
Biztonság  
és honvédelem

Szerkesztette
Pohl Árpád

Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok II.



Biztonság és honvédelem



Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok
II.

Sorozatszerkesztő
Kis Norbert – Koltay András



Budapest,  2020

Biztonság és honvédelem

Szerkesztette
Pohl Árpád



Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1.

Kapcsolat: info@ludovika.hu

A kiadásért felel: Koltay András rektor
Felelős szerkesztő: Gőcze István

Olvasószerkesztő: Bíró Csilla, Bujdosó Hajnalka, Gergely Zsuzsanna, 
György László, Oláh Andrea, Orbán Áron, Tar Krisztina 

Tördelőszerkesztő: Stubnya Tibor

© A szerkesztők, 2020
© A szerzők, 2020

© Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020
Minden jog védve.

mailto:info@ludovika.hu


Tartalom

Előszó 

Sunzi gondolatai és a modern hadviselés – Padányi József 17

I. ZRÍNYI MIKLÓS ÉS ÖRÖKSÉGE

A politikus, katona, költő-író Zrínyi Miklós (1620–1664) születésének 400. évfordulója

Párhuzamok I. – Honvédelmi és haderő-fejlesztési program Magyarországon 
a  17. és a  21. században
Gróf Raimondo Montecuccoli – Egy osztrák (olasz) hős, császárhoz hű sikeres 

diplomata, hadvezér és tudós – Harald Pöcher 29
Zrínyi és a modern katonai vezetéselmélet – Ruszin Romulusz 41
Zrínyi korának hadművészete – Csikány Tamás 55
Zrínyi hadügyi reformjai és javaslatai – Hausner Gábor 69

Párhuzamok II. – Zrínyi Miklós és a korszerű katonai képzés
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rövid 

története (1955–2011) – M. Szabó Miklós 77
Pályakezdő tisztek kompetenciái – Sári Szabolcs 89
Zrínyi-Újvár hadszíntérkutatási eredményeinek hasznosulása a katonai műszaki 

oktatásban – Németh András, Szabó András 107
Zrínyi-Újvár  1664-es  ostroma során használt ólomlövedékek vizsgálata – Padányi József 139

Zrínyi Miklós emlékezete
A nemzeti és a történelmi emlékhelyek jelentősége Magyarországon – Radnainé 

Fogarasi Katalin 153
Gróf Zrínyi Miklós emlékhelyei Magyarországon és külföldön – Tóth Zsolt 177
Rónai-Horváth Jenő császári és királyi altábornagy, Zrínyi Miklós műveinek 

kiadója – Balla Tibor 191
Zrínyi Miklós emlékezete Szlovéniában – Zágorec-Csuka Judit 205
A hazatérő Odüsszeusz – Négyesi Lajos 217

II. TANULMÁNYOK

A Zrínyi család fegyvereinek útja – Hausner Gábor – Padányi József 229

A haderő vezetésének kérdései az első világháborús osztrák–magyar tábornoki kar 
példáján – Balla Tibor 253

Műszaki kiválóságok – Vidos Géza – Balla Tibor – Padányi József 267

Műszaki kiválóságok – Molnár Pál – Balla Tibor – Padányi József 273

A katonai törzsek fejlődéstörténete – Fazekas Ferenc 281

Az észak-vietnámi légvédelem a Rolling Thunder hadművelet kezdetéig – Ondrék József 295



6

 

III. ANTOLÓGIA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EREDMÉNYEIBŐL

Előszó– Szelei Ildikó

A  19–21. század felkelések elleni műveletei – Komjáthy Lajos 313

A katonai stratégiaalkotás és doktrínafejlesztés Magyarországon – Mező András 343

A nemzeti önvédelmi képesség fejlesztésének tartalékos dimenziója a magyar állandó 
haderő megjelenésétől  2016-ig  – Kun Szabó István 367

A légi bázis mint műveleti képesség komplex vizsgálata, szerepe a légi 
műveletekben – Csengeri János 389

A honvéd altiszt és zászlós híradó és informatikai üzemeltető állomány digitális 
szakmai ismereteinek fejlesztése – A  21. század társadalma, a digitális 
társadalom – Jobbágy Szabolcs 413

A hazai ABV-mentesítő képesség fejlődéstörténete a vegyivédelmi szolgálat 
felállításának tükrében – Szabó Sándor 435

Alkalmazott pszichológiai módszerek a szélsőséges csoportok és a terrorizmus elleni 
harcban – Szijártó Lívia 461

A haza humán rekonverziós kutatások aktualitása, indokai és problémája – – Petruska 
Ferenc 489

IV. ANTOLÓGIA A KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
EREDMÉNYEIBŐL

Előszó – Padányi József

Bevezetés  – Jobbágy Szabolcs

Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű repülőgép koncepciója – Hennel 
Sándor 515

Kerekes harcjárművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése az elmúlt 
évtizedek katonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával – Gávay 
György Viktor 533

A szemantikus keresés módszerei és alkalmazási lehetőségei a védelmi szférában, 
a közigazgatásban, illetve a gazdasági életben – Vadász Pál 553

Automatizált erőkövetési képesség megvalósításának lehetőségei a Magyar Honvédség 
híradó-informatikai rendszerében – Károly Krisztián 571

A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában – Bányász Péter 587

A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében – Derzsényi Attila 603

Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei a komplex tűzvédelem elemei 
valós egymásra hatásának mérnöki módszerekkel történő elemzésével – Érces Gergő 629

Új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérésére 
és fejlesztésére – Solymosi Máté 649

A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer 
továbbfejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében – Mesics Zoltán 663



7

 

Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros hatásai elleni hatékony 
védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés 
időszakában – Antal Örs 681

A Magyar Honvédség mobil légiforgalom-szervezési komponens kialakításának 
és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata – Vas Tímea 703

V. ANTOLÓGIA A VEZÉRKARI KÉPZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIRŐL

Előszó – Szilágyi Tibor

A transzformáció kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a nemzeti védelmi tervezési 
rendszerben –  2019 – Bene Gyula 723

A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye szerepe a magyar haderő fejlesztésében, 
jövőbeli kihívásai a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
tükrében –  2019 – Csák Tamás Károly 743

A Magyar Honvédség CIMIC és PSYOPS képességfejlesztési 
elgondolása –  2018 – Hangya Gábor 761

Az Európai Unió stratégiai válságkezelési mechanizmusai és az azokban történő 
nemzeti részvétel vizsgálata –  2019 – Juhász László 777

A hátországvédelem lehetséges katonai feladatai és szervezetei –  2019 – Polyák András 793

Magyarország védelme és biztonsága a  2020–2045 között a globális és regionális 
trendek tükrében: a szcenárióelemzésen alapuló haderőfejlesztés lehetséges 
módszere –  2017 – Pölöskei János 809

A Honvédelmi Minisztérium európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztései: 
eredmények és tanulságok a  2014–2020-as  fejlesztési időszakban, irányok 
és lehetőségek a  2021–2027-es  tervezési időszak során –  2019 – Szilágyi Tibor 827

A gépesített lövészdandár – mint a szárazföldi haderő alappillére – felállításának 
követelményei –  2018 – Tóth István 845

VI. ANTOLÓGIA A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKÁKBÓL

Előszó – Csengeri János

Nyugati és keleti katonai magánvállalatok összehasonlító elemzése – Kovács Levente 875

A nagy energiájú elektromágneses sugárzás és impulzusok által jelentett fenyegetés 
és az ellenük való védekezés lehetőségei – Nagy Márton 893

Korszerű mobilkommunikációs hálózatok fejlődése, különös tekintettel az 5G 
potenciális katonai alkalmazási lehetőségeire – Pécsi Péter 923

Autonóm terepjáró járművek katonai alkalmazásának lehetőségei – Simó Réka 961

Drónokkal előforduló repülőesemények, hol tart a „just culture” – Szabó Andrea 981

A virtuális valóság (VR) technológiáinak alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel 
a katonai aspektusokra – Virágh Krisztián 1011



8

 

VII. A HADTUDOMÁNY ÉS A  21. SZÁZAD

Előszó – Szelei Ildikó

Hadtudomány-hadművészet elméleti tanulmányok
Az indirekt megközelítés elmélete – Holecz József 1067
A hadikultúrák és a közelharc – Varga Imre Tibor 1087
A geoinformáció szerepe a biztonságföldrajzban – Balog Péter 1103
A Magyar Légierő elhelyezkedése az európai légiforgalmi hálózatban – Paulov Attila 1119
A magyar királyi 1. rohamtüzérosztály harctéri alkalmazása a rohamtüzérek emlékiratai 

tükrében – Mátyás Botond Hunor 1133

Biztonsági tanulmányok
A Száhel-övezet mint biztonsági komplexum? – Varga Márton 1149
Az Európai Unió földgázpolitikai intézkedéseinek áttekintése – Török Virág 1167
A keresztény egyházak szerepe a német kül- és biztonságpolitikában, különös tekintettel 

a fegyverexport-politikára – Speck Gyula 1185
Srí Lanka és Mianmar összehasonlítása vallásbiztonsági szempontok 

alapján – Markovics Milán Mór 1199

Védelem-társadalomtudományi tanulmányok

A katonai alkalmassági vizsgálatok néhány aktuális pszichológiai vonatkozása – Andó 
Sándor 1213
A Magyar Honvédség kríziskommunikációs feladatai – Duruczné Téglás Dóra 1231
Kompetenciák fejlesztésének lehetőségei távoktatási dimenziókban – Varga Tamás 1251

VIII. AZ ÖSSZHADERŐNEMI HADVISELÉS DOKTRINÁLIS ALAPJA

Bevezetés helyett – Krajnc Zoltán 1273

A haderő mint az állam érdekérvényesítésének eszköze (különös tekintettel 
a katonai tapasztalatok hasznosíthatóságára a hon- és kollektív védelem 
érdekében) – Boldizsár Gábor 1281

A légi hadviselés doktrinális felfogása: a nato szövetségi légierejének doktrinális 
irodalma – Csengeri János 1297

A légi hadviselés doktrinális felfogása: az Egyesült Államok Légiereje – Csengeri János 1313

A katonai repülésbiztonság szakmai alapjai – Dudás Zoltán 1327

Az átfogó művelettervezés kialakulása és fő jellemzői – Fazekas Ferenc 1345

A kínai haderő reagálása a hongkongi zavargásokra – Kocsi János Gyula 1385

Az Oroszországi Föderáció légi hadviselési koncepciójának (stratégiájának) 
meghatározói – Jójárt Krisztián, Krajnc Zoltán 1405

A szír válság légi komponensének tanulságai – Krajnc Zoltán, Rohán Katalin 1427

A kelet-ukrajnai háború szárazföldi katonai műveleteinek bemutatása – Takács Márk 1443

A légtér, mint infrastruktúra alkalmazásának kérdéskörei a nem háborús katonai 
műveletek során – Paulov Attila 1463

A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikerét befolyásoló egyes tényezők 
elemzése – Jobbágy Zoltán 1479



9

 

IX. VALLÁS ÉS BIZTONSÁG

Előszó – Koltay András 1605

A vallás és biztonság kapcsolatának egyes kérdéseiről
A vallási szélsőség fogalma a filozófiában és a teológiában – Török Csaba 1609
Komoly vagy szélsőséges? A vallásszabadság határai – Schanda Balázs 1625
Vallásszabadság mint kötelem a honvédelmi jogban – Petruska Ferenc 1633
A háború fogalma a keresztény vallásbölcseletben – Kuminetz Géza 1647
Az igazságos háború modern alapelveinek katolikus gyökerei – Gájer László 1675
Az igazságos háború hagyománya Európában és a Távol-Keleten (Kínában) –  

Boda Mihály 1689
Miért érdemes tanulmányozni a Közel-Kelet vallásait? – Maróth Miklós 1703
Változások a vallási közösségek földrajzi elhelyezkedésében –  

Siposné Kecskeméthy Klára 1719
Az igazságos háborútól a béke morálfilozófiája felé: az első világháború előzményei 

és első évei – katolikus szemmel – Frivaldszky János 1735
A Neturei Karta és a vallásos cionizmus hatása Izrael Állam biztonságára – Király 

Mihály István 1773
A hit visszavág, avagy az újkeresztény vallásos eszmék fontossága az amerikai politikai 

diskurzusban – Csutak Zsolt 1787
Vallások, vallási közösségek Afganisztánban – Novák-Varró Virág 1803
Az ortodox egyház szerepe a ciprusi konfliktus rendezésében – Mihók Sándor 1819
A Magyar Katolikus Egyház tevékenysége a vallások közötti párbeszéd előmozdítása 

érdekében és a gyűlölet ellen – Ujházi Lóránd 1837
Vallási motívumok Szombathelyi Ferenc vezérezredes katonai vezetői 

pályaképében – Kaló József 1851

Az Európai Unió és a katolikus egyház szervezeteinek „diplomáciai” 
kapcsolata – Ujházi Lóránd 1877

Az Amerikai Egyesült Államok helye az állam és egyház elválasztásának 
rendszerében – Petruska Ferenc 1915

Az irgalmas szeretet és a karitász jelentősége az egyház hármas – kormányzati, 
megszentelő és tanító – küldetésében – Ujházi Lóránd 1931

The View of the Catholic Church on Nuclear Deterrence – Ujházi Lóránd 1953

Vallás és biztonság összefüggései Billy Graham életművében – Kaló József 1975

X. TANULMÁNYOK

A leggyakoribb hibák a légi közlekedésben – „A piszkos tizenkettő” – Dudás Zoltán 1993

NBC (CBRN) Protection Today – Berek Tamás 2003

Disaster Management Capabilities and Issues of their Development and Cooperation 
for the Hungarian Defence Forces – Berek Tamás – Földi László – Padányi József 2017

Hungary’s Strategic Answers to the Challenges of Global Climate Change – Berek 
Tamás – Földi László – Padányi József 2029

The Role and the Risks of Explosive Ordnance Decontamination in Hungary – Ember 
István 2043



10

 

Information-Sharing Challenges and Issues in Multinational Operations – Tóth András 2063

Communication and Information Services – NATO Requirements – Farkas Tibor 2079

A katonai ökológia aktuális kérdései – Gönczi Gergely 2095



Előszó

A magyar hadtudomány és a katonai felsőoktatás  2020-ban  emlékezik meg Zrínyi Miklós 
születésének 400. évfordulójáról, valamint a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémián 
megkezdett vezérkari tisztképzés  100. évfordulójáról. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(a továbbiakban: Egyetem) elkötelezetten ápolja a Magyar Királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia és a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia történelmi hagyományait.

Amikor az alapító atyák az  1808. évi VII. törvénycikkben döntöttek egy nemzeti 
tisztképző intézmény felállításáról, a következő elvárást fogalmazták meg: „Midőn a karok 
és rendek az ország védelmi ügyét tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, 
hanem a jövendő korra is kiterjesztették; s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem 
annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges 
uralkodó házért harczolni: Ő szent felsége iránti hódolatuk és honszerelmök érzelmeitől 
indittatva, önkéntes ajánlataikból jelentékeny alapot gyüjtöttek össze, melyből az országban 
nemzeti katonai akadémiát állitani és a hadi tudományokat fejleszteni lehessen.”

A döntést megszavazó tekintetes rendek tehát felismerték, hogy a kor hadviseléséhez 
már nem elegendő csak az erő, hanem tudományosan megalapozott, kiváló szakmai fel-
készültségre van szükség, tehát az ehhez szükséges tudást akadémián kell előállítani.

Az egyetemeknek és akadémiáknak, vagyis a felsőoktatási intézményeknek mindig is 
alapvető küldetése volt a tudományos kutatás, az intézmény által művelt szakterületeken 
a tudás megteremtése és az adott diszciplínák továbbfejlesztése.

A magyar katonai felsőoktatás az elmúlt évtizedekben többször átalakult, és néha tör-
ténelmi értékek feladására kényszerült. Az  1967-ben  alakult katonai főiskolák a rendszer-
változtatást követően képesek voltak megújulni, és a magyar felsőoktatásban márkanévvé 
váltak. Amikor a főiskolák szakmai színvonala találkozott a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem tudományos potenciáljával, egy erős oktatási és tudományos portfólióval 
rendelkező intézmény jött létre, amely a polgári felsőoktatásban is versenyképes volt. 
 2012-től, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásától a kormányzati szándéknak 
megfelelően új perspektíva nyílt meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint 
a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  2011. évi CXXXII. törvény 
az Egyetem részére az alábbi küldetést határozza meg: „A magyar felsőoktatási rendszer 
részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem tevékenységének célja a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékeny-
séget végző szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának 
biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság meg-
teremtése.” A közszolgálatiság nem választható el a honvédelemtől és a biztonságtól, 
így a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon is egy újszerű, az állam működése 
szempontjából átfogóbb megközelítésre kellett áttérni.

A hadtudományi és a katonai műszaki kutatások mindig követték az új kihívásokat 
és feltárták azokat az irányokat, módszereket, amelyek a megalapozott  haderőfejlesztéshez 
kellettek. Sajnos hosszú időn keresztül átfogó modernizációról szó sem lehetett, így a had-
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tudomány művelőit is váratlanul érte a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program, amely történelmi lehetőség egy hatékony honvédelmi rendszer kiépítésére, 
a haderő modernizálására. A fél évszázados technológiai ugrás gyorsan megy végbe, 
ezért igazi kihívást jelent a hadtudomány és a katonai műszaki tudományok számára.

A világ nem lett békésebb, és az államoknak fel kellett ismerniük, hogy egy sor 
fenyegetéssel szemben nem áll elegendő erő rendelkezésre. Az elmúlt évtizedek azt sugallták, 
hogy nincs szükség klasszikus honvédelmi képességek fenntartására, elegendő a szövetségesi 
kötelezettségeket és a missziós igényeket teljesíteni. Mára bebizonyosodott, hogy ez tévedés 
volt. Újra előtérbe kerülnek az országvédelem nemzeti és szövetségesi feladatai, elő kell venni 
a harcászati, hadműveleti ismereteket, azokat tudományos módszerekkel meg kell újítani 
és az alkalmazók rendelkezésére kell bocsátani. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
ebben a munkában megkerülhetetlen kulcsszereplő. A kar a katonai műszaki tudományok 
és a hadtudomány Magyarországon egyedülálló, nemzetközileg elismert tudásközpontjaként 
kiveszi a részét a haderő modernizálását és a biztonságot érintő kutatásokból. Az egyetemi 
tanszékek és a doktori iskolák biztosítják az eredményes kutatások feltételeit.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatói, kutatói és hallgatói aktívan részt 
vettek a Tématerületi Kiválósági Program egyetemi pályázatán. A Biztonság és Hon-
védelem kötet olyan írásokat tartalmaz, amelyek átfogó képet adnak a tudományos kuta-
tásokról és azok eredményeiről. A paletta nagyon széles, ahogyan a kutatási portfólió 
is rendkívül sokrétű. Az antológiák, könyvek és tudományos cikkek azt mutatják, hogy 
nem csupán a katonai biztonság kérdéseinek kutatása folyik. Ez különösen fontos nap-
jainkban, amikor a hagyományos katonai fenyegetéseken túl teljesen váratlanul buk-
kannak fel olyan veszélyek, amelyekre korábban soha nem volt példa.

A most megjelent kötet témái átfogják a hadtudományi és a katonai műszaki 
tudományban folytatott kutatások jelentős részét. Az írások összetétele jól szemlélteti 
a tudományos közvéleményt foglalkoztató problémákat. A hadtudomány klasszikusainak 
tanításai vagy a hadtörténelem kiemelkedő személyiségeinek életútja nem hiányozhat 
a hadtörténeti kutatások témáiból. Ezek olyan források, amelyekből a jelen feladataihoz 
is lehet tudást, bölcsességet meríteni, és egyszerűen nem hiányozhatnak egy művelt 
katona vagy biztonsági kérdésekkel foglalkozó szakember felkészültségéből.

Zrínyi Miklós így fogalmazott: „[A]z emberi elme mind vitézi mesterségre, mind más 
minden dologra sohonnan annyi segítséget nem vészen, mint a tanulásbul és a história 
olvasásból.”1

Magától értetődik, hogy a magyar hadtudomány atyjának tekintett tudós, költő 
és hadvezér születésének 400. évfordulója a kutatók figyelmét is ráirányította Zrínyi 
Miklós életművére. Különösen fontos, hogy az 51/2019. (XII. 12.) OGY határozat 
a  2020-as  év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról kimondja: „1. Az Országgyűlés 
Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója alkalmából – tisztelettel adózva a magyar 
nemzetért tett hadvezéri, hadtudományi, költői és politikai munkásságának, valamint 
erőfeszítéseinek – a  2020-as  esztendőt Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánítja.”

1 Zrínyi  1985,  108.
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A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar számára ebből az következett, hogy 
korábbi hadtudományi és régészeti kutatások eredményeiből kiindulva álljunk az élére 
a megemlékezéseknek, és méltóképpen mutassuk be Zrínyi Miklós történelmi érdemeit. 
A kötetben első helyen szereplő tanulmány érdekessége, hogy a 2500 évvel ezelőtt élt 
kínai klasszikus Szun-Ce munkásságát oly módon dolgozza fel, hogy egyben hivatkozik 
Zrínyi Miklós hasonló megállapításaira is. Ez az írás méltán felkelti az olvasó érdeklődését 
a 400 éve született hadvezérről és hadtudósról szóló további publikációk iránt. A Zrínyi 
Miklós és öröksége című műben  13 magyar és külföldi szerző osztja meg kutatásait, 
gondolatait. A horvát–magyar géniusz személyiségét a Raimondo Montecuccolival 
párhuzamba állító írás kiválóan mutatja a rövid életút nemzetközi jelentőségét. Különösen 
érdekes, hogy a nagy hadvezér munkásságát vezetéselméleti megközelítésből is 
feldolgozták. A máig érvényes tanulságok levonása különösen értékes. Természetesen 
nem hiányozhat Zrínyi magyarországi és szlovéniai emlékhelyeinek és emlékezetének 
bemutatása. Az elmúlt években a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kutatói 
a legkorszerűbb eszközök alkalmazásával végeztek Új-Zrínyivár körül régészeti 
kutatásokat. Az eredmények egy részét és a módszereket bemutató publikációk azt 
igazolják, hogy Zrínyi öröksége megkérdőjelezhetetlen alapértéke a mai tisztképzésnek 
és a hadtudományi kutatásoknak. Ugyancsak ezt az elkötelezett és kitartó kutatást mutatja 
be a Zrínyi család fegyvereiről szóló írás.

A hadtörténelem egyik küldetése, hogy mutassa be azokat a példás életutakat, ame-
lyeket a mai generáció elé állíthatunk. A két kiváló műszaki tiszt, Vidos Géza és Molnár 
Pál munkássága ezek közé tartozik.

A műben szereplő négy antológia a doktori iskolák, a legmagasabb szintű katonai 
képzés, a vezérkari tanfolyam, valamint a tudományos diákkörökben aktív egyetemisták 
témáit, kutatási eredményeit mutatja be. Ezek különösen fontosak, mert a szerzők közül 
kerülhetnek ki a jövő hadtudósai, oktatói és kutatói. A tehetséggondozás ezen színterei 
az utánpótlás-nevelés szempontjából stratégiai jelentőségűek. Az antológiák azt igazolják, 
hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kiemelt figyelmet fordít a tudományos 
munka iránti érdeklődés felkeltésére. Az Antológia a Hadtudományi Doktori Iskola 
eredményeiről számos érdekes, a mai kor problémáival foglalkozó kutatást tartalmaz. 
A felkelés elleni műveletek történelmi tapasztalatai és a közelmúlt vagy napjaink konf-
liktusai azt mutatják, hogy a téma kutatása nem ért véget, mert ezek a témák alkothatják 
a legvalószínűbb műveleti környezetet. A doktrínaalkotás örök kihívás, amelynek össze-
függéseit a kérdéskörben írt tanulmány mutatja be. A hatékony honvédelmi rendszer nem 
működhet jól szervezett tartalékos komponensek nélkül. A tartalékos szolgálat fejlődését 
és helyzetét bemutató kutatás a magyar hadügy egyik legaktuálisabb területével fog-
lalkozik. A légi hadműveleteknek kiterjedt szakirodalma van, azonban hiányzik a légi 
bázisok jelentőségének, szerepének feltárása a modern műveleti környezetben. A had-
tudományi kutatások erre a területre történő kiterjesztése hiánypótlónak tekinthető.

A katonai képességek egyik meghatározó összetevője a személyi állomány 
kiképzettsége. Az infokommunikációs rendszereket üzemeltető altiszti és zászlósi 
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állomány felkészültsége alapvetően meghatározza a vezetési rendszerek működését. 
Az ő képzésük követelményei és céljai ezért megalapozott kutatási témának tekinthető.

A koronavírus-járvány megmutatta, hogy biológiai fenyegetések esetén is szükség 
lehet katonai erő alkalmazására. Az atom-, biológiai és vegyimentesítéssel foglalkozó 
tanulmány a mentesítés történetét dolgozza fel. A hadtudományi kutatásokból nem hiá-
nyozhatnak azok a diszciplínák, amelyek adott esetben meghatározzák a művelet sikerét. 
Ilyen a pszichológia, amely nélkülözhetetlen a szélsőségek és a terrorizmus elleni küz-
delemben. A személyi állomány rekonverziója a világ minden haderejében kiemelt fon-
tosságú, ezért természetesen a magyar hadtudomány is foglalkozik a kérdéssel.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Doktori Iskolája szintén 
egy antológiában foglalta össze az iskola tudományos eredményeinek egy részét. A katonai 
felsőoktatás nagy eredménye, hogy az ellentétes törekvések ellenére továbbra is jelen van 
a műszaki képzési területen, sőt még egy doktori iskola működtetését is képes biztosítani. 
Az antológiában megjelent  11 tanulmány az iskola katonai témákat jóval meghaladó 
kutatási területeinek megfelelően számos kutatást ismertet. A haderőreform tükrében 
különösen fontosak a rendszeresítendő haditechnikai eszközökkel kapcsolatos kutatások, 
amilyen például a többcélú könnyűrepülőgép koncepciójának kidolgozása. Hasonló 
fontossággal bír a kerekes harcjárművek védettségével kapcsolatos kutatás. A média 
és az infokommunikáció mellett természetesen jelen vannak a katasztrófavédelem 
kutatási eredményei, mint az épületek tűzvédelmi fejlesztésének új megközelítése vagy 
a nukleáris biztonság kérdései.

A kötet rendkívül érdekes részét képezik a vezérkari képzés és a tudományos diák-
körök tudományos eredményeit bemutató antológiák. Minden államban a legmagasabb 
szintű katonai képzés a vezérkari tanfolyam, ezért is érdekes az ott tanuló hallgatók, 
főtisztek, a honvédség leendő felsővezetőinek tanulmányai. Ők már rendelkeznek azzal 
a gyakorlati tapasztalattal, amelynek segítségével az Egyetemen tanultak alapján képesek 
egy szakmai-tudományos probléma komplex feldolgozására. A nyolc tanulmány a haderő-
reform szempontjából alapvető fontosságú kérdéseket tárgyal. A modern magyar haderő 
megteremtésének kulcskérdése a sikeres transzformáció, ezért ennek kutatása, szakmai 
elemzése elengedhetetlen. A haderőfejlesztés ugyancsak nem nélkülözheti a kutatás-fej-
lesztés képességét, ezért is rendkívül értékesek az ezzel a témával foglalkozó tanulmány 
eredményei. A honvédelem rendszerének átalakítása során meghatározó jelentősége van 
a hátországvédelemnek. Az új rendszer kialakítása számos kérdést is felvet ugyanúgy, 
mint a gépesített lövészdandár-képesség megteremtése. A tanulmányok képet adnak arról 
a gondolkodásról, ahogyan a Magyar Honvédség leendő felsővezetői ezeket a kulcsfontos-
ságú problémákat látják. Megállapítható, hogy gondolkodásra serkentő írások születtek.

A tudományos diákköri konferenciák igazi hungaricumok. Több évtizedes múltra 
tekintenek vissza, és a magyar katonai felsőoktatás a kezdetektől aktívan részese volt. 
A diákkörös munka a tehetséggondozás meghatározó színtere, ahonnan kikerülnek 
a jövő oktatói, kutatói vagy egyszerűen a legjobb szakemberek. A diákkörösök munkáit 
összefoglaló  antológia azért is érdekes olvasmány, mert megmutatja, hogy az egyetemi 
ifjúságot milyen tudományos problémák érdeklik.
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A hadtudományi kutatások egyik kiemelt területe az új kihívások beazonosítása 
és a lehetséges válaszok megfogalmazása. A fegyveres küzdelem megvívásának módja 
dinamikusan változik. Új haditechnikai eszközök és új fegyvernemek, szakcsapatok 
jelennek meg. A haderő korszerűsítéséhez nélkülözhetetlen ezeknek a tendenciáknak 
a nyomon követése, beazonosítása és a fejlesztési irányok meghatározásánál történő 
figyelembevétele. A katonai műveletek összhaderőnemi jellege megköveteli a doktrinális 
alapok, valamint a végrehajtás módjainak folyamatos elemzését.

A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikerét befolyásoló tényezők elemzése során 
olyan témákat találunk, amelyek ugyan megkerülhetetlenül fontosak, de viszonylag kevés 
kutató foglalkozik velük. A kötet ezen része is olyan írásokat tartalmaz, amelyek méltán 
keltik fel a kutatók és az olvasók érdeklődését.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Vallás és Biztonság Kutatóműhelye nem-
zetközi elismertségre tett szert. A vallás és a biztonság kérdéseinek kutatása kiemelt 
jelentőségű. A kutatóműhely fontos szerepet játszik az üldözött keresztények megsegítését 
célzó kormányzati program megvalósítását célzó kutatásokban és az évenként megjelenő 
Budapest-jelentés összeállításában. Magától értetődik, hogy a Biztonság és Honvédelem 
című kötet ezen írások nélkül nem lenne teljes.

A kutatók intenzíven foglalkoznak a nukleáris, biológiai és a vegyi fenyegetésekkel, 
valamint a környezetváltozással. Aki ezen témák iránt érdeklődik, szintén találhat érdekes 
tanulmányokat a kötetben.

Magyarországon történelmileg úgy alakult, hogy a fel nem robbant és előtalált háborús 
robbanószerkezeteket a Magyar Honvédség hatástalanítja. Ez egy folyamatos kihívás, 
aminek tudományos kutatása szünet nélkül folyik.

Az információs társadalom magával hozta azokat a kihívásokat, amelyek a konflik-
tusok során döntő szerepet játszhatnak. Az információk megosztása, az infokommuniká-
ciós szervezetek fejlesztése természetesen a katonatudósok érdeklődését is felkeltették.

A Biztonság és Honvédelem kötet átfogó képet ad a magyar katonai felsőoktatás 
kutatási portfóliójáról. A hadtudomány és a katonai műszaki tudományok művelői folya-
matosan vizsgálják az új kihívásokat, beazonosítják azokat, és megoldásokat keresnek. 
A potenciál adott, a kérdés csak az, hogy mennyire sikerül az eredményeket hasznosítani? 
Nos, ennek legfontosabb előfeltétele a megfelelő szintű megjelenítés, amely mintegy 
menüként áll mindazok rendelkezésre, akik tudományos igényű válaszokat keresnek 
a biztonság és honvédelem fejlesztési problémáira.

Az emlékév kapcsán természetesen Zrínyi Miklóstól származó idézettel ajánlom 
a kötetet a Tisztelt Olvasó figyelmébe: „Azért, olvasó barátom, ha tetszik itten valami 
jónak, olvasd és a szerint munkálkodjál is Istenünknek s hazánknak és urunknak hasznára 
és magad becsülletire.”2

Dr. Pohl Árpád
szerkesztő

2 Zrínyi  1985,  104.
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Sunzi gondolatai és a modern hadviselés

Padányi József1

Bevezetés

A hadtudomány örök érvényű szabályai az ókori írók munkáiban jelennek meg elő-
ször rendszerezetten. Különösen érdekesek a kínai szerzők, akik széleskörűen, a had-
viselés közvetlen szabályain túlmutatóan foglalkoztak a hadsereg szervezésével, a ki-
képzéssel, a katonai vezető személyiségével, a harc lélektanával, a terep és időjárás 
hatásával, a katonai és politikai vezetés viszonyával. Ebből az igen gazdag irodalomból 
is kiemelkedik Sunzi (Szun-ce) munkája, amelyet a szakirodalom máig ható alapvető 
műveként tartunk számon. Sunzi a kínai hadtudományi irodalom legismertebb alakja.2 
A hadviselés törvényei című munkájában – noha 2500 évvel ezelőtt vetette papírra – a teo-
retikus és a gyakorlati szakember egyszerre szólal meg, dinamikus egységét mutatva 
a jó katonának és a felkészült gondolkodónak. A következőkben a műre – és más kínai 
hadtudósok gondolataira – alapozva bemutatjuk azokat a tényezőket, amelyek a mai, 
modern hadviselés elveitől sem állnak távol. Ahol mód van rá, idézzük a magyar nyelvű 
hadtudomány legnagyobb alakjának, Zrínyi Miklósnak (1620–1664) a vonatkozó gondo-
latait is, bizonyítva a hadtudomány törvényszerűségeinek időbeni állandóságát.

A háborúról

„A háború az ország legfontosabb ügye, az élet és a halál alapja, a túlélés, illetve a pusz-
tulás útja, melynek tanulmányozása el nem hanyagolható.”3 Egyenesen következik ebből 
a gondolatból az, hogy ha a háború megvívásának sikere alapvető az ország szempont-
jából, akkor az azzal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatok feldolgozása is 
meghatározó fontosságú. Ennek a felismerésnek a mentén tanulmányozták és rendsze-
rezték a kínai hadtudósok a hadtudományi ismereteket. Sunzi munkássága meghatározó, 
hiszen gondolatai jól bizonyíthatóan szabtak irányt a későbbi korok – sokszor még nap-
jaink – hadtudósainak, katonai, politikai, sőt gazdasági vezetőinek.

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár; e-mail: padanyi.jozsef@uni-nke.hu; ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-6665-8444
2 Sunzi munkáját a  17. században fordították japán nyelvre, majd mandzsu és koreai nyelvű fordítások 
is napvilágot láttak. Ázsiában ma már burmaiul, malájul, thaiul és vietnámiul is olvasható. Európában 
elsőként francia nyelven jelent meg  1772-ben.  1860-ban  oroszra,  1905-ben  angolra és  1910-ben  németre 
is lefordították. Ma már csehül, hollandul, olaszul, románul, héberül és arabul is olvasható. Magyar 
nyelvre  1963-ban  fordították le először.
3 Sunzi  2018, 29.

mailto:padanyi.jozsef@uni-nke.hu
https://orcid.org/0000-0001-6665-8444
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Nem igényel külön bizonyítást, hogy a háború ma is az egyik legfontosabb kérdés. 
Noha minden kormányzati rendszer arról beszél, hogy az erőszakot nem tekinti a konflik-
tusrendezés elsődleges módszerének, nem is zárják ki annak alkalmazását. A katonai erő 
ennek az egyik, de nem kizárólagos eszköze. Napjainkban változóban van ez is, hiszen 
megjelent az erőszak privatizációja, a dinamikusan fejlődő erőszakpiac, ennek kapcsán 
pedig a biztonsági magánvállalkozások. A biztonsági környezet is változóban van, hiszen 
új fenyegetések jelentek meg, amelyek nincsenek tekintettel a határokra, emiatt a véde-
kezés is nemzetközivé válik. Végül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a hadviselés tere 
is kibővült, ma már az űrhadviselés és a kiberhadviselés is a mindennapok része lett. 
Olyan módszerek is felerősödtek, amelyek elsődleges eszköze nem a pusztítás, hanem 
a bomlasztás. A hibrid hadviselést ugyanakkor nem neveznénk újnak, hiszen ezek a mód-
szerek mindig jelen voltak az államok közötti viszályokban.

Egyes szakértők szerint a modern technológia, illetve technika a hagyományos fegy-
vereket – így többek között a harckocsikat és a hadihajókat – már feleslegessé teszi, 
mások szerint a fizikai valóságban létező fegyverek továbbra is fontosok maradnak.4

Az is tény, hogy a tudományágak – így a hadtudomány – határai egyre inkább elmo-
sódnak. Más tudományágak módszerei és eszközei jelennek meg a hadtudományi kuta-
tásokban, a kutatási eredmények felhasználása egyre szélesebb körben valósul meg.

Nyilvánvaló, hogy a kínai hadtudományi irodalomban ezekre az új kihívásokra nem 
találunk válaszokat. Célunk nem is az, hogy akár erőltetett párhuzamokkal, de bizo-
nyítsuk az ókori bölcsességek időtállóságát. Ugyanakkor a következőkben bemutatjuk 
azokat a gondolatokat, amelyek ma is megfontolandók.

Gondolatainkat a szervezetről, a harceljárásról és a kiképzésről írt témák köré cso-
portosítjuk.

A szervezet

Amikor a szervezetről gondolkodunk, nem kerülhetjük meg a katonai vezetés és a katonai 
vezető szerepét, jellemzőit. Mielőtt rátérnénk a vezetés és a vezető személyiségének 
korabeli értelmezésére, érdemes felvillantanunk, hogyan közelítenek ehhez napjainkban. 
A vezetés fogalmát sokan megfogalmazták, és sokféle megközelítést ismerünk. Álta-
lánosságban fogadjuk el olyan tevékenységnek, amely összetett, számos elemből – ter-
vezés, szervezés, döntés, közvetlen irányítás, összehangolás és ellenőrzés – álló folyamat, 
az erőforrások hatékony és eredményes felhasználásával, az adott cél elérése érdeké-
ben.5 A vezetési feladatok logikus hierarchiája szerint a vezetés legfontosabb feladata 
a döntés, amelyet tekinthetünk a vezető és a vezetés alapvető fogalmi kritériumának.6 
„Ha a tervezést  nem végezzük el, és a döntéseket nem hozzuk meg időben, akkor 

4 Veszprémy  2019.
5 Fayol  2013.
6 Torgersen  1979.
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a hadműveleteink  bizonytalanok lesznek, a kétségek és a bizonytalanság pedig a biztos 
vereség melegágya.”7

Napjaink hadtudományának is kiemelt kérdése a vezetés, a vezető és a döntéshozatali 
folyamat. Utóbbiról ma sincs egységes álláspont, noha a szövetségi rendszerekben mindig 
törekedtek az egységes értelmezésre. Nem is lehet másképp, hiszen a nemzetközi katonai 
műveletekben nem engedhető meg eltérő vezetési kultúra. Ennek ellenére a hangsúlyok 
változhatnak, függően az adott nemzet hadikultúrájától, a katonai művelet jellegétől 
és a rendelkezésre álló időtől.

Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül egy nagyon fontos változás mellett. Noha 
a döntés meghozatalának gyorsasága minden időben fontos volt, mára ennek jelentősége 
megnőtt. Nem tévedünk, ha azt várjuk el, hogy a katonai döntéshozatal sebességének 
meg kell egyeznie az információ áramlásának sebességével.

A vezetés elveinek, eszközeinek és törvényszerűségeinek meghatározására a kínai 
hadtudósok nagy hangsúlyt fektettek. Egy máig ható üzenetük az, hogy „[a] hadve-
zetés, a katonai stratégiaalkotás a kormányzás alapvető fontosságú része és feladata […] 
a hadvezetés és a civil kormányzás cél-, érték-, elv- és eszközrendszere, módszereinek, 
gyakorlatainak rendszere nagymértékben fedi egymást, ugyanakkor vannak egymással 
átfedésben nem lévő részleteik, specifikus elemeik is. Mi sem szemlélteti jobban, milyen 
mélyen gyökerezik a kínai kultúrkörben a hadvezetés és a civil közigazgatás rokonsá-
gának, párhuzamosságának szemlélete, mint hogy mind az ókorban, mind napjainkban 
a hadsereg tisztjeit összefoglaló néven éppúgy hivatalnokoknak nevezték és nevezik, 
akárcsak a civil közigazgatás tisztviselőit.”8

Ami a jó parancsnok jellemzőit illeti, rendkívül szerteágazó az elvárás. Az ideális 
vezető legyen felkészült, magabiztos, kiegyensúlyozott, kritikus és önkritikus egyszerre, 
nyitott és meggyőző.9 Mindezek mellett legyen rendben fizikailag és mentálisan, legyen 
erős és bátor, rendelkezzen egyedülálló vezetési készségekkel.10

A kiegyensúlyozott, higgadt vezető Zrínyi gondolataiban is kiemelt figyelmet kap: 
„Semmi nincs oly ártalmas az hadviselésben, mint a harag; a harag megvakítja az embert, 
befedi homállyal az okoskodást. […] De jaj annak a kapitánynak, akit harag forgat […] 
Nem vitéz embernek való a harag […]”11

Sunzi a hadvezért (a katonai vezetőt) a háborút alapvetően meghatározó öt tényező 
egyikeként nevezi meg, és a következő fogalmakat kapcsolja hozzá: bölcsesség, meg-
bízhatóság, emberség, bátorság és szigorúság. Leírja, hogy csak az a hadvezér győzhet, 
aki ismeri a háború tényezőit (törvényeit), aki elővigyázatos, aki tudja, mikor kell harcba 
bocsátkozni, aki képes az alárendeltek vezetésére, és aki képes valamennyi katonájával 
elfogadtatni akaratát, aki fel tudja mérni az előnyöket és hátrányokat. Meghatározó 

7 Wei Liaozi  2018,  158.
8 Tokaji–P. Szabó  2018,  10.
9 Benkő  2008.
10 Korom  2020.
11 Kovács  2003, 325.
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 tényezőnek tekinti a szerző azt, hogy a harc sikerességét alapvetően befolyásolja a vezetés 
szilárdsága, a vezetők és vezetettek közötti összhang.

„Akinek (a seregében) a feletteseknek és az alárendelteknek közös a céljuk, győzni 
fog.”12 Manapság erre a helyzetre használják a csapatszellem kifejezést. Ebből követ-
kezően a hatékony vezetés létrejöttéhez elengedhetetlen, hogy a vezető megértesse, 
a vezetett pedig megértse a szerepek között levő egyenlőtlenséget. Ennek hiányában 
nem beszélhetünk vezetésről, csupán kényszerítésről vagy elnyomásról.

Egy másik helyen arról értekezik, hogy a hadvezér higgadtsága egyúttal kiismerhe-
tetlenséget is jelent. Összecseng ez azzal a megközelítéssel, amely elvárja a vezetőtől azt, 
hogy vészhelyzetben is maradjon ura döntéseinek, képes legyen ilyenkor is megfontoltan, 
az összes körülmény figyelembevételével dönteni. Mindig tartson rendet és fegyelmet, 
legyen képes döntései megváltoztatására, ha a helyzet úgy kívánja. A szerző szerint 
az sem szégyen, ha a hadvezér a visszavonulás mellett dönt, hogy megóvja katonáit 
az egyenlőtlen közdelemben: „Az (a hadvezér) tehát, aki előrenyomulva nem a hírnevet 
keresi, visszavonulván pedig nem akar kibújni a büntetés alól, hanem csakis a nép meg-
oltalmazására és az uralkodójának érdekeire gondol, az ország igazi kincse.”13

A váratlan helyzetekhez való gyors alkalmazkodás, a rugalmasság a modern hadvi-
selésben is alapvető elvárás a katonai vezetőtől.14 Különösen igaz ez olyan körülmények 
között, ahol a műveletei helyzet pillanatonként változik.

A jó hadvezér jellemzője a kiegyensúlyozottság, a magabiztosság. Ez segíti át azokon 
a helyzeteken, amikor nehezen átlátható körülmények között kell döntést hozni. Ehhez 
a tapasztalat, a felkészültség és a jellembeli adottságok egyszerre kell, hogy meglegyenek. 
Ebbe nem férnek bele a szélsőséges érzelmek, hiszen azok nem segítik a vezető tisztán-
látását, nem könnyítik meg döntéseinek megalapozását és a kiegyensúlyozatlan vezető 
tekintélye is megkérdőjelezhető.

A hadvezértől más erények is elvárhatók. Ahogy olvashatjuk: [h]a a hadvezér nem 
emberséges, akkor a serege nem ragaszkodik hozzá. Ha a hadvezér nem bátor, akkor 
a seregtől sem várható el, hogy ütőképes legyen. Ha a hadvezér nem bölcs, akkor seregét 
kételyek marcangolják. Ha a hadvezér nem lát tisztán, akkor a hadsereg összezava-
rodik. Ha a hadvezér nem éles elméjű, akkor a hadsereg elmulasztja az alkalmas pilla-
natot. Ha a hadvezér nem állandóan éber, akkor a hadsereg híján van a fölkészültségének. 
Ha a hadvezér nem erős, akkor a hadsereg elhanyagolja a kötelességét.”15 A parancsnok 
tekintélye az általa vezetett katonai szervezet sikerének egyik megalapozója. Számtalan 
további tulajdonságát is felsorolják a vezetőnek függetlenül attól, hogy milyen szintű erőt 
vezet. Legyen megfontolt, mértéktartó, józan életű, szerény és nyitott az újra.

12 Sunzi  2018, 36.
13 Sunzi  2018, 54.
14 Korom  2020, 4.
15 Tai Gong hat titkos tanítása (2018). 231.
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Összecseng ezzel az a napjainkban is fontos követelmény, amely elengedhetetlennek 
tartja a kognitív képességek fejlesztését a haderő minden szintjén.16 Csak a felkészült 
vezető képes az előnyök és hátrányok elemzésén keresztül megfelelő döntést hozni. 
„Ezért a bölcs hadvezér megfontoltságának össze kell kötnie az előnyt és a hátrányt. Ha 
az előnyökhöz mindig hozzászámítjuk (a hátrányokat is), akkor bízhatunk vállalkozá-
saink (sikeres) megvalósíthatóságában. Ha pedig a hátrányokhoz mindig hozzászámítjuk 
(az előnyöket is), akkor minden szerencsétlenséget el lehet kerülni.”17

Kiemelnénk azt a gondolatot is, amely örök érvényű, és amely napjainkban sem 
ritka egyes vezetőknél. Ahogy a szerző fogalmaz: „Ha a hadvezér mindent maga akar 
elintézni, akkor az alárendeltjei kibújnak a felelősség alól.”18 Nincs tehát kizárólagos 
bölcsesség, a feladatok és a felelősség bátran megoszthatók.19 Ahogy napjaink egyik ki-
emelkedő gazdasági vezetője, Jan Carlzon svéd üzletember fogalmaz ugyanerről: „Ha 
a vezető mindent felülről akar eldönteni, akkor munkatársai kevesebbet kezdeményeznek 
és passzívabbak. Ha viszont a döntés előtt a javaslataikat kikérjük, esetleg rájuk bízzuk 
magát a döntést is – akkor kezdeményezőbbé válnak.”20

„Azért, kapitányok és hadnagyok, mondjátok […]: Adj nekem tanulékony szívet. 
Honnan a docilitás (tanulékonyság), ha nem a tanácsból, és ne szégyelljétek kérdezni 
az ti tanácsaitoktul […]”21

A helyes és időben meghozott döntés egyébként is meghatározó a siker és a sikeres 
vezető szempontjából. A későn meghozott helyes döntés is hibás döntés, hiszen az idő 
olyan tényező, amely a döntéshozatali folyamatban fontos szerepet játszik. Manapság 
időszámvetésnek hívják azt a vezetői aktust, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. 
„Az ellenséget megelőzve kell a döntéseket meghozni. Ha a tervezést nem végezzük 
el, és a döntéseket nem hozzuk meg időben, akkor a hadműveleteink bizonytalanok 
lesznek, a kétségek és a bizonytalanság pedig a biztos vereség melegágya.”22 Tehát a jó 
vezető – legyen az élet bármely területén ebben a szerepben – egyik legfőbb ismérve, 
hogy kész és képes a megfelelő időben döntéseket hozni. „A hadvezér veszte: Ha a helyes 
és helytelen ügyében vég nélkül vitázik, a taktika dolgában pedig civakodik, és képtelen 
döntést hozni, akkor vereséget szenvedhet. […] Ha többször is döntésképtelen, és ezzel 
katonáit elbizonytalanítja, akkor vereséget szenvedhet.”23

16 Korom  2020, 4.
17 Sunzi  2018, 46.
18 Három stratégia (2018).  182.
19 A mindennapi gyakorlatban is találkozunk azzal a vezetővel, aki magát tévedhetetlennek, emiatt 
pótolhatatlannak hiszi. Ez a típus válsághelyzetben sem képes bízni a helyetteseiben és „fáradhatat-
lanul” vezet. Felelős vezetőnél ez nem engedhető meg, mert az alvásdepriváció rossz döntésekhez vezet, 
aminek következményei beláthatatlanok. Részletesebben lásd: Szakács  2007. 
20 Berde  2015, 32.
21 Kovács  2003, 334.
22 Wei Liaozi  2018,  158.
23 Sun Bin  2018, 441–442.
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A helyes és időben meghozott döntésről Zrínyi így ír: „Szükséges, hogy mikor valami 
alkalmatosságot az ember lát, nyúljon hozzá.”24

Sunzi és Zrínyi munkásságának van egy – számunkra fontos – párhuzama, amelyben 
a jó vezető, a jó stratéga és az embereire vigyázó parancsnok egyszerre jelenik meg. 
Ez pedig a harc nélküli, veszteséget kerülő győzelem lehetőségének keresése.25 Békésebb 
környezetre lefordítva ez azt üzeni számunkra, hogy a nézeteltérések, eltérő vélemények 
kezelésének csak utolsó eszköze az erőszak, legyen az fizikai vagy verbális. „Ezért aki 
száz csatában száz győzelmet arat, még nem a jók legjobbika. A jók legjobbika küzdelem 
nélkül hódoltatja meg az ellenséges sereget.”26

Zrínyi véleménye ugyanerről a kérdésről: „Minden győzedelem jó és nagy, de az, mely 
a mi akaratunk, és vérontás nélkül meglehet, legjobb és szebb és dicsőségesebb.”27 Ki-
olvasható ezekből a gondolatokból az a felelős vezetői gondolkodás iránti igény is, amely 
egyértelművé teszi, hogy a vezető nemcsak a cél eléréséért felelős, hanem az emberekért 
is, akikkel el akarja érni a célt.

Harceljárás

A kínai hadtudományi irodalomban az elvont, elméleti megközelítések mellett mindig 
megtalálhatók a gyakorlati szakember, a katonai vezető tapasztalatai is. Számolatlanul 
hozhatnánk a példákat, de a következőkben csak néhány fontosabb gondolatra térünk ki:

• Váratlanság, meglepés: „Azt a helyet, ahol mi harcolni akarunk, (az ellenségnek) 
nem szabad (előre) tudnia, mert ha nem tudja, akkor az ellenségnek sok helyen kell 
a felkészülést biztosítania. Ha pedig az ellenség sok helyen áll készenlétben, akkor 
csak kevesen lesznek azok, akik velünk harcba bocsátkoznak.”28

• Kezdeményezés megragadása: „Aki elsőnek érkezik a hadszíntérre, és bevárja 
az ellenséget, pihent lesz, míg az, aki másodikként érkezik a hadszíntérre, kapkodva 
fog harcolni és kimerül. Ezért aztán, aki a harcban igazán járatos, maga irányítja 
az ellenségét, és nem engedi, hogy az ellensége irányítsa őt.”29

• Rugalmasság: „Aki képes arra, hogy az ellenséghez alkalmazkodva változtatásokat 
és átalakításokat eszközöljön, és így szerzi meg a győzelmet, azt méltán nevezik 
isteninek.”30

24 Kovács  2003, 281.
25 A hibrid hadviselés a  21. század hadtudományának népszerű témája. Lényege, hogy a katonai erő 
alkalmazása csak az utolsó eszköz egy állam érdekeinek érvényesítése során. Megelőzi azt a politikai, 
diplomáciai, gazdasági nyomásgyakorlás minden formája. Az idézett gondolatok azt mutatják, hogy 
Sunzi és Zrínyi egyaránt eljutott – korának megfelelő megközelítéssel – ehhez a gondolathoz.
26 Sunzi  2018, 35.
27 Kovács  2003, 303.
28 Sunzi  2018, 42.
29 Sunzi  2018, 40.
30 Sunzi  2018, 43.



23

Sunzi gondolatai és a modern hadviselés

• A siker kiterjesztése: „Aki a csatában győztes, támadásai sikeresek, de nem aknázza 
ki a lehetőségeit, veszedelembe sodorja magát, és vállalkozásáról azt mondják majd, 
hogy »pazarló és veszteglő«.”31

Kiképzés és felkészülés

„[A] győzedelmes hadsereg mindenekelőtt a győzelem feltételeit valósítja meg, és csak 
azután keresi a harcot. A vesztes sereg először harcol, és csak utána keresi a győzelmet.”32 
A modern hadviselés egyik alaptétele továbbra is az, hogy a technológiai fejlődés nem 
teszi feleslegessé – sőt megköveteli – a humán erőforrás minőségét.

Sunzi rendkívüli fontosságot tulajdonított a kiképzettségnek és felkészültségnek, 
hiszen a (hadi)helyzetet jellemző hét alapelv között említi a következőket: „Melyik had-
vezér tehetségesebb? A tisztek és katonák melyik seregben gyakorlottabbak?”33

Különösen fontos a hadvezér felkészültsége, képzettsége. „Ezért mondják, hogy 
aki ismeri az ellenséget és ismeri önmagát, száz csatában sem kerül veszélybe. Aki 
nem ismeri az ellenséget, ám ismeri önmagát, egyszer győz, másszor kudarcot vall. 
Aki sem az ellenséget, sem önmagát nem ismeri, minden csatában vereséget szenved.”34

A harcmezőn nincs idő és lehetőség azon gondolkodni, hogy mi legyen a követendő 
taktika. A katonáknak rutinból kell megvívniuk a harcot, és az alapvető katonai fogá-
sokat készség szintjén kell ismerniük. Ez nem a kreativitás tagadása, inkább a kiképzés 
fontosságának hangsúlyozása. „Amikor a hadvezér gyönge és nincs tekintélye, a kiképzés 
és az irányítás nem megfelelő, a tisztek és a harcosok nem tartják magukat állandó sza-
bályokhoz, a hadrendet kuszán állítják fel, ebből származik a rendezetlenség.”35

Összegzés

Bízunk benne, hogy az eddig bemutatott példák felvillantanak valamit abból, hogy a kínai 
hadtudósok által lefektetett elvek jelentős része ma is használható. Elsősorban a had-
tudomány az, amely ezen gondolatokból meríthet, de természetesen más diszciplínák, 
ágazatok képviselői számára is nagyon hasznosak a vezetésre, illetve a vezetőkre vonat-
kozó megállapítások, következtetések. Számunkra különösen fontos az, hogy a magyar 
hadtudomány legkiemelkedőbb alakja, Zrínyi Miklós gondolatai összecsengenek a be-
mutatott példákkal. Bizonyíték ez arra, hogy a hadtudomány legtöbb elve örök érvényű 
törvényszerűségeket hordoz magában, szilárd kapaszkodót adva a katonai vezetőknek.

31 Sunzi  2018, 63.
32 Sunzi  2018, 38.
33 Sunzi  2018, 30.
34 Sunzi  2018, 37.
35 Sunzi  2018, 53.
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Vákát oldal



A politikus, katona, költő-író Zrínyi Miklós (1620–1664) 
születésének 400. évfordulója

„Ezt az időt, kiben vagyunk, számlálhatatlan módon jó cselekedetekre szabhatjuk,  
mert az emberi társaságnak csendességére sok dolgokban hasznosan fáradhatunk,  

ki törvény tanulásában, ki politica elmélkedésben, ki vitézségben,  
és mind ezeket a közönséges jóra nézve.”

Zrínyi Miklós

Az Országgyűlés  2019. december  11-én  elfogadott 51/2019. határozata Zrínyi Miklós 
születésének 400. évfordulója alkalmából a  2020-as  esztendőt Zrínyi Miklós-emlékévvé 
nyilvánította.1 A képviselők egyhangúlag,  169 igen szavazattal fogadták el a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára által előterjesztett határozati javaslatot, az indoklás 
szerint „tisztelettel adózva a magyar nemzetért tett hadvezéri, hadtudományi, költői 
és politikai munkásságának, valamint erőfeszítéseinek”.

Zrínyi életének, életművének felidézését nem csupán a kerek évforduló indokolja, 
hanem az is, hogy a róla kialakult kép több vonatkozásban a változás jeleit mutatja. Poli-
tikai, katonai, írói munkásságát az elmúlt évtizedek kutatásai új nézőpontokból világí-
tották meg és új összefüggésekbe helyezték. A történettudományban már évtizedekkel 
ezelőtt megkezdődött a romantikus nacionalizmus által örökített kép módosítása; a két 
pogány közt egy hazában magányosan őrlődő, tragikus sorsú hérosz helyett az  1980-as  
évektől egyre több figyelem jutott a harmincéves háborút követő európai hatalmi át-
rendeződésben Magyarországnak helyet kereső, a helyi érdekeket a francia–Habsburg 
konfliktusba illesztő, a Német-Római Birodalom francia orientációjú fejedelemségei 
(a Rajnai Szövetség tagjai) irányában tájékozódó széles látókörű politikusnak. A leg-
utóbbi évek fejleménye a Zrínyik nemzeti határokon átnyúló családi kapcsolatainak 
megfelelő értékelése és kutatása, a Habsburg birodalmi arisztokráciába integrálódásuk 
hangsúlyozása. Új kutatási eredmények sora járult hozzá a család és Zrínyi Miklós kettős, 
horvát és magyar identitásának mélyebb megértéséhez, beillesztésükhöz a horvát–magyar 
közjogi és kulturális törekvések összefüggéseibe. A hadtudományi, hadtörténeti kérdés-
irány is látványos újdonságokat hozott elsősorban a Zrínyi által az oszmán–magyar 
határon emelt erősség, Zrínyi-Újvár helyszíni feltárásával és Zrínyi Miklós hadtudományi 
műveltségének, valamint munkáinak szisztematikus vizsgálatával. Mindezen kutatások 
nem csupán a hangsúlyokat módosítják, hanem alaposan át is rajzolják a hagyományos 
elképzeléseket. A „magyar” Zrínyi helyett egy horvát–magyar, közép-európai és európai 
Zrínyi alakja bontakozik ki. Az országgyűlési határozat 3. pontja teljes joggal hangsú-
lyozza: „hogy Zrínyi Miklós kiemelkedő szerepet játszott a magyar–horvát közös tör-
ténelmi múlt kulcsfontosságú eseményeiben, ezért az emlékév egyben a magyar–horvát 
kétoldalú kapcsolatok elmélyítésének is méltó eszköze.”

1 Az Országgyűlés 51/2019. (XII. 12.) OGY határozata.
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Az Országgyűlés azt is kinyilvánította, hogy az emlékév keretében „támogatja és szor-
galmazza a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, 
megemlékezések szervezését, valamint tudományos és ismeretterjesztő kiadványok, 
filmek, illetve oktatási anyagok készítését, amelyek méltó emléket állítanak Zrínyi Mik-
lósnak és munkásságának.”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fontos feladata, hogy részt vállaljon az emlékév 
rendezvényeiben, a méltó megemlékezésben. Először is azért, mivel egyik karának, 
a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karnak a jogelődei a Zrínyi Miklós nevet viselték, 
és a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus a mai napig is az ő nevét hirdeti. 
Másrészt pedig azért, mert Zrínyi munkássága, költői és prózai műveinek együttese 
bőséges – bár még kellőképpen ki nem aknázott – kútforrása annak az eszmeiségnek, 
amelyet a közszolgálat „szolgálatként” való felfogása, a megszerzett tudás, tapasztalat 
közjó érdekében való hasznosítása, a jó állam – jó kormányzás elve jelent; annak a gon-
dolatnak és éthosznak, ami az NKE létrehozásában testet öltött, küldetésében megfo-
galmazódott. A magyar régiségben kevesen fogalmazták meg olyan tisztán és világosan 
a bonum publicum szolgálatának erkölcsi kötelességét, mint Zrínyi: „kiki használjon, 
szolgáljon hazájának, amint legjobban lehet, és ne válasszon magának könnyebbséget, 
könnyű professziót, avagy életet, mert azzal nem használna, sőt árt hazájának, hanem 
olyant, akiből a magyar nemzet tapasztalható hasznot vehet.”2

Az emlékév ösztönzést adhat arra, hogy Zrínyi örökségét beillesszük a közszol-
gálati oktatásba, a különböző hivatásrendek tanításába, elvégezzük Zrínyi műveinek 
olyan típusú feldolgozását, amelyet például a kínai hadtudomány klasszikusa, Szun-Ce 
A háború művészete című művének adaptálásával a vállalati, üzleti élet vezetői számára 
már itthon és külföldön sikeresen elvégeztek.3 Zrínyi örökségét birtokba venni – ez lehet 
az emlékévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ambíciója. Ennek egyik lehetséges 
módja az egyetem által szervezendő nemzetközi Zrínyi-konferencia, amelynek programja 
már formálódik, másik az életmű vagy annak egy jól körülhatárolt része nemzeti értékké 
nyilvánításának és a Magyar Értéktárba való felvételének kezdeményezése.

2 Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó,,  1976. 119.
3 Lásd például: Robert T. Kiyosaki: 8 lecke a harctéri vezetésről vállalkozóknak. Budapest, Bagolyvár 
Trade Kft.,  2016; Porkoláb Imre: Szolgálj, hogy vezethess! Amit egy elit katonától tanulhatunk az üzleti 
életben. Budapest, HVG Könyvek,  2016; Porkoláb Imre: A stratégia művészete. Szervezeti innováció 
kiszámíthatatlan környezetben Szun Ce gondolatai alapján. Budapest, HVG Könyvek,  2019.



Párhuzamok I. – Honvédelmi és haderő-fejlesztési 
program Magyarországon a  17. és a  21. században

Gróf Raimondo Montecuccoli – Egy osztrák (olasz) hős, 
császárhoz hű sikeres diplomata, hadvezér és tudós

Harald Pöcher

Ausztria egy festői szépségű ország, amely kulturálisan és tudományosan is gazdag 
múltra tekint vissza. Az ország számos híres festőművészt, zeneszerzőt, költőt és nem-
zetközileg elismert tudóst adott a világnak.

A Habsburg-ház a „Míg mások háborúznak, te boldog Ausztria házasodj!”1 mot-
tónak megfelelően háborúskodás helyett előnyös házasságkötésekkel és más országok 
trónjának megöröklésével növelte a birodalmát. A történelmet vizsgálva egyértelmű, 
hogy Ausztria több döntő háborút vesztett el, mint amennyit megnyert. Az osztrák 
hadtörténelem nem tud olyan kiemelkedő, nevezetes tábornokokat és tábornagyokat 
megnevezni – Radetzky gróf és Wilhelm von Tegetthoff tengernagy kivételével –, akik 
több katonai sikert arattak volna. Ezzel ellentétben az olyan, császári szolgálatban álló, 
külföldi származású parancsnokok listája, akik győzelemre vitték csapatukat, már jóval 
hosszabb. Kiemelkedő példaként említhető a  17. századi gróf Raimondo Montecuccoli 
vagy Savoyai Jenő herceg a  18. századból.

A dolgozat célja gróf Raimondo Montecuccoli életének és munkásságának bemu-
tatása.

Mielőtt Montecuccoli életét, harcmezőn nyújtott teljesítményét és tudományos mun-
kásságát bemutatnánk, fontos említést tenni a HabsburgIstvan Monarchia  17. századbeli 
történelmi hátteréről. A következő exkurzus pedig segít megérteni, hogy a Raimondo 
Montecuccoli által elért katonai eredményeknek milyen hatása volt a Habsburg Monar-
chia fejlődésére.

Exkurzus: a Habsburg Birodalom a  17. században2

A  17. század kezdetén a Habsburg Birodalom csupán egy közép-európai nagyhatalomnak 
számított.  1618-ban  kirobbant a harmincéves háború (1618–1648), amelynek első 
része,  1618 és  1623 között, a cseh–pfalzi szakasz volt. Noha a harcokat kezdetben 

1 Heiratspolitik der Habsburger (s. a.).
2 Dtv-Atlas zur Weltgeschichte (1964). 253–265.
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vallásháborúként értelmezték, később már sokkal inkább az európai nagyhatalmak 
szembenállásaként tartották számon.

A véres harmincéves háború következményeként a Habsburg Monarchia elvesz-
tette német és nyugat-európai befolyásának igen jelentős részét. Erre válaszul az oszt-
rákok megszilárdították a szomszédos, közép-európai területek feletti ellenőrzésüket, 
és  1648 után Ausztria határozott felügyeletet gyakorolt Felső és Alsó-Ausztria, Stá-
jerország, Morvaország, Csehország, Szilézia, Tirol, Karintia, Salzburg és Magyar-
ország egyes részei felett. Miközben Bohémia is egy igen költséges szálka maradt 
az uralkodó szemében, addig a Császárságban a központosítás szempontjából sokkal 
nagyobb akadályt jelentettek az Oszmán Birodalom közvetlen szomszédságában lévő 
magyar területek. A magyar nemesség zöme protestáns volt, így érthető módon ellen-
álltak, midőn I. Lipót császár erőszakos módon kötelezővé tette a katolicizmust minden 
magyar számára.

Nem sokkal a harmincéves háború lezárását követően a Habsburg Birodalom hábo-
rúban megfáradt erői teljesen kimerültek, és az ország gazdasága is súlyosan meg-
sérült. Nyugatról Franciaország jelentett lappangó fenyegetést, és a Habsburgok nem 
léphettek fel a jól felkészült Oszmán Birodalom ellen sem, amely a fennálló béke elle-
nére egy nagyszabású hadjárat indítását tervezte a Birodalom ellen. A Habsburgok 
stratégiája tehát kizárta az Oszmán Birodalommal való ellenséges viszony újrakez-
dését. A törökökkel való béke fenntartása érdekében a császár szemet hunyt a határon 
történő török portyázások felett. Az uralkodó bízott az  1606-os  zsitvatoroki békében, 
amelyet a hatályba lépést követően már többször meghosszabbítottak. A legutolsó meg-
hosszabbítás egészen  1660-ig  tartott, amikor is II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
szemet vetett a lengyel koronára, és önálló külpolitikát kezdett folytatni. Ennek hírére 
az Oszmán Birodalom úgy határozott, megleckézteti Rákóczit. A nagy katonai össze-
csapás során az oszmánok gyorsabban léptek, mint a bécsi udvar, így Montecuccoli 
a mérhetetlen túlerőt látva harc nélkül feladta Erdélyt.

1663-ra  egyértelművé vált, hogy az Oszmán Birodalom egy nagyszabású támadást 
tervez indítani a Habsburg Monarchia ellen. Ezért aztán  1664-ben  Montecuccoli átszer-
vezte a birodalmi hadsereget, és így reagálni tudtak az ellenség csapatainak bevetésére. 
Az  1664-ben  végrehajtott katonai hadműveletek az augusztus 1-i  szentgotthárdi döntő 
csatához vezettek, amelynek során a császári hadsereg a szövetséges csapatok segít-
ségével legyőzte az oszmán sereget. A vasvári béke (1664) megkötésével a Habsburg 
Birodalom újabb  20 évre fellélegezhetett. Ezt követően  1683-ban  indított támadást 
az Oszmán Birodalom a Habsburgok ellen, amikor is három hónapig ostrom alatt tar-
tották Bécset. Az ostromgyűrű feloldása után a császári csapatok követték a törököket, 
és eközben Magyarország teljes területét elfoglalták, bekebelezve azt a Birodalomba, 
mint egy új tartományt; ez ellentétes volt a magyarok függetlenedési szándékával. 
és megalapozta az évszázadokig tartó feszült osztrák-magyar viszonyt.
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Montecuccoli családi háttere és katonai pályájának korai évei3

A Montecuccoli nemesi család gyökerei egészen a 11. századi Medinába nyúlnak vissza. 
A család ősi kastélya a ma is álló Montecuccolo vára volt, ami a Modenához közeli 
Pavullo nel Frignano településen található, az akkori Modenai Hercegség területén. 
 1369-ben  a család főnemesi címet kapott, és  1530-ban  V. Károly német-római csá-
szár birodalmi fejedelmi címet adományozott a családnak. Raimondo Montecuccoli 
 1609. február 21-én  született a 11 gyermekes család harmadik gyermekeként. Édes-
apját  1619-ben  vesztette el mérgezés következtében. Félárvaként Alessandro D’Este 
bíboros udvarában nevelkedett. A bíboros egyházi karriert szánt az ifjú Raimondónak, 
de a bíboros halála után ő inkább a katonai pálya mellett döntött.  1625-ben  Calloto csá-
szári generális Modenában járt látogatóban, majd magával vitte Montecuccolit német 
földre. Nemesi származása ellenére nem kapott kivételes bánásmódot, és meg kellett 
dolgoznia a ranglétrán való feljebbjutásért. Más szóval, ezalatt az idő alatt Montecuc-
coli megtanulta a katonák kötelezettségeit a legalsó rendfokozatoktól haladva felfelé. 
Katonai karrierje  19 éves korában,  1627-ben  kezdődött, amikor szolgálatba lépett a har-
mincéves háború alatt.

Montecuccoli előrehaladása a ranglétrán4

A harmincéves háború második,  1625-től   1629-ig  tartó szakaszában, a dán-holland 
háború alatt a katolikus Montecuccoli a protestáns német és holland seregekkel csapott 
össze. Az ezt követő svéd szakasz alatt (1630–1635)  1632-ben  foglyul ejtette Knyphausen 
svéd parancsnokot, de még ugyanabban az évben Breitenfeld mellett megsérült, és ő 
maga is fogságba esett. A fogságból hamar kiváltotta magát, és még  1632-ben  őrnaggyá 
(Obristwachtmeister) nevezték ki, majd mikor  1633-ban  csatlakozott a lovassághoz, 
alezredesi rendfokozatot (Obristleutnant) szerzett. Az  1634-es  nördlingeni csatában 
Montecuccoli a „Vitzthumer Kürassier” lovasezred parancsnokaként vett részt.

A harmincéves háború utolsó időszakában, a svéd-francia szakaszban (1635–1648) 
Montecuccoli a svéd hadsereg ellen harcolt, és Kaiserslautern elfoglalásakor győze-
lemre vezette katonáit. Ezt követően ezredessé nevezték ki (Obrist). Montecuccoli 
immár ezredesként vezette a sereget az  1636-os  wittstocki, az  1638-as  chemnitzi 
és az  1639-es  melniki csatákban. A svéd alakulatok fölénye miatt vissza kellett a csa-
patokkal vonulnia, és fogságba esett. A két és fél éves fogságát részben Szczecin len-
gyel városban töltötte. Ez idő alatt intenzív jogi, filozófiai, történelmi tanulmányokat 
folytatott, és tudományos munkát végzett. Fogsága alatt született meg az első katonai 
írása. Kiszabadulását követően felszabadította Felső-Sziléziát a svéd megszállás alól, 
amiért elismerésül megkapta a vezérőrnagy (Generalfeldwachtmeister) rendfokozatot. 

3 Schreiber  2000,  11–35.
4 Schreiber  2000, 35–167.
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 1642/43 telén visszatért Modenába, és I. Francesco d’Este modenai herceg szolgála-
tába állt. Nonantola ostrománál, mint lovassági tábornok vett részt, de  1664-ben  már 
altábornaggyá (Feldmarschallleutnant) léptetik elő, és Sziléziában tölt be vezető tiszt-
séget, mialatt beválasztják az Udvari Haditanácsba is. Az Udvari Haditanács tagjaként 
köteles volt időnként Bécsben is megjelenni.  1645-ben  részt vett az I. Rákóczi György 
elleni hadjáratban, és mialatt Csehországból Magyarország felé menetelt, élemiszerrel 
és fegyveres csapatok utánpótlásával segítette a svédek által ostromlott Brno városát. 
A cseh Dux városánál (Duchcov) a svéd sereg felett aratott győzelmét követően pedig 
megkapta a császártól a lovassági tábornok rendfokozatot.

A vesztfáliai béke megkötésével  1648-ban  véget ért a harmincéves háború, amely 
után Montecuccoli többnyire diplomáciai küldetéseket teljesített szerte Európában, pél-
dául Spanyolországban. A diplomáciai kiküldetések végeztével azonban hamar visszatért 
a katonai pályához.  1653-ban  az Udvari Haditanács elnökhelyettese lett, majd három 
évvel később a kisegítő egységek parancsnokaként  1656-ban  ostrom alá vette és meg-
adásra kényszerítette a svéd kézen lévő Krakkót. A következő évben,  1657-ben  feleségül 
vette Maria Margareta von Dietrichstein-Mikulovot (1637–1676), házasságukból egy fiú 
és három lánygyermek született.  1658-ban  időközben tábornaggyá léptették elő, majd 
a dán király szövetségeseként megküzdött a Jütlandon, Fyn szigetén és Pomerániában 
állomásozó ellenséges svéd csapatokkal. Az olivai béke  1660-as  megkötésével véget 
ért a lengyelek és svédek közötti, trónutódlásért vívott északi háború (1655–1660). Ezt 
követően Montecuccoli a győri (Raab) végvidék főkapitánya lett. A Habsburg Biro-
dalom számára Magyarország ezen régiója politikailag és katonailag is kulcsfontosságú 
szerepet töltött be, hiszen innen szervezte a hadvezér Montecuccoli az Oszmán Biro-
dalommal határos területek védelmét. Azokban az időkben Győr volt a legerősebb erő-
dítmény a Dunántúlon.  1661-ben  az udvar parancsára Montecuccoli a Tiszához vonult 
a seregével, ahol ugyan fel tudták tartóztatni a török erőket, de az utánpótlás hiánya miatt 
vissza kellett vonulniuk.  1663-ban  pedig már szisztematikusan visszavonult anélkül, 
hogy döntő kimenetelű harcba bocsátkozott volna a török csapatokkal. A megmaradt 
csapataival a Csallóközbe vonult vissza, Pozsonytól keletre. A Porta  1663 áprilisában 
hadat üzent a Birodalomnak, de a támadást csak lassan bontakoztatták ki.

Montecuccoli a katonai vezetői pályája csúcsán5

1664 közepén Montecuccoli átszervezte a császári hadsereget, amely így 30,000 kato-
nából állt, beleértve  10.000 lovast. Az oszmán hadsereg nagysága azonban felülmúlta 
a császári csapatokat: Köprülü nagyvezír hadserege, amely feltételezhetően  120-150 ezer 
főből állt, nagy valószínűséggel magába foglalt körülbelül 60 ezer janicsárt és szpáhit, 
valamint 60–90 ezer vazallust és vélhetőleg 360 ágyút.  1664. július 25-én  Köp-
rülü seregének egy része (60 000 katona) megpróbált Körmendnél átkelni a Rábán, 

5 Schreiber  2000,  167–263.
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de a keresztény  sereg Montecuccoli segítségével visszaverte ezt a kísérletet. A török 
fősereg azonban már Szentgotthárd felé menetelt a Rába mellett. Július 31-én  a török 
előörs Mogersdorftól (Nagyfalva) délre átkelt a Rábán és ott letáborozott. Augusztus 
elsején reggel 9 órakor a janicsárok megindították a támadást, és visszaszorították 
a keresztény csapatokat Mogersdorfig. A szövetséges csapatok döntő ellentámadása ered-
ményes volt, és viszavonulásra kényszerítette a török csapatokat [a szövetségesek had-
ereje az alábbi egységekből tevődött össze: Habsburg erők: 5000 gyalogos (10 zászlóalj), 
5900 lovas (27 lovasszázad),  10 ágyú; német birodalmi erők: 6200 gyalogos (6 zászlóalj), 
 1200 lovas (9 lovasszázad),  14 ágyú; rajnai szövetségi erők: 600 gyalogos (2 zászlóalj), 
300 lovas (4 lovasszázad); francia királyi erők: 3500 gyalogos (4 zászlóalj),  1750 lovas 
(10 lovasszázad); egyéb csapatok:  2000 horvát gyalogos, egy piemonti (olasz) gyalog-
ezred (Marchese Pio de Savoya vezetésével), szentgotthárdi helyi magyar erők, Ester-
házy, Batthyány és Nádasdy saját csapatai, valamint cseh muskétások]. Az ütközetben 
közel  10 000 janicsár veszett bele a Rába folyóba. A csatában az oszmán sereget meg-
közelítőleg  16 000 fős veszteség érte, emellett pedig  15 török ágyú jutott a szövetséges 
erők kezére. Montecuccoli erőinek vesztesége nem haladta meg a 6000 főt. A mene-
külő csapatok által okozott zavarban az oszmán parancsnok, Köprülü Ahmed (nagy-
vezír,  1661–1676) úgy döntött, nem küldi át hadseregének fennmaradó részét a folyón, 
és inkább visszavonult a csatatérről. Feljegyzések szerint a törökök további súlyos 
veszteséget szenvedtek az osztrákokkal harcoló francia segédcsapatoktól. A törökök 
a szentgotthárdi csata alatt szembesültek először a nyugati, fegyelmezett sorokban, 
muskétával harcoló gyalogsággal. Mindemellett a törökök túl lassan reformálták meg 
gazdaságukat, hadseregüket és társadalmukat, és éppen ezért ebben az időszakban már 
egyre jobban alulmaradtak az európai ellenfeleikkel szemben.

A mogersdorfi döntő ütközetet követően a szembenálló felek megkötötték a vas-
vári békét (1664), amely garantálta a két birodalom közötti béke fenntartását a követ-
kező húsz évre. A magyar és horvát nemesség szemében a békeszerződés szégyenletes 
és megalázó volt, mivel mindkét hadban álló fél beleegyezett a szentgotthárdi csatában 
kialakult status quo fenntartásába. A Habsburg és az Oszmán Birodalom is előnyösnek 
ítélte meg a békeszerződést, mivel az lehetőséget adott nekik visszanyerni korábbi ere-
jüket. A magyar és a horvát nemesség ugyanakkor egy olyan döntő csatát szeretett volna 
elérni, amivel lerázhatják magukról az oszmán igát, és visszanyerhetik függetlenségüket. 
Ez a kiábrándultság vezetett a magyar és horvát nemesek körében kibontakozó, a bécsi 
udvar ellen irányuló összeesküvéshez. Az összeesküvés résztvevőit őrizetbe vették, 
vezetőiket – a Zrínyi és Rákóczi család kiemelkedő alakjait –  1671-ben  Bécsújhelyen 
(Wiener Neustadt) lefejezték. Röviddel a fegyverszünet vége előtt a szultán nagyszabású 
támadást indított Bécs ellen, amely  1683-ban  a város ostromához vezetett. A Habsburg 
Birodalom megsegítésére III. János lengyel király a hadseregével az ostromlott város 
alá vonult. A törökök felett aratott elsöprő győzelmet követően a Habsburgok lépésről 
lépésre visszaszerezték a korábban török hódoltság alatt álló magyar területeket.
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Az Oszmán Birodalom felett aratott  1663–1664-es  győzelme elismeréséül 
Montecuccoli megkapta a fővezér (generalissimus) rendfokozatot, majd  1668-ban  
az Udvari Haditanács elnökévé választották.

Montecuccoli  1672-ben  részt vett a hollandiai háborúban, ahol I. Lipót császár 
 18 000 fős seregét vezette a franciák ellen. A hadvezér sikeresen harcolt a francia csa-
patok ellen, és  1674-ben  elfoglalta Bonnt, majd  1675-ben  ismételten legyőzte a francia 
csapatokat. Turenne francia tábornagy is e harcban szerzett halálos sebesülést.

A háborút követően Montecuccoli megbetegedett és visszavonult a nyugat-európai 
hadszíntérről. Élete utolsó éveit leginkább a császári udvarban, tudományos munkával 
töltötte. A Leopoldina Német Természettudományos Akadémia megalapításában is 
részt vett.  1680-ban, egy balesetben vesztette életét Linzben. Montecuccoli a számára 
megígért hercegi címet már nem érhette meg. Ezt a fia, Leopold Fülöp kapta meg, 
ugyanakkor az ő  1698-as  halálával kihalt ez a hercegi ág.

A kortárs nyugat-európai irodalomban Montecuccolit korának legtehetségesebb 
tábornokaként tartották számon. Montecuccoli támogatta az erős, besorozott katonákból 
álló hadsereget – szemben a zsoldosokkal –, felismerte a lőfegyverek jelentőségét, 
és hangsúlyozta a támadás fölényét a védelemmel szemben. Az Udvari Haditanács 
elnökeként elismerték a hadsereg hatékonysága érdekében végzett szervező munkáját is.

Ugyanakkor voltak olyan európai államok, ahol nem magasztalták a hadvezért. 
Az Osztrák Monarchia magyar területein nem csodálták őt ugyanúgy, mint a Biro-
dalom többi részén. Ennek az ellenszenvnek a legfőbb oka Zrínyi Miklós személye, aki 
ugyanolyan tehetséges hadvezér volt, mint Montecuccoli, és nehezményezte a Habsburg 
uralkodó hezitálálását a törökökkel szemben, Magyarország felszabadítása kapcsán. 
Azonban az Ausztriában elérhető szakirodalom nem részletezi a  17. század e két ki-
emelkedő alakja közötti konfliktust. Ilyen leírás hiányában fontos, hogy bemutassuk 
a nézeteltérés lényegesebb pontjait.

Exkurzus: Raimondo Montecuccoli és Zrínyi Miklós közötti vita6

Zrínyi Miklóst (horvátul Nikola Zrinski,  1620–1664), mind a magyar, mind a horvát 
nép nagyjaként tisztelik. Ezzel szemben Ausztriában Zrínyi neve kevésbé ismert. Zrínyi 
Miklós személyének viszonylagos ismeretlensége Ausztriában akkor érthető meg, ha el-
kezdjük tanulmányozni életét és a bécsi udvarhoz fűződő viszonyát. Zrínyi Miklós lelkes 
magyar hazafiként élete során egy, a Habsburg elnyomás alól felszabadult, független 
Magyarországról álmodott, ezért aztán nem látták őt szívesen a bécsi udvarban. A Habs-
burg Birodalom magyarországi területeinek közvetlen szomszédságában folyamatos 
fenyegetést jelentett az Oszmán Birodalom. Magyarország Nyugati részén Ferdinándot 
(III. Habsburg Ferdinánd német-római császár) választották meg magyar királynak, 
míg az ország keleti részén Szapolyai János került hatalomra, aki szövetséget kötött 

6 Pöcher s. a.
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a szultánnal. Az ország nyugati részén Zrínyi IV. Miklós (1506–1566) hősiesen harcolt 
az oszmán seregekkel szemben, egészen a Szigetvár ostromakor bekövetkezett hősi 
haláláig. Dédunokája, Zrínyi VII. Miklós a harmincéves háború és a folyamatos török 
fenyegetettség idején született. A harmincéves háború során a bécsi udvar jelentős csapa-
tokat küldött az északi hadszíntérre, ezért nem merte megkockáztatni egy második front 
létrejöttét a birodalom keleti részében, az Oszmán Birodalommal szemben. A magyar-
oszmán határ mentén élő lakosság elkeseredett segélykiáltása Bécsben süket fülekre 
talált, ezért úgy érezték, teljesen magukra maradtak ebben a kritikus időben. Mindez 
hozzájárult ahhoz, hogy a  16. és  17. században a magyar arisztokrácia egyre hango-
sabban adott hangott szabadságvágyának a bécsi udvarral szemben.

A Zrínyi-család is számtalan alkalommal került konfliktusba Béccsel. A vitás hely-
zetekre példa a szürkemarhák kivitele Olaszországba, valamint a Habsburgok török 
fenyegetettségre adott válasza. A Zrínyiek birtokai stratégiailag jelentős szerepet töl-
tött be a Birodalomban, ugyanis ez volt a török hódoltság alatt álló magyar területek 
és Stájerország közötti ütközőzóna. Következésképpen a Zrínyiek területei jelentették 
az egyetlen folyosót az Adriai-tenger, és a Habsburg befolyás alatt álló Nyugat-Magyar-
ország és Stájerország között. A terület fontossága miatt a császár kiemelt figyelmet 
szentelt a Zrínyi család tevékenységének. Például, a császár nemtetszését fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy Zrínyi Miklós szürkemarhát szállított a Rijeka melletti Bakar 
kikötőjéből Velencébe a vám megfizetése nélkül. Az exportot Zrínyi azzal magya-
rázta, hogy a határ védelemének érdekében szüksége van többletbevételre. A horvát 
bán és hadvezér egyre többször került konfliktusba a császárral, ugyanis meglátása 
szerint Magyarország és Horvátország teljes joggal bíró királyságok (regnum) és nem 
kapcsolt részei (partes annexae) a Habsburg Birodalomnak. Zrínyi újfent felbőszítette 
az udvart, amikor ismételten szürkemarhákat exportált Velencébe, és az osztrákok 
fegyveres úton akadályozták meg az üzlet létrejöttét. Zrínyi számára azért volt fontos 
az élőállat exportja, mert az ebből származó bevételét az Oszmán Birodalom határán lévő 
erődítései fejlesztésére fordította. Az incidenst követően Zrínyi Bécsben, személyesen 
próbált magyarázatot adni az eseményekre, de ez sem váltott ki együttérzést az ural-
kodó köreiből. Az udvar elégedetlenségét tovább növelte, hogy Zrínyi folyamatosan 
harcban állt a kanizsai erődben állomásozó török csapatokkal. Ezek az összecsapások 
nemcsak Bécset bosszantották el, hanem a törököket is. Elrettentésként pedig az Oszmán 
Birodalom még több csapatot telepített a határra. Emiatt a bécsi udvar félt egy nagy 
horderejű, Bécset célzó oszmán támadástól.

Amint azt korábban kiemeltük, a Habsburg-török béke legutolsó meghosszabbítása 
egészen  1660-ig  tartott, amikor is II. Rákóczi György erdélyi fejedelem szemet vetett 
a lengyel koronára és önálló külpolitikát kezdett folytatni. Ennek hírére az Oszmán 
Birodalom úgy határozott, megleckézteti Rákóczit. Rákóczi pedig a bécsi udvarhoz 
fordult segítségért. Komoly szándékának bizonyítékaként kész volt seregét Monte-
cuccoli parancsnoksága alá vonni, aki Győr főkapitányaként az egyik legfontosabb 
politikai és katonai tisztséget töltötte be a Magyar Királyság területén, hiszen az ő 
feladata volt az Oszmán Birodalommal határos területek védelmét megszervezni. 
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A  kirobbanó  háborúban az oszmánok gyorsabban léptek, mint a bécsi udvar, így Mon-
tecuccoli a hatalmas túlerőt látva harc nélkül feladta Erdélyt. A kevésbé dicsőséges 
hadjáratát követően Montecuccoli egy aláírás nélküli röpiratban védte meg stratégiáját 
azzal vádolva a kesergő magyarokat, hogy nem jártasak a hadtudományban, és ezért nem 
képesek megérteni az ő tökéletesen kidolgozott haditervét. Ezzel szemben pedig Zrínyi 
Miklós egy névtelen levélben kritizálta Montecuccoli – szerinte – amatőr stratégiáját. 
Zrínyi szerint az olasz származású Montecuccoli az ideális hadvezér szöges ellentéte 
volt, és ezt a gondolatát számos művében részletesen ki is fejtette. Az ő szemében Mon-
tecuccoli csupán egy lusta, intellektuálisan alacsonyabb rendű, egoista tábornok volt. 
A törökök elleni – kevésbé dicső – magyarországi hadjárata után Montecuccoli egy 
anonim, nyilvános röpiratban indokolta meg tetteit. Montecuccoli szerint a magyarok 
járatlanok a hadtudományban és így nem tudják megérteni az ő hibátlan stratégiáját. 
Zrínyi erre a maga módján egy nyilvános röpiratban válaszolt, amelyben élesen kritizálta 
Montecuccolit. Zrínyi szerint noha Montecuccoli egy csodálatos hadsereget vezetett, 
mégis tönkretette azt anélkül, hogy harcba szállt volna az ellenséggel. Montecuccoli 
inkább feláldozta a saját embereit, és közbelépés nélkül végignézte, ahogy a törökök 
százezer magyart kényszerítenek rabszolgasorsba. Ez a fajta viselkedés pedig még 
az aljas hóhérénál is hitványabb. A kritikája megfogalmazása után Zrínyi javaslatokat 
is tett a török elleni küzdelem lehető legjobb stratégiájának megtalálására.

1664. november  18-án  azonban egy vadászbalesetben életét vesztette. Zrínyit Európa- 
szerte gyászolták, és többen arról beszéltek, hogy a bécsi udvarnak köze lehetett Zrínyi 
halálához. Ezek az összeesküvésről szóló elméletek pedig hozzájárultak ahhoz, hogy 
Zrínyi és az ő irodalmi munkásságának népszerűsége folyamatosan növekedjen.

Montecuccoli, a hadtudomány kiemelkedő alakja7

Szinte minden országnak megvan a maga kiemelkedő hadtudósa: Németországnak 
Clausewitz, Magyarországnak Zrínyi Miklós, Ausztriának pedig Raimondo Monte-
cuccoli és Károly Lajos főherceg.

Egy Montecuccoliról szóló tanulmány nem lenne teljes a hadvezér hadtudo-
mányi munkáinak ismertetése nélkül. Napjainkban csupán kevés olyan szakértő van, 

7 Veltzé (1899–1900) (Montecuccoli herceg válogatott írásai, Cs. és Kir. Háborús Levéltár). A négy 
könyvet Alois Veltzé kapitány szerkesztette. Veltzé neve a Hadsereg Évkönyve (Army Almanach) című 
folyóirat kiadása miatt vált ismertté, ami gyakorlatilag a mai Stockholm International Peace Research 
Institute, vagy ahogyan elterjedt nevén ismerik, a SIPRI-évkönyv előfutárának tekinthető. Veltzé 
ezredes a bécsi háborús levéltár publikációs részlegének vezetője volt és korának igen termékeny 
írója. Több, mint  122 történelmi jelentőségű kötet szerzőjeként vagy társszerzőjeként tartják számon. 
Az első világháború idején megalapította az úgynevezett „háborús levéltári irodalmi csoportot”, 
amely könyveket és cikkeket készített a fronton szolgáló katonák motiválására. Az Osztrák–Magyar 
Monarchiában Veltzé egyike volt azoknak a tiszteknek, akik a katonai eredményeiken túl is ismertek 
voltak.
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aki a teljes munkásságát ismeri. Montecuccoli korának egyik legképzettebb stratégája 
volt, aki felismerte, hogy a győzelemhez nemcsak a bátorság döntő fontosságú, hanem 
a hadtudományi ismeretek is. Legjelentősebb műveit pedig latinra, franciára és németre 
is lefordították.

Montecuccoli egy művelt ember volt, aki folyékonyan beszélt olaszul, franciául, 
latinul és németül is. Pomerániai fogsága alatt a vár könyvtárában található könyvek 
olvasásával mélyítette el tudását. Mivel olasz volt az anyanyelve, ezért a könyvei több-
ségét vagy olaszul, vagy latinul írta. Ez idő alatt,  1641 és  1642 között írta az első, három 
könyvből álló művét, az Értekezés a háborúról (Trattato della guerra) című esszét. 
Az első könyv a Háború tervezése, a második könyv Hadviselés a harmadik könyv pedig 
a Háború befejezése címet viseli. Az első könyv a következő négy fejezetet tartalmazza: 
Tudnivalók a háborúról, A szövetségesekről, A fegyverzetről, A katonákról. A második 
könyv tíz fejezetből épül fel: a Védekező hadviselés, Támadó hadviselés, Hadviselés 
nyílt terepen, A fegyelemről, Az élelemről, A kémekről és felderítőkről, A menetelésről, 
A pihenő helyzetről, A harcokról és A besorozott katonákról és foglyokról. A harmadik 
könyv pedig a Béketárgyalásokról, az Erők elbocsátásáról és a Meghódított területek 
igazgatásáról című fejezeteket foglalja magába.

Montecuccoli másik jelentős műve a Dell’arte militare című könyv, amelyet  1653-ban  
fejezett be. A könyv a következő fejezeteket tartalmazza: Tizedes számrendszer, Terület- 
és térszámítás, Trigonometria, A fegyveres erők osztályozása, A feltételek biztosítása, 
A hadműveletekről, A menetelés, A tábor, A csata, A harc, A járőrözés, A tervezett 
erődítmény, A nem tervezett erődítmény, Az oldalvédelem, Az erődítmény személyzete, 
A koordinált támadás, Az elhamarkodott támadás, Védelem összehangolt támadás ellen, 
Védelem elhamarkodott támadás ellen, A felszabadulás.

Montecuccoli legjelentősebb műve pedig az  1670-es  Magyarországi török háborúkról 
(Della guerra col Turco in Ungheria) című könyve, amelyet a szentgotthárdi csata sikere 
után írt. A mű három fő könyvből áll, amelyek további három fejezetre vannak felosztva: 
Az első fejezet (Rövid oktatás a hadügyről általában) a következő alfejezeteket fog-
lalja magában: A háborúról, Az előkészületekről, A diszpozícióról, A hadműveletekről, 
Az erődítményekről, A mezei harcól. A második fejezet (Aforizmusok, azaz elmélke-
dések a legutóbbi magyarországi háborúkban történtekről) az  1661.,  1662.,  1663. és 
 1664. esztendő eseményeit foglalja össze. A harmadik fejezetben (Aforizmusok, melyeket 
a törökkel folytatott magyarországi háborúban lehetett alkalmazni) a következőkről ír 
Montecuccoli: A háborúról, Az előkészületekről, A diszpozícióról, A hadműveletekről, 
Az erődítményekről, A nyílt terepen folytatott harcól. Ezen felül a szentgotthárdi csata 
egy rövid ismertetése is megtalálható a könyvben.

Ezt követően  1673-ban  írta A csatákról (Della Battaglie) című művét, amely a Fő 
alapelvek, az Előnyös helyzet a csatában, A megfigyelésekről, az Általános hibák 
és a Gyakorlati tapasztalatok példái című fejezetekre tagolódik.

Történelmi munkássága többnyire a különböző országokban tett látogatásai során 
szerzett tapasztalatain alapul.
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Hadtudományi művei és tanácsai nagy hatást gyakoroltak az osztrák fegyveres 
erőkre. Montecuccoli volt az első osztrák állandó hadsereg létrehozója, és többek között 
egységesítette, szabványosította a fegyvergyártást is.

Montecuccoli munkásságára visszatekintve egyértelművé válik, hogy a hadvezér 
korának egyik legkiemelkedőbb hadtudósa volt, és amennyiben csupán egyetlen mon-
dattal kellene munkásságát összefoglalni, úgy könnyen mondhatnánk, hogy „Monte-
cuccoli a modern ötletek megfogalmazója”.

A tanulmányban olvasható Montecuccoli elmélete a herceg, a katonai vezetők 
és a katonák szerepéről és kötelezettségeiről. Véleménye szerint a háború művészete 
az uralkodó jogkörébe tartozik, és neki kell biztosítania, hogy az országa megfelelően 
felkészült a hadviselésre. Montecuccoli szerint a katonai vezetők fő alapelvei a követ-
kezők: „Isten segítségének felkutatása; tapasztalt és hűséges katonák tanácsainak meg-
fogadása; a megfelelő idő megragadása; csak olyanoknak adjon parancsot, akik képesek 
azt végrehajtani; az adott helyzet felmérése; nyugodtnak maradni veszélyhelyzetben 
is; gyorsabbnak lenni az ellenségnél; ellentmondásos parancsok kerülése; figyelmes 
parancsok kiszabása; jók jutalmazása és a rosszak büntetése, fegyelmezése. A parancs-
noknak rendelkeznie kell harci szellemmel, egészségesnek, erős jellemműnek kell lennie, 
aki méltóságteljesen viselkedik. Fontos tulajdonsága még a megfelelő kor, a bátorság, 
a retorikában és a parancsnoklásban való jártasság”. Ezeken felül a parancsnoknak 
alapos ismeretekkel kell rendelkeznie a „Háború művészetének” mind az elméleti, mind 
a gyakorlati területén is. Néhány fejezetben kifejtette, hogy a katonai vezetőknek körül-
tekintően mindent elő kell készítenie a háború megkezdése előtt; háború alatt a hadi 
eszközök növelése előnyös, és mindemellett a parancsnoknak szerencsésnek is kell 
lennie. Ha egy parancsnoknak túl nagy a szerencséje, vigyáznia kell, nehogy meggon-
dolatlan lépéseket tegyen. A parancsnoknak tanácskozásokat kell tartania, és célszerű 
mindenkit meghallgatnia.

Montecuccoli a helyi katonákat egyértelműen előnyben részesíti a zsoldosokkal 
szemben. A kiképzésének ki kell terjednie a katonák fizikai megerősödésére, a fegyver-
használatra, valamint a szervezet viselkedési normáinak elsajátítására. Montecuccoli 
számára a fegyelem különösen fontos. Ezért is hívja fel a figyelmet a mértéktelen ivás, 
evés és szexuális élvezetek mellőzésének fontosságára. A szerénységet szavakon, tet-
teken és a ruházaton keresztül kell szemléltetni, és úgy vélte, hogy ehhez a büntetés 
és a jutalmazás feltétlenül szükséges.

A fenti követelményeken és elvárásokon kívül Montecuccoli elemzi a háború elő-
készítéséhez szükséges elemeket is. Azt hamar felismerte, hogy a pénz elengedhetetlen 
feltétele a hadviselésnek. A pénzen kívül egyéb szükségleteket is meghatározott, úgy-
mint az élelmiszer, lőszerek, eszközök, mesteremberek, lovasok, felderítők és kémek.

Manapság Ausztriában Montecuccoli munkássága szinte feledésbe merült, és csupán 
néhány olyan kutató van, aki a szentgotthárdi győzelemben vállalt szerepén felül is 
ismeri a személyét és tevékenységét. Értekezések és különböző diskurzusok során 
többször összekeverik a nevét a leszármazottjával, Rudolf von Montecuccolival 
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(született  1843-ban  Modenában, meghalt  1922-ben  Badenben), aki a Császári és Királyi 
Haditengerészet egyik tengernagya volt.

Montecuccoli hatása napjainkban

Ferenc József  1863. február 28-i  birodalmi rendelete alapján Montecuccoli Ausztria 
híres és kiemelkedő hadvezére volt. A tiszteletére egy életnagyságú szobrot állítottak fel 
az akkor újonnan épült bécsi Hadtörténeti Múzeum Hadvezérek Csarnokában.  1909-ben  
a tiszteletére elneveztek róla egy teret Bécs Hietzing kerületében. A mai Osztrák Szövet-
ségi Hadsereg is számos helyen őrzi a nevét: a 35. gépesített lövészzászlóalj, a 6. zász-
lóalj-parancsnokság és a 4. gépesített lövészzászlóalj-parancsnokság viszik tovább 
a korábbi császári és királyi 8. „Montecuccoli” dragonyos ezred és az első osztrák 
szövetségi hadsereg 2. „Montecuccoli” dragonyos ezredének emlékét (1920–1938). 
Ezenfelül a németújvári (Güssing) laktanya, valamint a Theresianum Katonai Akadémia 
 1977–1980-as  évfolyama is az ő nevét viseli. A második világháború során az Olasz 
Királyi Haditengerészet (Regia Marina) Condottieri-osztályú könnyűcirkálóját is Mon-
tecuccoli után nevezték el.

Következtetések

Raimondo Montecuccoli (1609–1680), herceg és birodalmi gróf, hadnagy és tábornagy, 
Hohenegg, Osterbug, Gleiss és Haindorf ura, az Udvari Haditanács elnöke, a tüzérség 
és erődítmények szakértője, Győr kormányzója, a lovasezred ezredese, a Titkos Tanács 
elnöke, az Aranygyapjas Rend kitüntetettje sokoldalú személyiség volt, aki egy sze-
mélyben testesítette meg a barokk kor emberét és azokat a jellemvonásokat, amelyek 
megfeleltek az osztrák–magyar hadsereg ethoszának: jól képzett, jártas a művésze-
tekben, lovagias, bátor volt és hű a császárhoz. Ezen felül pedig hithű katolikus volt.

Montecuccoli korának egyik legjobb parancsnoka volt, akinek a kemény és kegyetlen 
hadviselés módjai sem voltak ismeretlenek. Emellett pedig diplomataként és tanácsadó-
ként is remekül helytállt. Kortársai közül csak legnagyobb riválisa, Zrínyi Miklós értett 
még hozzá hasonlóan a toll- és fegyverforgatáshoz is. A hosszú katonai pályafutása alatt 
számtalan területen alkotott, beleértve békeszerződéseket, gyakorlati és elméleti kérdé-
seket, beszámolókat, személyes visszaemlékezéseket, de még szatirikus munkákat is.

A Magyarországi török háborúkról (Della guerra col Turco in Ungheria) című 
könyve második fejezetének 5. részében a következőket írta Montecuccoli a pénz had-
viselésben betöltött szerepéről: „Nem csodálkozhatunk azon, hogy ha valakit megkér-
deznek, mi kell a háborúhoz, ezt válaszolja: »Három dolog: pénz, pénz és újfent pénz«.”8

8 „Qual meraviglia… richiesto tal uno delle cose necessarie alia guerra, egli rispondesse, tre esser 
quelle: Denaro, denaro, denaro!”.
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Zrínyi és a modern katonai vezetéselmélet

Ruszin Romulusz

Zrínyi Miklós négyszáz éve született. Egyike azoknak a kiemelkedő magyar politiku-
soknak, akik tudásukat, karizmatikus egyéniségüket, vagyonukat, születési előjogaikat, 
tehetségüket nem csupán saját maguk és családjuk gyarapodásának érdekében használták, 
hanem valóban aktívan, hasznosan és előre mutatóan igyekeztek mindent megtenni azért, 
hogy Magyarország lakosainak élete, életkörülményei a lehető legjobbak legyenek.

Mindezt tette olyan hatékonyan és meggyőzően, hogy: „Zrínyit egyrészt magukénak 
tudják-tudták érezni magyar, horvát vagy akár osztrák birodalmi patrióták, nagyra érté-
kelték magyar és horvát nemzeti romantikusok, magyar revizionisták és meggyőződéses 
kommunisták, másrészt vizsgálják évtizedek óta magyar, horvát, német és olasz irodal-
márok, történészek, hadtudósok, filozófusok és művészettörténészek.”1

Mennyiben lehetnek aktuálisak a mai magyar – európai, északatlanti – vagy akár 
globális valóság értelmében Zrínyi megállapításai négyszáz év távlatából? Véleményem 
szerint több, mint elsőre gondolnánk. Az persze túlzás lenne, ha egy az egyben pró-
bálnánk interpretálni a Zrínyi által megfogalmazottakat, és figyelmen kívül hagynánk 
a társadalmi, gazdasági, technológiai fejlődés miatt bekövetkezett egyértelmű és vissza-
fordíthatatlan változásokat. De vannak értékek, amelyeknek ma is elévülhetetlen szerepe 
van céljaink megvalósításában, amiért Zrínyi is élt és dolgozott: Magyarország, a magyar 
emberek jólétének és jövőjének biztosítása.

Ilyen érték például, hogy minden nemzetállamnak gondoskodnia kell arról, hogy biz-
tonsága – védelmi és katonai biztonsága – érdekében mindent megtegyen politikai, gazda-
sági, szervezési oldalról, legyen akár önálló, akár független, vagy akár valamely szövetség 
tagja. Ennek lehet része az, hogy az európai nemzetek – a mai korban az észak-atlanti 
országok – közös összefogással érik el a kívánt célt, vagy semmisítik meg, izolálják, 
illetve lehetetlenítik el a közös ellenséget. Zrínyi mindezt a török elleni harc érdekében, 
a közvetlen veszély és fenyegetettség elhárítása miatt helyezte stratégiája középpontjába. 
Ma is tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy habár a NATO és Európai Unió közös 
erőkifejtésének szükségessége megkérdőjelezhetetlen országunk biztonságának szava-
tolása és jövőnk biztosítása érdekében, de a nemzetnek képesnek kell lennie arra, hogy 
ne legyen kiszolgáltatott, ne függjön teljes mértékben másoktól, ne szoruljon minden-
képpen külső segítségre, hanem legyen képes saját érdekei képviseletére, és főleg tudjon 
tenni is céljainak, valamint szándékának megvalósítása érdekében. Mindeközben az csak 
tovább erősíti pozícióinkat a nemzetközi kül-, gazdaság- és katonapolitikai színpadon, ha 
nem csupán felhívjuk szövetségeseinket a közös erőkifejtésre, de jó példával elöl járva 
meg is tesszük a szükséges lépéseket. Példamutató ebben a tekintetben a V4-ek együtt-
működése, amelyhez a különböző programokon keresztül más országok is igyekeznek 

1 Pálffy  2020.
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csatlakozni, de ide sorolom a  21. század migránsválságának kezelésében meghonosodott 
magyar modell exportját is.

Ugyanilyen fontos érték a vezető szerepének és példamutatásának kiemelkedő sze-
repe a vezetéselméletben és annak gyakorlati megvalósításában, amely tettekben is meg 
kell, hogy valósuljon.

Lenyűgöző kezdeményezése volt, hogy mindezt igyekezett írásban, magyar nyelven 
publikálni, amely amellett, hogy átadható és vitaképes ismereteket, illetve tudást köz-
vetített, erősítette a nemzet identitástudatának kialakulását, amely a közös nyelv hasz-
nálatával válhatott teljessé a hadtudományon belül is. Megkezdődött a magyar katonai 
terminológia megszületése. Tulajdonképpen megalkotta Magyarország első „nemzeti” 
katonai stratégiáját és katonai doktrínáját magyar nyelven, ami több, mint elismerésre 
méltó.2

Katonaként elsősorban a könnyűlovasság gyors mozgatásával, sajátos portyázásával 
járó́, nagy terepismeretet, gyors döntéseket, határozottságot és virtust igénylő végvári har-
cokban tűnt ki. Ez a harcmodor a  17. század közepén semmivel sem volt kevésbé jelentős, 
mint a reguláris hadviselés: hatékonynak bizonyult nemcsak az oszmánokkal szembeni 
határvédelemben, de még a harmincéves háború nyugat-európai hadszínterein is.3 Véle-
ményem szerint ma sincs ez másként, elég ha górcső alá vesszük az eddigi  20. század 
végi és  21. századi fegyveres összeütközéseket. Ez az a harcmodor, ami a magyarok 
számára mindig is kézenfekvő volt, ez az, amiben alapvetően sikereket értünk el, ez az, 
amit mentalitásunk, gyors észjárásunk, rugalmasságunk, problémamegoldó képességünk 
sikeressé tehet, illetve ez az, amit az ország gazdasági képessége nem csupán meg tud 
teremteni, de fenn is tud tartani, továbbá, ami illeszkedik Magyarország katona-földrajzi 
elhelyezkedéséhez és adottságaihoz, illetve a fenntartható haderő objektív lehetőségeihez.

Zrínyi Miklós élete

Zrínyi Miklós, gróf, horvát bán (horvátul: Nikola Zrinski) Zala és Somogy vármegyék 
örökös főispánja, költő, politikus és hadvezér  1620. május 3-án  a Zala megyéhez tartozó 
Csáktornyán (ma Horvátország, Čakovec) született, Zrínyi (V.) György – Habsburg-párti 
főnemes, horvát bán – és Széchy Magdolna gyermekeként. A Zrínyi család apai ágon 
az egyik legelőkelőbb ősi horvát–dalmáciai – főnemesi családból – a Šubić nemből – ered. 
A Zrínyi név a Nagy Lajos király által  1347-ben  a családnak adományozott szlavóniai 
Zerin (Zrinj) vár elnevezésből alakult ki, mely várat a király Šubić Gergelynek, és uno-
kaöcsének, Györgynek a tenger melletti birtokaiért cserébe adott át.4

A leszármazás dokumentumokkal igazolt ténye mellett a család identitás tudata 
már egy összetettebb kérdés, mivel a család tagjai nemzedékek óta a magyar, a horvát, 

2 Részletesen lásd Hausner  2017, 63.
3 B. Szabó  2014.
4 Zrínyi Miklós, a hadvezér és költő (s. a.).
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a velencei és a stájer nemesi családok tagjaival házasodtak. Zrínyi Miklós és fivére hol 
horvátként, hol magyarként azonosították magukat, de több jel utal arra, hogy a test-
vérpár tudatos döntés alapján felosztotta egymás között a nyelvi és kulturális terüle-
teket – a horvátot és a magyart –, és feladatuknak tartották a kettő közötti közvetítést. 
Anyanyelvük édesanyjuk révén a magyar volt, de a magyar nyelvet és irodalmat csak 
későbbi nevelőjük, Pázmány Péter hatására kedvelték meg igazán.5

A Zrínyi család bővelkedett tragikus sorsokban – Zrínyi Miklós és öccse, Péter, 
fiatal koruktól fogva olyan hőstettek végrehajtására vágytak, mint amilyent déd-
apjuk – és egyben példaképük –, a „szigetvári hős” Zrínyi Miklós hajtott végre: „Az ember 
egész életét ugy rendelje el, hogy jól halhasson meg, mert finis coronat opus. Ez minden-
nemü rendbeli embernek generalis sententiája, de legfőképpen a vitéz embernek […]”6

A hadvezér Zrínyi  1566-ban  kevesebb, mint 2500 magyar katonával 34 napon át 
sikeresen védte Szigetvárt egy több, mint  100 ezer főt számláló török sereg ellen. Mikor 
a dédapa és maroknyi serege a több, mint egy hónapos küzdelem után a belső várba 
szorult, a vár feladása helyett katonái élén kitört és hősi halált halt. Bár mind egy szálig 
elestek, a csata végeztével 25 ezer halott török teteme lepte be a vár környékét.

Személyes tragédiájukhoz hozzájárult szüleik korai elvesztése is. Édesanyjukat 
nagyon korán – Péter születése után – elvesztették, majd Miklós hatéves korában apjuk 
is betegség áldozata lett.7

Az árván maradt gyerekek a németújvári Batthyány-udvarba kerültek, ahol a családi 
légkört és szeretetet Batthyány Ferencné Poppel Éva biztosította számukra. Az ekkor 
még lutheránus udvar befolyása miatt, a Zrínyi család konverziója ellenére is érvényesült 
némi protestáns hatás nevelésükben, annak ellenére, hogy a korszak szokásának megfele-
lően az árvák taníttatását és képzését egy, a Habsburg király által kijelölt és a veszprémi 
püspök által elnökölt gyámi tanács irányította. Nevelőjük Pázmány Péter esztergomi 
érsek, bíboros lett és ennek következményeképp Habsburg-hű és mélyen vallásos, kato-
likus nevelésben részesültek.8

Az  1628-tól   1632-ig  terjedő időszakban Grazban kezdték meg tanulmányaikat, majd 
az  1633-1634-es  tanévben egy bécsi jezsuita gimnáziumba iratkoztak át. Zrínyi Miklós 
első szónoklatát végzős gimnazista korában – Pázmány Péter felkérésére – a bécsi egyetem 
magyar hallgatói közössége védőszentjének, László királynak szentelve,  1634. június 
27-én  Bécsben, a Szent István székesegyházban tartotta. Gimnáziumi éveit követően 
megkezdte egyetemi tanulmányait, azonban ez még az  1634-es  év során félbemaradt, 
és az uralkodó egy több hónapos itáliai tanulmányutat engedélyezett Miklós számára. 
 1636. április 21-én  Senkviczi Mátyás esztergomi kanonok társaságában kezdte meg itá-
liai körútját, melynek során első útja Rómába vezetett, ahol VIII. Orbán pápa fogadta, 
és saját verseinek díszkiadásával ajándékozta meg. Utazásai során Firenzét, Pisát, majd 

5 Részletesen lásd Hausner  2016, 28–30.
6 Perjés  1976, 241.
7 Zrínyi Miklós, a hadvezér és költő (s. a.).
8 Hausner  2016, 30.
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kulturális tájékozódása, későbbi kereskedelmi és politikai kapcsolatépítése szempont-
jából kiemelkedő fontosságú városát, a korabeli katolikus világ legszabadabb szellemű 
városát, Velencét is útba ejtette. Utóbbi város látogatására feltehetőleg az esztergomi 
érsek jóváhagyása nélkül került sor.9

Az itáliai körútról hazatérve,  1637 elején vette át birtokainak igazgatását. A családi 
birtokot megosztotta öccsével, aminek  1641-ben  jogi keretet is adtak; eme egyezségnek 
megfelelően Miklós a muraközi részeket, míg öccse a tengermelléki birtokokat kapta. 
Miklós Csáktornyán rendezte be főúri udvarát, amely politikai és társadalmi központ-
ként szolgált, és kapcsolatot tartott a magyar nagyúri családokkal, valamint Erdéllyel 
és Velencével.10

Katonai és politikai karrierje már fiatal korától rendkívül gyorsan fejlődött és ívelt 
felfelé.  1628-ban  megkapta a királyi lovászmesteri címet; a török terjeszkedés útjába eső 
birtokainak átvétele után katonai tapasztalatait elsősorban a határvédelmi harcokban 
szerezte, melynek eredményeképp  1637 végén a király kamarása, majd  1640 tavaszától 
Légrád és Muraköz örökös kapitánya címeket kapta. A végvári harcmodor megismerése 
mellett a reguláris hadviselés művészetét a harmincéves háborúban  1642-től  teljesített 
szolgálatai során sajátította el, és érdemei elismeréseként  1646 januárjában a – még csak 
formálódó – Habsburg állandó hadsereg főstrázsamesterévé nevezték ki.  1647 végén 
apja nyomdokaiba lépve elnyerte a horvát–szlavón báni méltóságot, és ezzel a Magyar 
Királyság legfőbb közjogi méltóságainak sorába emelkedett, egyúttal a báni végek had-
erőinek és a horvát nemesi felkelésnek is parancsnoka lett.  1659 decemberében megkapta 
a titkos tanácsosi titulust, mely a Titkos Tanács ülésein való részvétel jogát és ezáltal 
az uralkodó közvetlen környezetében való munkát biztosította számára.11

A  17. század első fele az európai hatalmi viszonyok átrendeződésének, a nemzetek 
közötti és a belháborúknak az időszaka. Zrínyi minden tisztségét és befolyását a magyar 
érdekek képviselésére használta fel, azonban az ország és az uralkodóház közötti, vala-
mint az országon belüli nemzeti, politikai és vallási érdekkülönbségek kezelése egyre 
nehezebb feladatnak bizonyult.12 A vesztfáliai békekötést (1648) követően mind az európai 
nagyhatalmak – Európa számos gondolkodója, vezető politikusa és hadvezére –, mind 
a Magyar Királyság számára az elsődleges és legfontosabb cél az Oszmán Birodalom 
további térnyerésének megakadályozása, a meghódított területekről való kiszorítása 
és ezen területek visszafoglalása lett. Zrínyi báni kinevezését követően részt vállalt 
a törökellenes szövetség létrehozásában, és együttműködve a magyar és horvát nemesség 
vezető rétegével kialakították a török elleni támadó háború, valamint a Magyar Királyság 
politikai és katonai megreformálásának a programját.

9 Hausner  2016, 30–36.
10 Zrínyi Miklós, a hadvezér és költő (s. a.).
11 Hausner  2017, 62.
12 Részletesen lásd Hausner  2016, 36–37.
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Zrínyi irodalmi, politikai és katonai élete

Zrínyi Miklós vezetéselméleti ismereteit, illetve azok közzétételét nem lehet külön értel-
mezni anélkül, hogy ne ismernénk politikai és katonai életét. A tapasztalatok, amelyeket 
pályafutása alatt szerzett, és – ezt kiegészítve – tanulmányai juttatták el arra a szintre, 
amikor nem csak érti és képes csinálni, de megfogalmaznia is sikerül az ismeretanyagot, 
természetesen a szükséges és tudatos szintetizálás után.

Politikai törekvéseinek az  1640-es  évek második felében írt Szigeti veszedelem című 
eposzában ad hangot, melyben olyan formában mutatja be Szigetvár  1566-os  védelmét, 
ami politikai szimbólumként és politikai programként is értelmezhető. A vár önfelál-
dozó védőit olyan ideális mikrotársadalomként mutatja be művében, amilyenné szerinte 
a magyar népnek is válnia kell, ha sikerrel kívánja megvívni saját politikai és tényleges 
háborús küzdelmeit.13

Az ország politikai és területi egységének a helyreállítását, az ehhez szükséges belső 
reformoknak és – mint már említésre került – a török erők Magyar Királyság területéről 
való kiszorításához szükséges támadó háború elvének elgondolását az  1650-es  években 
írt, első magyar nyelvű prózai műveiben fogalmazta meg: „Ha ezt a rendet hozzuk orszá-
gunkban, azt tanácslom, hogy azt a hódoltságot, kit megoltalmazhatunk a török ellen, 
kit békesség alatt elvett tőlünk, elvegyük a töröktől, mert mire való volna ez a hadtartás, 
provisio, nehéz és dispendiosus fáradság, ha jobbára az egész ország hódult és ha csak 
abban akarunk maradni.”14

A Vitéz hadnagyban, valamint a Mátyás király életéről való elmélkedésekben még 
nem egy egységes koncepcióként szerepelnek tézisei, azonban az  1661–1663 között írt 
Áfium és a Tábori kis tracta című műveiben már egy összegzett gondolati egységben 
ismerhetjük meg teóriáját. Valójában Zrínyi ezen műveiben a magyar katonai stratégiát 
és katonai doktrínát alkotta meg, saját korábbi – a végvári küzdelmek, a harmincéves 
háború és a törökök ellen vívott harcok – tapasztalataira, valamint a Habsburg biroda-
lomban a  17. században már alkalmazott elvekre és szabályzókra alapozva, és azokat 
hozzáigazítva, valamint egyeztetve a magyar sajátosságokkal és a magyar nemzeti kere-
tekkel. A műben szereplő stratégia alapvetően három fő elem köré épül fel:

1. a törököket csak egy nemzetközi, keresztény összefogáson alapuló támadó jellegű 
háború megvívása által lehet legyőzni;

2. kiemelkedő fontosságú, hogy a magyarok kezdeményező és vezető szerepet vál-
laljanak ebben a küzdelemben, annak érdekében, hogy a háború célkitűzésére 
és annak lefolyására érezhető hatást tudjanak kifejteni;

3. a második pontban leírt megállapításokra csak abban az esetben lesznek a magyarok 
képesek, amennyiben megreformálják az ország hadügyét, és egy olyan állandó 
haderőt hoznak létre, amely a reguláris harc megvívására kiképzett:

13 Részletesen lásd Hausner  2016, 38.
14 Perjés  1976, 338–339.
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„Az mi első politicánk fegyver volt, most is annak kell lennie […] Az mi régi szent István 
királyunknak koronája semmi pallosa nélkül, hejában azzal koronázza fejét, aki oldalára 
kardját nem övedzi […] Szükséges azért, hogy a magyar nemzet, ha ettül a fenforgó 
vésztül meg akar szabadulni, ha magának posteritásának megmaradást kéván, tartson 
fegyvert kezében; de nem úgy mint eddig, hanem jóval is másképpen. Mert nem elég 
az, hogy minden particularis embernek legyen fegyver házánál, noha annak is úgy kell 
lennie, hanem hogy az ország tartson armadát lábon készen […]”15

Annak érdekében, hogy programját elméleti síkról át tudja ültetni a gyakorlatba, 
Zrínyi minden befolyását latba vetette a bécsi udvarban és a nemzetközi élet színpadon 
egyaránt. Ebben segítségére volt, hogy ekkor már (1660) beválasztották a Titkos Tanácsba, 
ami a Habsburg–Magyar Királyság legfőbb politikai döntéshozó testületének számított, 
valamint az, hogy kiváló kapcsolatokat épített ki Erdéllyel, a pápasággal, Franciaor-
szággal, valamint a Rajnai Szövetséggel (1658. augusztus  14-én  német birodalmi feje-
delemségekből kölcsönös védelem céljából alakult szövetség, mely valójában a svédek 
és franciák befolyását hivatott biztosítani Németországban).16 Török hódoltsági területen, 
a Mura folyó és a Kanizsa-patak torkolatának a közelében, a Mura nyugati partján 
megépítette Zrínyi-Újvárat, melyet az oszmánok támadó jellegű lépésnek ítéltek, az új 
erőd stratégiai szempontból kulcsfontosságú elhelyezkedése miatt, mivel az oszmán 
kézen lévő Kanizsát így el lehetett szigetelni a többi dunántúli török hódoltság alatt álló 
vártól. Ez vezetett az  1663-as  nagy török háborúhoz, melyben a kezdeti oszmán sikerek 
után Zrínyi Miklóst nevezték ki a dunántúli seregek országos főkapitányának. Zrínyi 
főkapitány vezetése alatt a dunántúli seregek agresszív fellépésüknek köszönhetően 
számos kisebb győzelmet arattak, valamint  1663–1664 telén egy nagyléptékű elterelő 
művelet is végrehajtottak a Dráva és a Száva folyók közti területen.  1664. január 21-én  
Zrínyi-Újvárból kiindulva, egy 26 napig tartó vállalkozást hajtott végre a magyar csa-
patok mellett már horvát csapatok, illetve a Habsburg örökös tartományokból, valamint 
a Német-római Birodalom területéről érkezett csapatok élén. A támadó műveletek során 
körülbelül 250 km mélységben hatolt be a török hódoltsági területekre, és elfoglalt több 
ellenséges erődöt, majd február 2-án  felégette az oszmán utánpótlási vonal kulcsfontos-
ságú fojtópontjaként szolgáló Dráva-hidat, ezzel kedvező feltételeket teremtve a törökök 
dél-dunántúli legfontosabb központjának, Kanizsának az ostromához. A téli hadjárat 
sikerén felbuzdulva a német-római birodalmi gyűlés a török elleni háború támogatása 
mellett döntött, melynek eredményeképp a gyűlésen elnöklő császár és a magyar király 
felhatalmazták Zrínyit Kanizsa várának a megostromlására, amely  1664. április végén 
meg is kezdődött. Zrínyi nem egy személyben vezette az ostromra indult seregeket, 
hanem a gyűlés határozata alapján osztoznia kellett a vezetésben Julius von Hohenlohe 
és Pietro Strozzi katonai vezetőkkel. A kezdeti sikereknek a török felmentő sereg meg-
érkezése vetett véget, mivel a hír hallatán két másik hadvezér  1664. június 1-én  Zrínyi 
ellenében az ostrom feladása mellett döntött. Az ostrom sikertelensége egyben a támadó 

15 Perjés  1976 323.; 340.
16 Részletesen lásd Rajnai szövetség (s. a.).
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jellegű műveletek végét is jelentette, hiszen a Zrínyi-Újvár alá visszavonuló keresztény 
had immár védekező állásokat foglalt. Zrínyi tiltakozása ellenére a Muraközbe vissza-
vonult sereg a vár előtt található kulcsfontosságú magaslati pontokat is átengedte a török 
nagyvezér csapatainak. A keresztény sereg a június 5-én  megkezdett török ostrom ellen 
több, mint három hétig sikeresen tartotta magát, azonban a többszörös túlerőben lévő 
török főerők június 30-án  elfoglalták a várat.17

A Vasvári béke  1664. augusztus  10-i  megkötését követően Zrínyi visszavonult a tény-
leges harcoktól, és Bécsben próbálta érvényre juttatni elégtételi kérelmét a birtokait 
ért károkért. Ezen idő alatt minden Habsburg udvarban lévő befolyását latba vetette, 
hogy egy tervezett balkáni hadjárat megvívásához sereget szervezzen, azonban sem 
a kártérítési kérelem, sem az új sereg felállítása terén nem járt sikerrel. Eredménytelen 
próbálkozásait követően Csáktornyára vonult vissza, ahol feltehetőleg egy új politikai 
program kialakításán dolgozott, melyben a kialakult kilátástalan helyzetnek köszönhe-
tően a lehetséges ellenállási módokat, valamint az érdemben számba vehető külföldi 
támogatók sorát latolgatta.18

A Zrínyi-birtok központja már az  1650-es  évek elejétől fogva országos hírnévnek 
örvendett, amit elsősorban az ott kialakult finom szokásoknak, Zrínyi kiemelkedő művelt-
ségének, valamint a korabeli Közép-Európa egyik legmodernebb, mintegy 700 kötetes 
politikaelméleti és hadtudományi szakkönyvtárának köszönhetett. A birtokon tapasz-
talható magas szintű kultúráról és kifinomult szokásokról, valamint a könyvtár magas 
szintű felszereltségéről a kor utazói kivétel nélkül elismerően nyilatkoztak.19

Tervezgetéseinek egy halálos kimenetelű,  1664. november  18-án  a Csáktornya mel-
letti alsó-kursaneci erdőben, vadkanvadászat során bekövetkezett tragikus baleset vet 
véget. Zrínyi halálát követően a kortársak körében elterjedt az orgyilkosság híre, melyben 
valójában csak a felszabadító háború aktuális sikertelensége iránt érzett csüggedtség 
és csalódottság jut kifejezésre. A temetésre Zrínyi halálát követően alig egy hónappal, 
 1664. december 21-én, a pálosok Csáktornya melletti szentilonai kolostorában került sor.20

Zrínyi és a vezetéselmélet

Zrínyi alapvetően a török elleni küzdelemről, Magyarország szuverenitásának fenntartása 
okán, az ország aktív részvétele által keletkezett kötelességek és lehetőségek tükrében 
fogalmazta meg doktrinális alapelveit. Reformot kezdeményezett a haderőben, hiszen 
az ország sorsa attól függött, hogy a katonaság alkalmas lesz e feladatok teljesítésére. 
Mindebben kiemelkedő szerepe van a vezetőknek, legyen az a hadvezér vagy a tisztikar.21

17 Részletesen lásd Hausner  2017, 64–66.
18 Részletesen lásd Hausner  2016, 56.
19 Részletesen lásd Hausner  2016, 44.
20 Részletesen lásd Hausner  2016, 56.
21 Részletesen lásd Hausner  2017, 66. 
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Hausner Gábor – több jelentős Zrínyi-tanulmány szerzője, a költő és hadvezér mun-
kásságának kiemelkedő ismerője – Az Állam és Katona kiadványban a következőképpen 
foglalja össze Zrínyi vezetéselmélettel kapcsolatos elveit a Vitéz hadnagy és a Mátyás-
elmélkedések alapján:22

„Vezetési, parancsnoklási alapelvek
• erős akarat, határozott fellépés, authoritás (84. aphorisma, 2. centúria);
• alárendeltek állandó foglalkoztatása, gyakorlatoztatása (63. aphorisma, Áfium);
• disciplina, fegyelem fenntartása, büntetés (41., 50., 70. aphorisma, 28. centúria, 

Áfium).
Az irányítás alapelvei

• tanácskozás, javaslatok meghallgatása a döntés-előkészítés folyamatában (87. apho-
risma);

• körültekintő, előrelátó tervezés, alternatívákkal való számvetés (29., 33. aphorisma, 
7. centúria);

• gyors döntéshozatal (9. aphorisma);
• időbeniség (5. discursus, 55. aphorisma, 30. centúria, Mátyás-elmélkedések);
• beosztottak teljesítmény és képesség szerinti kiválasztása (117. aphorisma).

Vezetéselméleti alapelvek
• személyes példaadás (34., 91. aphorisma);
• felkészítés és kiképzés (48. aphorisma, Áfium);
• elismerés, dicséret, ösztönzés (21. aphorisma);
• rugalmasság (3. discursus, 29., 42., 46. aphorisma).”

Kiemelkedő jelentőségű felismerése – amelyet harcászati szinten szerzett gyakorlati 
tapasztalatai és hadászati-politikai tudományos érdeklődése alapján tett – a katonai vezető 
egyéni képességeinek meghatározása, valamint felelőssége a katonák moráljának a fenn-
tartásában.

Rendkívüli meglátás mindez, hiszen ez az egyik olyan megállapítása, amely nemcsak 
hogy átvészelte a négyszáz évet, hanem az egyik alapvető eleme a kor zászlóshajójának 
a katonai vezetéselméletben, a küldetésorientált vezetésnek, vagy ahogy az angolszász 
katonai terminológiában említik, a mission command-nak. A mission command alapvető 
pillérei: a megértés, a szándék és a bizalom, amely a fegyelmezett kezdeményezés fenn-
tartásában, annak agresszív és független (decentralizált) végrehajtásban nyer értelmet, 
de a vezető személye és annak kiválasztása kritikus az eredményesség fenntartásában, 
ahogy azt az Egyesült Államok korábbi Egyesített Vezérkar Főnöke is megállapította.23

22 Részletesen lásd Hausner  2017, 70–71. 
23 „Mission Command is the conduct of military operations through decentralized execution based 
upon mission-type orders. Successful mission command demands that subordinate leaders at all echelon 
exercise disciplined initiative and act aggressively and independently to accomplish the mission […] 
Several key attributes enable the practical application of mission command. These are understanding, 
intent, and trust. […] The commander is the central figure in mission command.” (Dempsey  2012).
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A vezető tehát meghatározó, mondhatjuk nyugodtan, hogy alapvető része a sikernek.
Zrínyi a vezető helyének felismerésén túl, szerepével és tulajdonságaival kapcsolatban 

is egyfajta paradigmaváltást kezdeményezett, miszerint a korábban alapvető szemé-
lyiségjegyként értelmezett bátorságot felváltotta a vezetői képesség előtérbe kerülése. 
„A kapitánynak a dicsősége tehát nem a verekedés és vagdalkozás, hanem a seregek 
igazgatása” (47. centúria)24

Zrínyi következő, máig érvényes megállapítása: „Hogy a sikeres harc megvívása csak 
részben az erő függvénye, legalább annyira fontos – ha nem sokkal fontosabb – a harci 
szellem folyamatos fenntartása, amelynek felkeltésében és életben tartásában megha-
tározó szerepet játszik a parancsnok, illetve a parancsnok öntudata és határozottsága, 
de főleg személyes példamutatása (17., 91.,  120. aphorisma), időnként szóbeli meggyőző 
ereje, szónoki képessége (28. aphorisma).”25

Vagyis nem más, mint egyénisége.
Mindez számomra azt jelenti, hogy a parancsnok egyik elsődleges feladata a katonák 

moráljának, harci szellemének, motiváltságának a fenntartása. Nem elegendő a harci 
technika harcképességének ápolása karbantartásokkal, szerelésekkel, infrastruktúrájának 
kialakításával és az üzembiztonság folyamatos fenntartásával. A „vasat” – legyen az kard, 
szablya, dárda vagy harcjármű, harckocsi, illetve légijármű – akkor is emberek (katonák) 
forgatták, használták és vezették. Akik mai korban vezetik és irányítják, azok nélkül 
a haditechnikai eszköz csupán eszköz marad; igazi eredmény eléréséhez nélkülözhetetlen 
az ember, a katona. Ugyanannyit – vagy inkább sokkal többet – kell, hogy foglalkozzon 
a jó parancsnok, a kiemelkedő vezető a humán faktorral, az emberekkel, azok egyéni 
és közösségi harci szellemével, moráljukkal, hazaszeretetükkel, motivációjukkal, mert 
ez az a tényező, amit nem lehet egzakt számokkal értékelni az erő-eszköz számvetéseknél; 
ha egyszerűen kihagyjuk a képletből és elhanyagoljuk, akkor a hadművészet – művé-
szetének karakterisztikájából kifolyólag – megcáfolja a csupán matematikai alapelvek 
alapján felállított végeredményt. A lényeg nem más az ember – a katona – szerepét ille-
tően bármely haderőben, mint az a nélkülözhetetlen „kapocs,” amely összeköti a hadi-
technikai eszközt és annak alkalmazását a harceljárásokkal. A kapocs szerepe ezenkívül 
nélkülözhetetlen a külvilággal létrehozandó és kötelezően fenntartandó kapcsolatban is, 
hiszen az eszközök eszközrendszerben hatékonyak (alegység, egység, magasabb egység, 
fegyvernem, haderőnem, összhaderőnem viszonylatban); továbbá a mai, és várhatóan 
a jövőbeli hadviselésben a környezet, a társadalom támogató szerepe, annak megszerzése 
és megtartása elengedhetetlen a siker eléréséhez vezető úton.

A parancsnok kiválasztása tehát meghatározó lehet a haderő sikerének szempontjából, 
hiszen az Ő felelőssége, hogy mindezt elérje.

De ki a jó parancsnok, ki az a karizmatikus vezető, aki képes mindenre? Hogyan 
lehet rátalálni? Melyek a kiválasztás szempontjai?

24 Perjés  1976, 87–117., 239.
25 Hausner  2017, 67. 
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Zrínyi nem összefoglalóan, hanem művei részleteiből kiolvashatóan tesz javaslatot 
a kiválasztás kritériumaira.

„Az »elmebeli jók«, azaz a lelki-értelmi tulajdonságok mellett szükségesek a vezérnek 
az elméből eredő, de cselekedetekben végződő tulajdonságok, úgy mint az aktivitás, 
a szüntelen tevékenység (operatió), a serénység (91.,  118. aphorisma, Mátyás-elmélke-
dések).

Ez azt jelenti az ő szóhasználatában, hogy egy hadsereget csak jó szellemi képessé-
gekkel és erős akarattal rendelkező, tűrőképes, de ugyanakkor aktív, valamint dinamikus 
parancsnok vezethet győzelemre.”26

A szellemi képességek mellett elengedhetetlen a szakmai tapasztalat, a gyakorlati 
tudás megléte is – „az praxis és experientia viszi véghez a dolgokat” (4. discursus, 8: 
 132) –, amely a helyes helyzetmegítélés alapfeltétele. A helyzetmegítélés, ami megint 
csak egyezik a mai kor vezetéselméleti követelményeivel. Csak akkor lehet a küldetés-
orientált vezetés szerinti fegyelmezett kezdeményezés sikeres, ha pontosan látja és érté-
keli a parancsnok a helyzetképet, a kialakult szituációt. A helyzetkép kialakítása – har-
cászati szinten mindenképpen – a tér, idő és erő kölcsönhatásának elemzésén múlik. 
Erre a felismerésre jutott Zrínyi is, hiszen ahogy korábban említettem, valós harcászati 
tapasztalatból is táplálkozhatott. Önálló elmélkedéseket szentel többek között az idő, 
a terep, a szemben álló erők mérlegelésének.27 Az 54. aphorismában például világosan 
megfogalmazza, hogy a kapitánynak „[a]z időkhöz, az occasióhoz (alkalom) kell magát 
alkalmaztatni, és mikor harcolni kell, mikor nincs ideje, elkerüljed […] mikor nincs 
erőd elegendő, mikor másképpen harc nélkül meggyőzheted az ellenséget, miért kell 
kockára vetni a hadad?”28

Zrínyi arra a következtetésre jut, hogy ebből az elemzésből az idő helyes megválasz-
tása a legfontosabb tényező. A győzelemhez vezető út az, ha a szabályzatban és tapasz-
talati úton megszerzett ismereteket az időhöz és alkalomhoz igazítva helyesen tudja 
alkalmazni a vezető.29

„Az vitéz hadnagyok szándékjai avagy cselekedetei, akik időtlenek, azaz a magok ide-
jének kívül vannak, igen nehezek a véghezvitelre, avagy inkább lehetetlenek; de amikor 
az idő és az alkalmatosság velek társaságot ütnek, akkor könnyen a jó szándékokat vihetni 
végben. Azért nem kell idétlenül avagy idő előtt próbálni próbát… az éretlen gyümöl-
csöt ha leszakasztod, sem akkor nem jó, mikor leszakasztottad, sem akkorra nem lesz, 
mikorra egyébiránt megérett volna.” (21. centúria)30

Mindezt úgy értelmezhetjük a mai terminológiában, mint a kezdeményezés meg-
ragadása. Valóban, kétséget kizáróan ez a siker feltétele a fegyveres összetűzés minden 
szintjén, legyen az akár harcászati, hadműveleti, vagy hadászati szint. A pontos 

26 Hausner  2017, 67.
27 Hausner  2017, 69. 
28 Perjés  1976,  184.
29 Részletesen lásd Hausner  2017, 71.
30 Perjés  1976, 231
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helyzetértékelés , a reálisan megfogalmazott lehetőségek, illetve a saját erő kozmeti-
kázás nélküli felmérése, a kockázat teljeskörű felmérése és annak vállalása után a pontos 
és időbeni kezdeményezés vezethet a végső sikerhez.

A parancsnok kiválasztásánál már ejtettem szót a humán faktor fontosságáról, most 
visszatérek a vezetői attitűd mellett a katona, a végrehajtó szempontjából történő lényeges 
és megkerülhetetlen hadművészeti elemre – az emberre. Habár Zrínyi nem vonta két-
ségbe a háború anyagi vonzatát, sőt kortársaihoz képest kitüntetett figyelemmel visel-
tetett a logisztika kérdései iránt, mégis, értékrendjében az ember állt a középpontban.31 
Mindez a tény számomra ismét egy olyan eleme Zrínyi elmélkedéseinek, ami a mai 
korban, a hibrid hadviselés idejében, akkor, amikor a három alapvető hadszíntér, amely 
Zrínyi korában maximum kettő volt (szárazföld és tenger Zrínyi idejében, aztán csat-
lakozott hozzá a levegő, a légtér) kiegészült a világűrrel és a kibertérrel – még mindig 
több, mint aktuális. Kiváltképpen igaz mindez Magyarország tekintetében, melynek had-
ereje jelenleg a szárazföldi csapatok képességein alapul, éppen ezért az emberi tényező 
hatásainak figyelembevétele döntő jelentőségű lehet nem csupán az erők alkalmazása, 
hanem az arra történő felkészülés és felkészítés időszakában. Ha tovább boncolom a jelen 
és várhatóan a jövő fegyveres konfliktusainak karakterisztikáját, a legvalószínűbb, hogy 
a hibrid hadviselés eljárásain, illetve a siker feltételeinek megteremtésén kell minden 
haderőnek fáradoznia.

Ahogy Kiss Álmos Péter rávilágított A hibrid hadviselés természetrajza című írásá-
ban:32 A „hibrid hadviselés” kifejezést W. J. Nemeth amerikai tengerészgyalogos őrnagy 
mestertézise vezette be a hadtudományba.33

Az Európai Unió részletesen meghatározza a fogalom tartalmát: „Kényszerítő és fel-
forgató tevékenységek, valamint hagyományos és nem hagyományos módszerek (például 
katonai, diplomáciai, gazdasági, technológiai) egyvelege, amelyeket állami vagy nem 
állami szereplők összehangolt módon használhatnak fel bizonyos célok elérése érdekében 
úgy, hogy eközben a hivatalosan deklarált hadviselés szintje alatt maradnak. A hang-
súly általában a célállam sebezhető pontjainak kihasználásán, valamint egy olyan, nem 
egyértelmű helyzet megteremtésén van, aminek célja a döntéshozatali folyamatok hátrál-
tatása. A hibrid fenyegetések eszközei lehetnek erőteljes félretájékoztatási kampányok is, 
amelyek során a szociális médiát használják fel a politikai narratíva befolyásolása vagy 
közvetítő szereplők radikalizálása, toborzása és irányítása céljából.”34

Valójában a katonai erő és a nem katonai eszközök integrált alkalmazása nem új 
dolog: a propaganda, a gazdasági eszközök, a félrevezetés, a szabotázs, a bomlasztás 
mindig is a hadviselés részei voltak.35

31 Részletesen lásd Hausner  2017, 75.
32 Kiss  2019.
33 Nemeth  2002. 
34 Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak..
35 NATO’s response to hybrid threats (2018).; Simicskó (2017). 
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Ebben az esetben, mivel nem csupán a szemben álló fél haderejének megsemmisítése 
a cél, hanem a nemzeti (és szövetséges) erőforrások teljes spektrumának igénybevételével, 
annak támadásával, illetve saját képességeinek megóvásával kell szembesülni, kétségtelen 
az ember – csupa nagybetűvel – középpontba állítása. Zrínyi természetesen az embert 
a katona, a vitéz megközelítésében elemezi, amely számunkra is meghatározó a mai napig. 
Fel kell készíteni, illetve szinten kell tartani a harci szellemet, a morált. A fizikai és lelki 
fáradtság, adott esetben a félelem, amely nem kerülheti el a figyelmét a parancsnoknak. 
Ennek megszüntetésére Zrínyi az állandó foglalkoztatásban látja a megoldást.

„Az az igaz vitéz, az kinek az elméje a veszedelemben meg nem tébolyodik és az esze 
meg nem vész, az ki az olyan rettenetes állapatban, mint az harc meg nem változik, nem 
retten a kiáltástul, nem ijed a fegyvertül, bizvást parancsol, ahol szükséges, bátor orcát 
mutat maga vitézének, az dicséretre méltó.” (14. aphorisma, 8:  154.) „Ha jön is a félelem 
az emberre […] nem kell annyira elhadni magát, hogy minden ember eszében vegye halo-
vány orcárul, reszkető inadrul az te félelmedet, akkor kell meggyőzni magát, akkor kell 
serénységet mutatni, maga bátor példájával szivet mutatni a hadnak.” (106. aphorisma)36

Összefoglalás

Háború, erőszak, harc, konfliktus, erőszak alkalmazása, hogy elérjük, amit szeret-
nénk – mindez szerves részét képezi az emberi viselkedésnek a kezdetek óta. Ez a ret-
tenetes tulajdonság számtalanszor okozott már véres összeütközést emberek, szervezetek, 
államok és államoktól független szervezetek között, illetve okozta halálát millióknak 
és taszított pusztulásba országokat, nemzeteket. Ez az egyik jellemzője az emberi fajnak, 
és ez az egyik összetevője a háború természetének is.

De mi is a természete és legfőbb jellemzője a háborúnak? Változtak ezek a karakte-
risztikák évezredek óta? A „természet” az a fizikai erő, amely oka, felelőse és irányítója 
a földi jelenségeknek.37 A „jellemző” nem más, mint a tulajdonságok és jellemvonások 
összessége, amely megkülönbözteti egymástól az embereket, csoportokat vagy dolgo-
kat.38 Vannak kutatók, akiknek meggyőződésük, hogy a háború természete nem válto-
zott, de jellemzői igen. Mások azon a véleményen vannak, hogy mindkét jellemvonás 
változatlan. És vannak olyanok is – közéjük tartozom én is –, akik biztosak abban, hogy 
mindkét összetevő folyamatosan változik. Mindennek logikus következménye, hogy ha 
a háború jellemzői és a természete megváltozott, akkor a több mint száz éve meghatá-
rozott háborús alapelvek sem alkalmazhatók egy az egyben a mai viszonyok között.39

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy azok az alapelvek, amelyek vérrel 
íródtak, és a korábbi csaták tapasztalatát felhasználva kerültek megállapításra teljesen 

36 Perjés  1976, 215.
37 Oxford Dictionary (s. a.). 
38 Free Online Dictionary (s. a.). 
39 Meilinger  2010.
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haszontalanok . Elképzelhetők és lesznek is olyan körülmények, amelyek során ezek 
az elvek segíteni tudnak megoldani a problémát. Ezek az alapelvek még megadhatják 
azokat a kereteket, amelyek elvezethetnek minket a legjobb megoldáshoz, illetve külön-
leges összefüggésben használva őket akár a győzelem lehetőségét is magukban hor-
dozzák.

A háború karakterisztikája véleményem szerint valóban megváltozott. Habár Clau-
sewitz egyik fő mondanivalója főművében a politika rendkívül fontos szerepének hang-
súlyozása az  1830-as  évek háborúiban, a  21. század fegyveres konfliktusait egy sokkal 
összetettebb környezetben vívják a résztvevők változatos sokszínűsége miatt is. Továbbá, 
a tradicionális nemzeti és nemzetközi katonai erő mellett, a nemzeti erő politikai, gaz-
dasági és információs összetevői is meghatározó szerepet játszanak korunk háborúiban. 
Mindezen tényezőket figyelembe véve, a háború jellemzői és természete határozottan 
különbözik a több mint száz évvel korábban vívott, sokszor a döntő csata elvét követő 
háborúktól, amikor is a jelenleg érvényben lévő alapelvek zöme megfogalmazásra került.

Mindezek ellenére nem szabad figyelmen kívül hagynunk annak a magyar politi-
kusnak, katonának, hadvezérnek és költőnek a gondolatait, amelyet először a történele-
meben – mintegy 400 éve – magyarul fogalmazott meg annak érdekében, hogy felhívja 
a figyelmet az állandó magyar haderő megalakításának, fenntartásának és létezésének 
szükségességére. Kiadta szintén magyar nyelven az első katonai stratégiát, elmélkedett 
és írt a haderő szervezési kérdéseiről, de talán legfontosabbként és legidőtállóbb hadel-
méleti munkássága eredményeként megfogalmazta a katonai vezetéselmélet olyan alap-
vető értékeit, amelyek a mai napig érvényesek a jelenlegi és várható jövőbeni fegyveres 
konfliktusok bevetései során mind harcászati, mind hadműveleti és stratégiai szinten.

Egységes rendszerben értelmezte a politika és a haderő mellett a gazdaság hatásait, 
és a kor színvonalának megfelelően figyelt ara, hogy az információ és kommunikáció is 
erősítse az előző kettő, államépítésben meghatározó szegmenst. Eképpen – nyilván nem 
tudatosan – a kor színvonalának megfelelő eszközökkel már a hibrid hadviselés elveinek 
megfelelően aktivizálta saját magát, amikor igyekezett elérni célkitűzését és a stratégi-
ájában megfogalmazottak elérését.

Legfontosabb eredménye véleményem szerint a parancsnok, a vezető kiemelkedő 
jelentőségének promótálása. Felismerése, hogy a parancsnok személye, annak szemé-
lyisége, viselkedése, az állományról szóló gondoskodása, a harcosok motiválása, illetve 
képzése, és leginkább a példamutatás a leghatásosabb eszközök a siker elérésének útján. 
Ha minden más írását, elmélkedését, ajánlását félretennénk, és csak ezt az egyetlen fel-
ismerését fogadnánk csak el, akkor is a világ vezető katonai teoretikusai között kellene 
említenünk és büszkén használni referenciaként mind a tudományos életben, mid a hét-
köznapok rutinszerű cselekedeti alatt egyaránt.
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Zrínyi korának hadművészete

Csikány Tamás

A  17. század európai hadművészetére bátran ráfoghatjuk, hogy sokszínű, változatos, 
több sikeres és kevésbé sikeres megoldással próbálkozik, akár harcászati szinten, akár 
a hadvezetés legmagasabb szintjén. A kontinens középső és keleti felére ez még hat-
ványozottabban igaz, ahol a nyugatinak nevezhető megoldások egyes elemei éppúgy 
megtalálhatóak, mint a keletről érkező hatások. Ha elfogadjuk a hadügyi forradalom 
fogalmát, melyet a teória kidolgozója  1560 és  1660 közé tesz, akkor a század nagyobbik 
felében még zajlott azon átalakulás, melynek legfontosabb eleme a harcászat megválto-
zása – mindenekelőtt a tűzfegyverek tömeges alkalmazása miatt –, a haderők létszámának 
ugrásszerű növekedése, és mindezek hatására a hadászati gondolkodás megváltozása.1 
A korszak végleg leszámolt a lovagi hadviseléssel, az  1525-ös  páviai csatában a landsk-
nechtek sortüzei megállították a francia páncélos lovasokat, s ezzel véget vetettek egy 
félelmetesen gyönyörű korszaknak. Ekkor már a fejedelmek által felfogadott zsoldosok, 
zsoldos társaságok vették át a főszerepet a csatatereken, vagyis, „ha volt pénz, volt sereg, 
ha sok pénz volt, talán még győzelem is” elv vált uralkodóvá. A zsoldosságot megélhe-
tésként választókban sem volt hiány, a mezőgazdaság átalakulása miatt egyre többen 
váltak földönfutóvá. Nyugat-Európából kiindulva a földművelés helyett egyre jobban 
a gazdaságosabb, az időjárásnak kevésbé kitett állattenyésztés nyert teret, megindult 
a bekerítés hírhedt folyamata, a jobbágyokból béresek lettek, aminél viszont jobban fize-
tett a katonaság. Erre a legjobb példát éppen a svájciak szolgáltatták. Most már csak azt 
kellett kitalálni, hogy a gyalogos zsoldos miként győzheti le a lovagokat, amire pedig 
megvoltak a megfelelő ókori példák, illetve csupán annak a régi mondásnak kellett 
érvényt szerezni, hogy sok lúd disznót győz.

Először a gyalogosok – például íjászok vagy lándzsások – néhánysoros vonalba álltak; 
utána már négyszögekbe, úgynevezett gevirthaufen alakzatokba álltak fel, mely minden 
irányú támadás ellen védelmet nyújtott. Ebben még mindenki szálfegyverrel, lándzsával, 
alabárddal volt felfegyverezve. Fontos volt az egységesség és a szervezettség. Az itáliai 
háborúk időszakában kezdenek el megjelenni a kézi tűzfegyveresek, akiknek a helyét 
sokáig nem találták meg. A muskéták, arkebuzok töltési ideje, találati pontatlansága 
miatt esetükben is tömeges alkalmazásra törekedtek, de óvakodtak a szálfegyveresek 
zárt rendjét megbontani velük. Az együttes alkalmazásuk kidolgozása már a spanyol 
zsoldosvezérekre várt, akik kigondolták és megvalósították a tercio alakzatot.

A lovasság lassan megszabadult feleslegessé vált páncéljaitól, bár egyelőre azért 
maradt rajtuk bőven. E fegyvernem is törekedett a zártrendű alakzatok felvételére, majd 
a tűzfegyverek alkalmazására. Így kerül a kezükbe a pisztoly, abból legalább egy pár, 

1 Kelenik  1997.



56

Csikány Tamás

illetve az arkebúz,2 a karabély őse. A pallosukat még megőrizték, de a kopjájukat már 
eldobták; viszont lőni már tudtak, amit ki is kívánták használni, így dolgozták ki a kara-
kolírozás rendszerét. Erről később még lesz szó. E nem éppen hatékony módszer mellett 
időnként lovasrohammal is próbálkoztak, bár leginkább felbomlott alakzatok ellen.

A tüzérek is kezdenek életjelt adni magukról. Először szállított csöveikkel váraknál, 
várakban jelentek meg, csak ritkán a csatatereken. Az itáliai háború évtizedei alatt ter-
jedtek el a vontatható lövegtalpak, melyekhez már könnyebb, ezáltal kisebb kaliberű 
csöveket alkalmaztak. Így váltak annyira mozgathatóvá, hogy a harc dinamikájához 
alapszinten már alkalmazkodhattak. Tüzükkel mindenesetre hozzájárultak ahhoz a fej-
lődési ívhez, amely azt mutatja, hogy miként vált egyre meghatározóbbá a tűzzel való 
pusztítás az emberi erővel és a hidegfegyverek hatásával szemben.

Mindezen változások már megteremtették a fegyvernemek összehangolt működésének 
lehetőségét, a csapatok korábbinál nagyobb mozgékonyságát, vagyis a hadvezérek vari-
ációs lehetőségei bővültek. Merészebben tervezhettek hadjáratokat, persze ha volt elég 
élelem, lőszer és minden más, ami hadsereg működéséhez kellett. A háborúk azonban 
a kincstárakat hamar kiürítették, ilyenkor jöttek a bajok, a fizetetlen zsoldosok garáz-
dálkodásai, átállásai, árulásai. S a hadak egyre nagyobbak lettek, különösen a spanyol 
királyé, köszönhetően az Újvilágból érkező aranyhajóknak.

A fejlődés irányát ebben a korszakban elsősorban nem hadtudósok határozták meg, 
hanem pragmatikusan fejlődött a hadművészet. Azoknak a tevékenysége, mondhatni 
kísérletezései jelölték ki a fejlődés útját, akiket megbíztak egyes kötelékek megszervezé-
sével, harcok, ütközetek, csaták vagy éppen hadjáratok vezetésével. Kivételt csak kevesen 
jelentenek, ilyen például Johann Jakob Walhausen, aki megírta a gyalogos és lovas harc 
szabályzatait.3

A tárgyalt korszakban hadügy fejlődésének új irányt adott a németalföldi hadügyi 
fejlődés. A szabadságharcukban spanyolokkal szemben nem tudtak még csak hasonló 
nagyságú haderőt sem kiállítani, mint ellenfelük, így ki kellett dolgozniuk egy kisebb, de 
hatékonyabb alkalmazást. Ez esetben már megtalálhatjuk az elméleti alapokat is, melyet 
Justus Lipsius filozófiája, Orániai Vilmos, Nassaui Móric, majd János munkássága ala-
pozott meg és fejlesztett tovább.4 A változás lényege a fegyelmezettebb, elhivatottabb 
haderő felállítása és fenntartása, mely egyrészt kihasználja Németalföld sajátos termé-
szetföldrajzi viszonyait, másrészt lényegesen jobb erőgazdálkodással harcol. Lényegében 
ez azt jelenti, hogy a nagy, mély tercio alakzat helyett vékony, mozgékony harcrendi ele-
meket alkalmaz. Ennek viszont alapfeltétele a képzett vezetők és a kiképzett legénység, 
továbbá a megbízhatóság biztosítása. Ez utóbbit a „katonákról való gondoskodás” alapos 
megszervezésével és figyelemmel kísérésével érték el.

A holland hadművészet egy új, bár mégis régi harcászatra épült, mely legjobban 
a római cohorsok alkalmazására hasonlít. Abból indult ki, hogy a spanyol harcrend 

2 A német Arkebuse, fancia arquebuse, olasz archibugio szóból.
3 Walhausen  1615.;  1616.
4 Erről lásd Honfi  1974.; Bárczay  1895.
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legnagyobb  hátránya, hogy a gyalogság tömege – a négyszög belsejében és a nem har-
coló oldalakon – csupán a fizikai nyomás eszköze. Ezt a megoldást a németalföldiek 
nem választhatták, mivel sokkal kevesebb katonájuk volt. Ugyanakkor a gazdag német-
alföldi kereskedővárosok alaposan felfegyverezhették seregüket. Nassaui Móric a nagy 
négyszög helyett egy tagolt, több harcvonalas harcrendet alkalmazott. Ez lehetővé tette 
a tűzfegyverek hatékonyabb alkalmazását, a súlyképzést, a tartalékok alkalmazását. 
Kezdetben általánosan tízfős mélységű alakzatokat alkalmazott, később a pikásokat 
csupán öt sor mélyen állította fel, az arcvonalban ötven emberrel. E központi harcrendi 
elem mellé muskétás alakzatokat alkalmazott.

A világtörténelem egyik, de a  17. századnak mindenképpen a legjelentősebb hábo-
rúja a harmincéves háború volt. Ebben szinte majd minden európai ország részt vett, 
és összecsaptak a különböző fejlődési irányú hadművészeti megoldások. Az egyik fő-
szereplő végig a császári haderő, melynek soraiban Zrínyi Miklós  1642-től  három évig 
harcolt. Itt látott olyan haderőt, mely mintául szolgálhatott a megálmodott magyar állandó 
hadseregnek.

A Habsburg-birodalom haderejét ebben a korban döntően önkéntes toborzás útján 
állították fel. Az uralkodó seregszervezéskor tapasztalt hadvezéreit bízta meg ezredek 
felállításával. Az ezredeket hadseregbe egyesítették, melynek tulajdonosa az uralkodó 
volt. A hadseregre vonatkozó minden intézkedés tőle indult ki, általában az Udvari Hadi-
tanácson keresztül. A haditanács hatásköre kiterjedt a hadsereg ellátására is, a hadbiz-
tosi és élelmezési hivatalok is intézkedései szerint működtek, természetesen egyeztetve 
az Udvari Kamarával.

Háborúban a hadsereg a fővezér irányítása alatt állt. Ebben a tevékenységében csupán 
egy kisebb kíséret segítette, akik a táborok megszervezéséért és az ellátás biztosításáért 
feleltek.

A hadsereg főfegyverneme a gyalogság volt. Ennek fő fegyvere a pika, illetve a mus-
kéta volt. A védőfelszerelés megléte már esetleges volt, de rendszerint a zsoldosok rendel-
keztek sisakkal és legalább mellvérttel. A pikások és muskétások aránya a  16–17. század 
fordulóján már nagyjából egyenlő volt. A fegyvernem harctevékenysége jellemzően 
védelmi jellegű volt, ezt jelzik azon hatalmas négyszögek, melyek csak lassú mozgásra 
voltak képesek. A gyalogezred századokból állt, melyek állománya  150–200 fő volt, egy 
ezredbe  10–12 század tartozott. A több ezredből létrehozott négyszög (spanyol négyszög, 
bataglia, tercio) rendszerint 3,000 főből állt. E létszám zömét a pikások tették ki, akik 
négy-öt méter hosszú fegyvereiket több sorból is az arcvonalba szegezhették. A négy-
szög oldalainak hosszát a rendelkezésre álló pikások száma adta. E számból a vezér 
egy kis táblázat segítségével gyököt vont, ami megadta, hogy egy oldal hány emberből 
álljon. A felsorakozott pikás tömeg elé rendszerint több sorba muskétások álltak, miként 
a négyszög sarkaira is, négyes oszlopban tíz fő mélységben. A muskétások ezen alak-
zatban soronként tüzeltek, majd hátravonultak újra tölteni. Így biztosították a folyamatos 
tüzelést, míg az ellenség közvetlen közelébe nem értek. Ekkor egy nagy utolsó össztűz 
után a muskétások a négyszögbe menekültek, vagy a pikások lábaihoz feküdtek, és meg-
kezdődött a pikások harca.
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A négyszögek helyének kiválasztásánál nagy gondot fordítottak a terep adta lehető-
ségek kihasználására. Bár a négyszög minden irányú támadás kivédésére, illetve minden 
irányú mozgásra alkalmas volt, lehetőség szerint igyekeztek valamilyen terepakadályra 
támaszkodva felállítani. Nyílt terepen a négyszögek különböző formációkat vettek fel 
(kereszt, gyémánt, ék, lépcső), így támogatták egymást.

A fegyvernemhez könnyű gyalogosok is tartoztak, akiket rendszerint a muskétánál 
könnyebb tűzfegyverrel láttak el. Feladatuk, nyitott harcrendben vagy harcrenden kívül, 
az ellenség zavarása, meglepése, felderítése, kifosztása volt.

A lovasság nehéz- és könnyűlovas csapatnemre oszlott. E fegyvernemnél 80–100 fő 
alkotott egy századot, és nyolc század egy ezredet. A nehézlovasság átmeneti időszakot 
élt meg. Azzal már tisztában voltak, hogy a lovagok ideje lejárt, a nehéz páncélzat már 
csak akadálya a harcnak. Kérdéses volt, hogy mennyi páncélzat maradjon, és milyen fegy-
verekkel rendelkezzenek a lovasok. Végül is a sisak mellett a mell- és a hátvért hordása 
vált általánossá, fegyverzetként pedig a rövidcsövű, kanócos karabély és a pisztoly pár 
terjedt el. Az alkalmazásukat alárendelték a gyalogságnak; harcászatukra jellemző volt 
az úgynevezett. „caracole”. Ez azt jelentette, hogy a több (rendszerint öt) sorban felsora-
kozott lovasság, miután megközelítette az ellenség harcrendjét, soronként pisztolyaival 
sortüzet lőtt, majd hátra lovagolt tölteni. Így egy nagyszabású, de nem túl eredményes 
körforgás jött létre. A lovasok rendelkeztek karddal is, de ennek alkalmazása háttérben 
maradt. Csatában a lovasság általában a harcrend szárnyain állt fel.

A könnyűlovasságot lehetőség szerint szintén felszerelték tűzfegyverekkel, feladatuk 
a meglepés, a váratlanság előidézése volt. Lendületes támadásaikkal zavarniuk kellett 
az ellenség harcrendjét, menetét, táborát. Őket alkalmazták felderítésre, hírvivő szolgá-
latra és üldözésre. A császári hadseregben e csapatnemnél horvátok és magyarok szol-
gáltak. Harcrendben a helyüket nem határozták meg, vagy a legszélső szárnyra kerültek.

Ebben az időszakban kialakult egy sajátos csapatnem is, a dragonyosok. Ez tulajdon-
képpen gyalogság volt, amelyet könnyű muskétával láttak el és lóra ültettek. Így tudták 
viszonylag gyorsan elérni a számukra kijelölt területet, ahol lóról szálltak, és felsora-
kozván sortűzzel igyekeztek megbontani az ellenség harcrendjét.

A tüzérség ebben a korban még nem volt fegyverneme a császári hadseregnek, céh 
jelleggel működött. A tüzéreket, akik iparosok, mesteremberek voltak, lövegeikkel, lő-
szerkészletükkel együtt fogadták fel. A hadseregben különleges jogállásuk volt, több 
zsoldot kaptak, ők kapták meg az elfoglalt várak, városok lövegeit és harangjait, a tör-
vény elől hozzájuk menekülőket segédmunkásként alkalmazhatták. Amennyire tiszte-
letben álló foglalatosság volt a lövegek kezelése, az ellenség annyira haragudott rájuk, 
így az első megtorlások áldozatai is ők voltak.

A lövegfajták széles skálán mozogtak, bár már korábban próbálkoztak egységesíteni, 
a sokféle űrméretű, nagyságú löveget nehéz volt egységes kötelékké kovácsolni. Előnyben 
részesítették a nehéz, nagy űrméretű lövegeket, amelyek azonban lassúak, harcközben 
állásváltásra szinte teljesen alkalmatlanok voltak. A tüzérségi eszközöket rendszerint 
egy tömegben a harcrend előtt, vagy annak valamelyik szárnyán alkalmazták.
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A harmincéves háborúban a császári sereg – s minden részt vevő sereg – számára 
a legnagyobb gondot az ellátás megoldhatatlansága jelentette. A sokféle megoldási kísérlet 
közül Albrecht von Wallensteiné volt a legbíztatóbb. Wallenstein  1583-ban  egy cseh 
kisnemesi családban született, katonai szolgálatát Magyarországon kezdte, Esztergom 
ostromakor lett kapitány. Később egy dragonyosezredet szervezett, ennek élén harcolt. 
Egy jól sikerült házasság közben dúsgazdaggá tette, így a képzett és rendkívül tehetséges 
katona ezután vállalkozóként és bankárként szolgálta a császárt.  1626-ban  vállalta, hogy 
egy hadsereget állít fel saját költségén, és fedezi annak kiadásait. A császártól ezért 
különleges jogokat kapott, a tisztek kinevezése terén, valamint a hadisarcok kivetése 
és felhasználása vonatkozásában is. Erre alapozva alakította ki új logisztikai rendszerét. 
Wallenstein megemelte a zsoldot, illetve javított az élelmezésen, amit a rendkívül magas 
hadisarcok kivetésével és az erőszakos, kíméletlen, de intézményesített begyűjtéssel 
érhetett el. Mivel rendszeresen fizetett, katonái egyéni rekvirálási kísérleteit, rablásait 
megtorolta. Ha hadserege már lepusztított területen járt, saját birtokairól szállíttatott 
gabonát, kenyeret süttetett, innen hajtatott állatokat.

Wallenstein hadseregszervezői és fenntartói tevékenységével szinte nélkülözhetet-
lenné vált, ehhez járult még az is, hogy kiváló hadvezérnek bizonyult. Mindezek el-
ismeréseként kapta meg a Friedland hercege címet.

A császári sereg legkomolyabb ellenfele ebben a háborúban a svéd hadsereg volt. 
Az északi állam hadügyének irányítói a németalföldi fejlődést választották. A had-
sereg részben toborzott volt, részben katonáskodási kötelezettség alapján egészítették 
ki. Az egyes helységekben a katonának alkalmas férfi lakosok neveit már tizenöt 
éves korukban jegyzékbe vették és szükség esetén közülük kellett – általában sorshú-
zással – kiválasztani azokat, akik számára kötelezővé tették a katonáskodást. A rendszer 
ugyanakkor széleskörű kivételt tett társadalmi állás, illetve szociális szempontok alapján. 
E rendszer működtetése eredményezte, hogy Svédországnak mindig volt egy megfelelő 
nagyságú hadserege. Mindez nem jelentette azt, hogy a zsoldosok toborzása háttérbe 
szorult, éppen ellenkezőleg, rendszerint külföldiekből szervezett haderő magjaként, 
illetve kiegészítéseként használták a kötelezettségen alapuló rendszert.

A bevezetett rendszabályoknak köszönhetően a nem egészen egy millió lakosú Svéd-
országnak  1611-ben, amikor II. Gusztáv Adolf tizenhét évesen trónra lépett, 70,000 kato-
nája volt. A hadsereg nagyobb részét németek, franciák, angolok és skótok adták, kisebb 
részét svédek, illetve az általuk megszállt területek lakosaiból toborzott vagy állított 
katonák. A hadsereg vezetői azonban a svéd nemesség soraiból kerültek ki, akiknek ki-
válogatására és felkészítésére az uralkodó nagy gondot fordított. A hadsereg legnagyobb 
értéke azonban feltétlenül annak fővezére, a király, II. Gusztáv Adolf volt.

A svéd gyalogság harcászati alapegysége a zászlóalj volt, mely hat sor mélyen állt fel. 
A pikások arcvonalát harminckét fő alkotta, tőlük jobbra és balra három-három osztagban 
muskétások álltak. Egy osztag huszonnégy főből állt, vagyis négyes oszlopban sorakoztak. 
A zászlóalj egyes elemei között százhúsz centiméter volt. A zászlóalj felállhatott úgy is, 
hogy a muskétások a pikások előtt, vagy mögött álltak, ez a feladattól függött. A svéd 
zászlóalj tehát előírás szerint 336 embert számlált.
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A gyalogzászlóaljakat hármasával dandárrá egyesítették. A dandár két harcvonal ala-
kítására volt képes. Általában az első vonal zászlóaljának muskétásai a pikások mögött 
álltak fel, a két hátsó zászlóalj esetében a szárnyakon. Védelemben mind a kilenc mus-
kétásosztag a pikások előtt sorakozott egy vonalban és három sort alakítva. Ez akkor 
volt lehetséges, ha a fegyverek már töltve voltak. A páros sorok fegyveresei beléptek 
az előttük lévő sor térközeibe, így egy falanxszerű alakzat jött létre. Amikor az ellenség 
a legkedvezőbb távolságba ért, a muskétások össztüzet adtak le oly módon, hogy az első 
sor térdelt, a második előrehajolt, a harmadik pedig állt. Ezt követően üres fegyve-
reikkel a muskétások a pikások mögé vonultak vissza. A két hátsó zászlóalj pikásai pedig 
az elsővel egyvonalba léptek előre.

Támadásnál a muskétásosztagok szintén az első vonalba álltak fel, de a hatsoros fel-
állást követve. Az első sor sortüze után a hátsó sor előre futott és lőtt, közben az első 
megkezdte a töltést. Ebben az ütemben haladt előre az alakzat. Az ellenséghez közel 
érve még leadtak egy össztüzet, majd az előző módon átadták helyüket a pikásoknak.

Ez a módszer jelentősen megnövelte a gyalogság tűzerejét, ugyanakkor megőrizte 
a pikák által nyújtott védelmet. A mozgás gyorsabbá tétele érdekében módosított fegyve-
reket is bevezettek. A muskétákat könnyebbre tervezték, így el lehetet hagyni a támasz-
tóvillát, illetve bevezették a papírtöltéseket, a tölténytáska használatát. A pikák is le-
rövidültek három és fél méterre.

Gusztáv Adolf megreformálta a lovasság harcászatát is. Értelmetlennek találta a kara-
kolírozást, véleménye szerint ezzel a lovas csapatok elvesztik legértékesebb tulajdon-
ságukat, a lendületes támadás képességét. A lovasságnak csupán egy pisztoly egyszeri 
használatát engedélyezte, majd a karddal végrehajtott rohamnak kellett következnie. 
A tűzerőt a lovassághoz beosztott muskétás alakulatok biztosították.5

A változások nem kerülték el a tüzérséget sem. A svéd király nagy gondot fordított 
arra, hogy valóban hasznos, a gyalogságot támogatni képes tüzérséget alakítson ki. 
Az eddigieknél könnyebb, kisebb űrméretű lövegeket gyártatott, melyeket a zászlóaljak, 
dandárok harcrendjei közé helyeztetett el. E lövegek együtt mozogtak a gyalogsággal, 
és tüzükkel az ő érdekükben tevékenykedtek. A két lóval vontatható négy fontos löve-
geket harc közben katonák tolták előre, vagy szükség esetén hátra. A gyalogságot közvet-
lenül támogató tüzérség mellett szervezett úgynevezett üteg-tüzérséget is, mely nagyobb 
űrméretű lövegek összevonásából alakult meg. E harcrendi elemet lehetőleg magaslatra, 
a szárnyakra, vagy valamely fontos hely közelébe állították fel.

Gusztáv Adolf harcászatának bonyolultsága komoly kiképzést igényelt, melyre 
a király nagy gondot fordított. A mozgások, manőverek, arcvonalváltások mellett nagy 
figyelmet fordított a tábori erődítések gyors, szakszerű elkészítésére is. Ezzel igyekezett 
a harcrend védőképességét tovább növelni.

A gondosan kiképzett hadsereg alkalmazását, vagyis az alkalmazott stratégiát is 
nagyobb körültekintéssel szervezték meg. A kockázatkerülés, illetve a megemelkedett 
számú katona és kisegítő ellátásának biztosítása egyre jobban befolyásolta a hadjáratok 

5 Lásd B. Szabó  2014.
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menetét. Ez utóbbi már csak azért is fontossá vált, mert a zsoldosok hamar elhagyták 
a köteléküket, ha nem jutottak élelemhez, zsákmányhoz, nem kapták meg a járandósá-
gukat. A kegyetlenkedő katonákról elhíresült háború mély nyomot hagyott nem csak 
a sokat szenvedett, főleg német ajkú területek lakóiban, hanem azokban a hadvezérekben, 
katonai gondolkodókban, akik a westfáliai béke utáni időszakban elemezték a háborút 
és igyekeztek követendő tanácsokat megfogalmazni. Így került előtérbe az ellátás fontos-
sága, mint amely alapfeltétele egy hadsereg fegyelmének, alkalmazhatóságának. Vagyis 
a metodizmus és vele együtt annak vitatása.6

A magyar fejlődés ebben a korszakban sok sajátosságot mutatott.7 Az ország a  16. és 
 17. században olyan hadszíntér, ahol változó intenzitással szinte állandóan harcok folytak. 
A hagyományosnak mondható banderiális hadszervezetből a mohácsi csata után már alig 
maradt valami. Helyette a különböző módon felfogadott zsoldosok látták el a kialakuló 
végvárvonal őrzését. E zsoldosok jellemzően könnyű fegyverzetű lovasok és gyalogosok 
voltak, s várakon kívül ennek megfelelően harcoltak. A gyalogosokat darabontoknak 
vagy hajdúknak nevezték. A király vagy valamely főúr szolgálatában álltak a királyi vagy 
iratos hajdúk, rajtuk kívül a szabad hajdúk harcoltak még, de őket semmilyen szerződés 
nem kötötte, s pénzt se nagyon kaptak a szolgálataikért. Rajtuk kívül az ország erdeiben, 
mocsaraiban sokszor lehetett találkozni bitang hajdúkkal is. Az országba húzódtak a Bal-
kánról még más katonaelemek is, mint a haramiák, martalócok, pandúrok, mazulok, 
morlákok és uszkók.8

A lovasokat huszároknak vagy horvátoknak nevezték, a kettő között aligha lehe-
tett lényeges különbség, talán csak a horvát alatt nem csak a magyarországi lovasokat 
értették, de ez sem biztos. A fegyverzetük, védőfelszerelésük esetleges volt. Tüzéresz-
közök is megjelentek Magyarországon, mindenekelőtt várakban, városokban, szabályozás 
azonban – típusuk, alkalmazásuk szerint – még nem volt.

A harmincéves háborúban részt vevő magyarok számát nehéz lenne meghatározni. 
Sokan harcoltak a császári hadseregben, de zsoldosként – főleg a könnyűlovasok – ott 
lehettek bármelyik fél és ország hadseregében. A háború folyamán huszonöt magyar 
toborzó kapitány szervezett csapatokat a Habsburg haderő számára. A zsoldosok gyakran 
csak egy-egy évre vállaltak szolgálatot, így évenként változik, hogy mikor, hány katona 
szolgált. Ezer és hatezerhatszáz között mozgott a katonák száma, függően a háború 
intenzitásától, de az uralkodó vagy a vállalkozók lehetőségeitől is. Legtöbben  1619-ben  
szolgáltak a cseh hadszíntéren, még Bethlen Gábor megjelenése előtt. A háború teljes 
időszakában egyes számítások szerint 80,000 magyar harcolt a császári seregben. 
Részt vettek a magyar lovasok a fehérhegyi csatában, azután  1626-ban  a Lutter am 
Barenbergnél vívott ütközetben, amikor elsősorban a legyőzött dánok üldözésében 

6 Lásd Perjés  1999 tanulmányait.
7 A korszak magyar hadművészetére lásd B. Szabó–Somogyi  1996.; Király–Veszprémy  2003.; 
Liptai  1984.; Markó  1994 (1943).
8 Erdélyi (1943),  179–180.
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jeleskedtek. Isolani könnyűlovasai között is szép számmal voltak magyarok, a lützeni 
csatában és Nördlingennél is.

Egyes adatok szerint először Pázmány Péter esztergomi érsek küldött magyar könnyű-
lovasokat, huszárokat a császári csapatokhoz. Később gróf Esterházy Pál, gróf Forgách 
Miklós, gróf Nádasdy Tamás, gróf Pálffy Miklós és báró Somogyi Mátyás is szerve-
zett huszárcsapatot. Forgách lovasai részt vettek a breitenfeldi és a lützeni csatában is. 
A magyar lovasok sikeres szereplése, használhatósága egyre népszerűbbé tették őket, 
így egymás után állították fel a huszárezredeket. A legtöbb huszárt  1643-ban  toborozták. 
Barkóczy László kétezer magyar és lengyel lovassal indult a hadszíntérre. Egy idő után 
a magyar lovasokat külön parancsnokság alá is helyezték. E vezérek közül kiemelkedett 
Zrínyi György horvát bán, majd Wesselényi Ferenc füleki főkapitány.9

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem bekapcsolódása a harmincéves háborúba viszont azt 
jelentette, hogy sok magyar számára egyértelművé vált, hogy hol a helye. Magyarok szer-
vezett, önálló haderőben szolgálva csak az Erdélyi Fejedelemség hadseregében jelentek 
meg. A fejedelemség hadereje nem játszott döntő szerepet a háború menetében, mégis 
érdemes foglalkozni működésével, mert az európai hadügyi fejlődés sajátos területét 
mutatja. A fejedelemség Bethlen Gábor uralkodása alatt élte virágkorát, aki  1613-tól  
tizenhat évig viselte e nehéz címet. A fejedelem a hadseregét jórészt feudális törvények 
és szokások alapján állította ki. Általános felkelésre kötelezettek voltak az erdélyi birtokos 
nemesek és az itt birtokkal rendelkező Erdélyen kívüli nemesek is. Az egytelkes nemesek 
négyen-öten állítottak ki egy katonát. A hadrakelők a fejedelem parancsára – a rendek 
jóváhagyása után – saját fegyverükkel jelentek meg a gyülekezési helyen, ahol meg-
szemlélték őket. A mustrát általában a fejedelem tartotta, és ilyenkor megtekintette 
a felsorakozott had fegyverzetét, ruházatát és megjelenését. Ugyancsak a fejedelem 
intézkedett a had feloszlatásáról is.10

Zsigmond király törvénye szerint a nemesség a jobbágyportái után szintén köteles 
volt katonákat biztosítani. Először tizenhat porta után egy felszerelt lovast kellett kiál-
lítani, majd  1575 után még emellett egy gyalogos katonát is. A porták után kiállítandó 
katonák száma többször változott, és többször különösen szigorú kötelezettséget jelentett, 
mint Bethlen Gábor uralkodásának kezdetén, amikor két portánként kellett egy lovast 
elküldeni a mustrára.

A hadsereg két leghagyományosabb eleme tehát a felkelő nemesi katonaság és az úgy-
nevezett portális katonaság volt, amelyeknek a fejedelem irányítása mellett meg kellett 
védeniük Erdélyt. Ha a veszély még ennél is több katona kiállítását kívánta, akkor a job-
bágyságot is fegyverbe lehetett szólítani. Ilyenkor a kiállítandó katonák számát szintén 
a porták száma határozta meg.

Erdélyben sajátos jogállással rendelkeztek a kiváltságos székelyek, akik kezdetektől 
fogva szabad, egységes és mindenki számára egyenlő jogokat biztosító társadalomban 
éltek. Kitüntetett helyzetükért, adómentességükért azonban személyes katonai szolgálatot 

9 Erről lásd Csikány  2005. 
10 A témáról Nagy  1972.; Gyalókay  1929.
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kellett ellátniuk. Természetesen az évszázadok során a székelyeknél is nagyarányú gazda-
sági differenciálódás ment végbe, amely kihatott a katonáskodás mikéntjére is. A Mátyás 
király idején készült lajstrom szerint főembereket vagy előkelőket, lovasokat vagy lófőket 
és gyalogosokat különböztettek meg. E főembereknek több lóval, a lófőknek két lóval 
kellett háborúba, vagy mustrára menni, míg a legszegényebbeknek gyalogosan. A szé-
kelyek viszonylag jó helyzete, adómentessége több fejedelem számára is elfogadhatatlan 
volt, amiből többször súlyos ellentétek alakultak ki. János Zsigmond az elszegényedett 
székelyeket jobbágysorba kényszerítette, és szabályozta a katonaállítási kötelezettsé-
güket is. Báthory Zsigmond a tizenötéves háborúban nagy számban várta a székelyeket 
a zászlaja alá, amiért a régi jogaik visszaállítását ígérte. A székelyek azonban végül 
csalódtak a fejedelemben, aki az ellene induló lázadozást az  1596-os  „véres farsangon” 
kegyetlenül vérbe fojtotta. Báthory azonban, a háború folytatása miatt, végül  1601-ben  
mégis kénytelen volt biztosítani a székelyek szabadságát.

Szintén kiváltságos helyzetűek voltak a jórészt városokban élő szászok. A közössé-
güknek az  1614-es  országgyűlés határozata szerint ötszáz főt kellett kiállítania a fejedelmi 
hadsereg számára. A szászokat terhelte egyébként a hadiszállítás feladata is.

A fejedelmi hadsereg létszámát ezeken túlmenően a hajdúk növelhették, akik jelentős 
létszámban voltak jelen, Báthory szolgálatában mintegy háromezren. Bethlennel szemben 
kezdetben ellenségesen viselkedtek, mivel ő török segítséggel került hatalomra, később 
azonban a fejedelem megnyerte Bocskai kiváló, állandóan kiváltságaikért küzdő kato-
náit. Hadjárataiban több ezer lovas- és gyaloghajdú szolgált.

Bethlen Gábor a seregét, a hagyományos erdélyi rendi haderőn kívül, zsoldosok fel-
fogadásával egészítette ki. Sőt, hadseregének java része zsoldosokból állt, akik eleinte 
magyar és székely vitézek, és főleg hajdúk voltak. Különösen ez utóbbiak bizonyultak 
rendkívül használhatónak. Saját kapitányaik vezetésével gyalogos és lovas csapatokat 
alkottak, és sokszor nagy önállósággal oldották meg a feladatukat. Később más nemze-
tiségűek is csatlakoztak az erdélyi sereghez, főleg németek, de szolgáltak itt török, tatár, 
moldvai és havasalföldi segélyhadak is.

Mivel a zsoldosok számára elsősorban a pénz, illetve a szerződés szerinti előnyök 
bizonyultak a legfontosabbnak, így ebben az időben szokásos volt – kedvezőbb szer-
ződés ígéretével – az ellenfél zsoldosait átcsalogatni. Ezzel a lehetőséggel Bethlen Gábor 
és II. Ferdinánd hadseregének szervezői is éltek, sőt, többször előfordult, hogy császári 
zsoldban álló magyarok önként átpártoltak Bethlen seregéhez.

Az erdélyi fejedelem csapatainak fegyelme hasonlított a kor többi hadseregééhez. Az ő 
zsoldosai is ugyanúgy raboltak, fosztogattak, mint például a császári Tillyé. Ezen csak 
a rendszeres zsoldfizetéssel lehetett segíteni, amelyre Bethlen törekedett is. Ezzel legalább 
azt el lehetett érni, hogy hazai földön kevesebbet pusztítsanak. A zsoldosnak természe-
tesen a pénzéért élelmiszert is kellett biztosítani. A készleteket és a poggyászt vasalt, 
sokszor ökrös szekereken szállították a hadsereg után, amely meglehetősen lelassította 
a menetet. Ez azonban nehezen fért össze azzal a hadművészettel, melyet a fejedelem 
követett. Gyors, meglepetésszerű hadjáratokat csak úgy lehetett megvalósítani, hogy 
a szállító szekerek zömét hátrahagyták és megpróbáltak a hadjárat útvonalán  biztosítani 
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megfelelő élelmet. Ez a feladat a városok, megyék hatóságaira és főleg lakosságára hárult. 
Az elkülönítve harcoló, felderítő vagy más feladatot megoldó különítményeket néhány 
napra elláttak élelemmel, és ha ez elfogyott, akkor a katonák zsákmányolás útján gon-
doskodtak magukról.

Ezen alkotórészekből állt az erdélyi haderő, amelynek leghasználhatóbb része az úgy-
nevezett udvari katonaság volt. Ennek soraiba a huzamosabb időre szerződő zsoldosokat 
vették, akik béke idején is gyakorlatoztak, folyt a kiképzésük, és különböző, például 
testőri feladatokat láttak el.

Bethlen Gábor hadserege lovasságból, gyalogságból és tüzérségből állt. A felsorolás 
sorrendje nem véletlen, hisz Európa keleti felében ebben az időszakban még a lovas-
ságot tekintették a leghasználhatóbb főfegyvernemnek. A lovasság fegyvere többnyire 
a kopja, a kard, a tőr és a pisztoly volt. A lovas zsoldost Magyarországon egyébként is 
könnyebb volt felfogadni, mint a gyalogost. Ez felelt meg a szokásoknak, az életmódnak, 
és az országban viszonylag sok ló állt rendelkezésre. A lovas katonák alkalmazásának 
elterjedését segítette a török jelenléte, akivel még békeidőben is szinte állandóan folytak 
lovassági párviadalok, a kölcsönös, egymás ellen irányuló portyázások. Mindeközben 
kialakult egy társadalmi réteg, amely szinte tökéletességig fejlesztette a keresetét, meg-
élhetését biztosító könnyűlovassági harcmodort. A magyar lovasság végigharcolta szinte 
az egész Kárpát-medencét, rendkívül aktívvá téve a hadakozást. Az állandósuló váratlan 
támadások, meglepések, lesvetések szinte lehetetlenné tették az ellenség tevékenységét 
és életét. Így volt ez még várostromoknál is. A védők közé beosztott lovasság képes volt 
állandóan zaklatni az ostromlókat. Bethlen a hadseregébe beosztott lovasságtól bizo-
nyosan elvárta azt is, hogy képes legyen zárt alakzatban felállni és rohamozni. Mindez 
azonban nem mehetett a gyorsaság rovására, amely a legnagyobb erénye volt a könnyű-
lovasoknak.

Bethlen Gábor kopjás lovassága aratta a hadjáratok legnagyobb sikereit A hadszíntér 
minden pontján megjelenve ” [n]yílt harcokban a lovasság, körülkapdosva az ellent, hir-
telen támadt oldalba, hátba; lovassága a várból kitörve, az ellenség táborára ütött s elfogta 
az odaszállított élelmiszereket; lovas hadának hirtelen rajtaütése és kapdosása mentette 
föl a várat az ostromzár alól, s lovas hadak akadályozták meg az élelem beszállítását 
a körülzárolt várba, erődített táborba” –, ahogy ezt Olchváry Ödön kiváló tanulmányai 
alapján írta Bánlaky József Bethlen hadseregéről.11 A lovasságnak ezen túlmenően volt 
még egy nagy előnye; lóról szállva gyalogosan is tudott harcolni, esetleg várat védeni. 
Fordítva ez már nem állt, a gyalogos csak gyalog harcra volt képes.

A gyalogosok általában muskétával és a karddal rendelkeztek. A pikások jelenléte 
egyáltalán nem volt jellemző, valószínűleg nem is alkalmazták őket. A muskétásokat 
viszont a kor színvonalának megfelelően zárt kötelékben igyekeztek felállítani. Különösen 

11 Bánlaky  2001.Bánlaky az adatait jórészt Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete 
s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban. Hadtörténelmi Közlemények, 1. sz. 
(1888). 601–616., illetve Uő.: Bethlen Gábor első támadása II. Ferdinánd ellen. 1–2. rész. Hadtörténelmi 
Közlemények, 3–4. sz. (1890),. 333–360 és 528–562 munkáiból merítette.
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alkalmasak voltak erre a feladatra a jól képzett és megbízható, kék ruhájukról elnevezett 
testőr gyalogosok. Ez a gyalogság a fejedelem udvari hadához tartozott, melyet állan-
dóan fegyverben tartott gyalogos és lovas zsoldosok alkottak. Az ide tartozó gyalogo-
sokat használhatóságuk ellenére kevesebbre becsülték, mint a nyugati hadszíntereken. 
A muskéta bonyolultsága és megbízhatatlan működése, illetve az a tény, hogy a lovasság 
védelmére szorulnak, egyértelműen háttérbe szorította alkalmazásukat. Még kevesebbre 
értékelték a felkelő gyalogságot, hisz itt a kiképzettség, a fegyelem, de sokszor még 
a megfelelő fegyver is hiányzott. De így volt ez azokkal a zsoldosokkal is, akik csak 
rövidebb időre szerződtek. Előfordult, hogy a jelentkezők mustra idejére kölcsönkértek 
jó muskétákat – az előnyösebb szerződés reményében – majd visszaadva azt eredeti 
tulajdonosuknak, komolyabb fegyver nélkül indultak harcba. Ezen gyalogosokkal még 
terciót sem lehetett alakítani, nemhogy svéd dandárt.

Bethlen Gábor persze tisztában volt a gyalogság igazi értékével, így többször írt is 
arról, hogy szüksége lenne nagyobb létszámú kiképzett gyalogos zsoldosra. Jól látta, 
hogy egy hadjárat alatt számtalan olyan feladat adódhat, ahol csak szervezett gyalog-
sággal lehet sikert elérni. Elfoglalt területek megtartására, sáncok megrohanására, várak 
elfoglalására csak ez a fegyvernem volt alkalmas.

A tüzérség ebben az időben Erdélyben még mindig kezdeti korát élte. A kisebb-
nagyobb űrmértékű lövegeket vagy külföldiek, vagy szászok kezelték, mindenestre 
ez a fegyvernemnek alig nevezhető seregrész igen nehézkes volt. A csekély lőtávol-
ságú és alacsony tűzgyorsaságú ágyúkat, tarackokat nemcsak lovakkal, hanem gyakran 
ökrökkel is vontatták, amitől hihetetlenül lassúvá vált a mozgatásuk. A nagy fejedelem 
kevés jelentőséget tulajdonított alkalmazásuknak, a tüzérséget a hadsereg kiegészítő 
résznek tartotta. Elsősorban várostromoknál vélte hasznosnak a nagy lövegek alkal-
mazását. Jellemző, hogy meneteknél a lövegeket a málhához osztották be, ahonnan 
szinte soha sem foglalhatták el időben a harcrendi helyüket. Bethlen gyors döntéseinek 
sokszor még gyorsabb megvalósításánál a tüzérségre, az állásai elfoglalására senki sem 
várakozhatott.

Bethlen Gábor lovas és gyalogos hadait fegyverzetük és az alkalmazott hadművészeti 
megoldásaik (harcmódjuk) alapján a könnyű csapatok közé sorolhatjuk. Ennek kiala-
kulása nyilvánvaló okokra vezethető vissza, hisz általában az erdélyi fejedelmek hadai 
török, tatár, moldvai és havasalföldi ellenfelekkel harcoltak, de hasonló volt a helyzet 
a lengyeleknél is. A II. Ferdinánd zsoldjában harcoló magyarok, illetve a Lengyelor-
szágban toborzott lovasok is ehhez hasonlóan könnyű csapatok lehettek. Nehézgyalogság 
és -lovasság csupán elenyészően volt jelen, még ha Bethlen szeretett volna is ilyeneket 
a zsoldjába fogadni.

A csapatok harcászati és közigazgatási tagolása általában nehezen követhető és kevésbé 
volt céltudatos. A harcászati egységek megállapításánál a vezethetőség és a valamennyire 
zárt harcrend felvételének a lehetősége volt irányadó. Az egységek létszáma – nevükhöz 
hasonlóan – változó és bizonytalan volt. Bethlen Gábor a csapatainak egyes részeit 
több helyen seregnek nevezi, vagy egyszerűen a létszám alapján határozza meg őket. 
Haderejében az általa seregnek nevezett lovasság alatt három–ötszáz főből álló, egy 
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kapitány parancsnoksága alá tartozó lovas osztályt érthetünk. A gyalogság esetében 
ez egy ötszáz főből álló gyalogcsapat volt. Találkozhatunk egyébként még a bandérium 
elnevezéssel is, elsősorban a felkelő nemesség vonatkozásában.

A fegyvernemek aránya az előzőkhöz hasonlóan esetleges volt. Mindennek azonban 
kevesebb jelentősége volt, mint a nyugati haderőkben. Európának ezen a felén ebben 
a korban ritkán alakultak ki nagy csaták, a felek jobbára portyázó hadviselést alkalmazva 
igyekeztek az ellenfelüket gyengíteni, a saját lehetőségeiket javítani. Mint erről már 
írtunk, előtérbe kerültek a gyors, váratlan, rajtaütésszerű támadások, melyeket sokszor 
bravúros menetteljesítmények előztek meg. A fejedelmek vagy hadvezérek nem a ki-
tűzött feladat szerint szervezték a tevékenységüket, hanem éppen fordítva. Megnézték, 
mekkora és milyen összetételű haderő áll a rendelkezésükre, és eszerint dolgozták ki 
a megfelelő hadászatot és harcászatot. A hadak pótlása rendkívül bizonytalan volt. Ez volt 
az egyik oka annak is, hogy kerülték a nagy veszteségekkel járó csatákat és gyakran 
csupán az ellenség kezén lévő várak, városok elfoglalását tűzték ki közvetlen célul. Ezzel 
kívánták a szembenálló felet megfosztani bázisaitól. Fontos cél lehetett ebben a hadvi-
selésben az ellenség csapatainak megosztása, részenkénti megsemmisítése, utánpótlási 
vonalainak elvágása, vagy legalább veszélyeztetése. Ha mindezt az egyik fél elérte, akkor 
máris kedvező feltételekkel tárgyalhatott a békekötésről.

Bethlen a magyar történelem kiemelkedő államférfija volt, akinek uralkodását végig-
kísérték a háborúk. A diplomácia és a háború rendkívül szoros összefüggését átérezve 
mindig katonának vallotta magát. Negyvenkét ütközetben harcolt, amelyek során kide-
rült, hogy nem csupán vitéz, bátor harcos, hanem rendkívül képzett hadseregszervező 
és hadvezér is volt. Felismerte, hogy a hagyományos magyar hadseregszervezés már nem 
felel meg a korszerű követelményeknek, miként azt is, hogy a nehezen fegyelmezhető 
hajdúkkal is csak korlátozott eredményeket lehet elérni. Mindig törekedett arra, hogy 
a kor élvonalát képező zsoldos gyalogság létszámát növelje a hadseregében, még ha ennek 
igazán nem is voltak meg a feltételei. Ezek nélkül viszont igyekezett kihasználni azokat 
a lehetőségeket, melyeket a meglévő feltételek, a környezet és a hagyományok lehetővé 
tettek. A nagy létszámú könnyűlovasságának portyázó hadviselésével szinte semmit sem 
tudtak kezdeni ellenfelei. Hadicselek, megrohanások, bravúros vállalkozások sokszor 
kergették „őrületbe” az ellenfeleit. Wallenstein, Dampierre és Bucquoy sem találta meg 
ennek az ellenszertét. Gyorsaság, váratlanság, kifárasztás és más ebbe a körbe tartozó 
módszerek alkalmazása hozta meg azokat a sikereket, melyeket a fejedelem elért.

A magyarországi hadszíntér mellékhadszíntér volt. Az itt zajló harcok döntően 
nem befolyásolták a háború menetét. Az erdélyi fejedelmek, Bethlen Gábor és utódja 
I. Rákóczi György működése azonban mégis figyelemre méltó teljesítmények és ered-
mények sorát mutatta fel.

A harmincéves háború tapasztalatai a hadművészet területeit alapjaiban változtatták 
meg. A hadkiegészítéstől a hadászatig új módszerek, megoldások kerültek előtérbe, 
az ötletszerűséget, az egyszerűségre, kivitelezhetőségre törekvő megoldásokat rend-
szerek váltották fel, melyeket az egyre szaporodó hadtudományi írások foglaltak keretbe. 
Az ókori hadtudósok mellé felzárkóztak a kor nagy vagy nem olyan nagy hadvezéreinek, 
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katonáinak a munkái. Az ókori szerzők munkái mellett már olvasni kezdték Lazarus 
Schwendi, Giorgo Basta vagy Raimundo Montecuccoli munkáit is, már akik írásokból 
kívánták gyarapítani a tudásukat. Különösen nagy irodalma alakult ki a várépítészetnek, 
melynek az lehetett az oka, hogy mindenféle erősség igen felértékelődött. Az itáliai 
háborúkban kialakult olasz rendszerű erődítések a XVII. században Európa-szerte el-
terjedtek és egyúttal továbbfejlődtek. Erődök, erődrendszerek védték a városokat, stra-
tégiai jelentőségű hidakat, szorosokat, kikötőket, de erődökben halmozták fel a hadsereg 
számára szükséges élelmiszert és készleteket is. Fejlődött az ostromtechnika is, mert 
minden új védelmi rendszer ellen ki kellett találni a megfelelő „orvosságot”. A fejlődés 
egyes fázisai, területei jól nyomon követhetőek a sokszor gyönyörűen illusztrált kiad-
ványokban, melyek az egyes rendszerek eltéréseit mutatják be például Daniel Speckle, 
Adam Freytag vagy Matthias Dögen munkáiban. Ezek is, mint a kor hadtudományának 
legfontosabb írásai, ott voltak Zrínyi Miklós könyvtárának polcain.12

A  17. századi hadművészet már utat mutatott az állandó hadseregek kialakulásához, 
melyek felállítását és fenntartását éppúgy megkívánták az egyre erősödő abszolutista 
hatalmak, mint a háborúk megvívásának egyre bonyolultabb, szabályozottabb módja.
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Zrínyi hadügyi reformjai és javaslatai

Hausner Gábor

Zrínyi Miklós elsősorban katonának szerette látni és láttatni magát: portréin éppen úgy, 
mint irodalmi műveiben. Ahogyan az  1651-ben  Bécsben nyomtatásban megjelentetett 
Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos című kötet olvasónak szóló ajánlásában 
szabadkozva írta: „az én professióm avagy mesterségem nem az poesis, hanem nagyobb 
s jobb országunk szolgálatjára annál”. A kötet hangsúlyos záróversében pedig, mintegy 
keretbe foglalva a művet, konkretizálta: „De híremet nemcsak keresem pennámmal, / 
Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal: / Míg élek, harcolok az ottomán hóddal, / Vígan 
buríttatom hazám hamujával.” (Peroratio.) Levelei és Vitéz hadnagy címen ismert prózai 
munkájának tanúsága szerint is igazi professziójának a hadakozást tartotta.

Mégis, a kortársak és az utókor részéről a legtöbb bírálat éppen katonai döntéseit, 
stratégiai elképzeléseit és hadvezéri képességeit érte. Szemére vetették, hogy védhetetlen 
helyen építette fel – a török és a bécsi udvar határozott tiltakozása ellenére – Zrínyi-Új-
várat, amely nem felelt meg a kor hadiépítészeti követelményeinek, s ennek ellenére 
foggal-körömmel ragaszkodott védelméhez; hogy provokatív téli hadjárata csekély stra-
tégiai haszonnal járt; hogy a török elleni támadás általa kidolgozott és a birodalmi gyű-
lésen elfogadott iránya és terve, Kanizsa ostroma eleve elhibázott volt. A közelmúltban 
a hazai szakirodalomban még olyan vélemény is megfogalmazódott, mely szerint Zrínyi, 
„[a] ragyogó helyzetfelismerő képességgel megáldott politikus, alapos hadelméleti fel-
készültsége ellenére, hibát hibára halmoz a harctereken”. Az alábbiakban az új kutatások 
alapján megkíséreljük felrajzolni katonai pályáját és mérlegre tenni az azzal kapcsolatban 
felmerült vitás kérdéseket.

Zrínyi végvári harcai

Zrínyi a Pázmány Péter esztergomi érsek (az  1626-ban  árván maradt Zrínyi testvérek, 
Miklós és Péter fő gyámja) által szorgalmazott egyetemi tanulmányait otthagyva, alig 
tizenhét évesen kezdte a katonáskodást.  1637 nyarán, frissen átvett birtokai védelmében 
került először szembe a hódoltsági török erőkkel. A Murától az Adriai tengerig húzódó 
hatalmas birtokokkomplexum ugyanis, amelyet dédapja, a Szigetvárat Nagy Szulej-
mánnal szemben önfeláldozóan védő Zrínyi Miklós hagyott örökül, a Habsburg–Oszmán 
Birodalom határvonala mentén feküdt, s ki volt téve az állandó török fenyegetésnek, 
hódoltatásnak. Emiatt a család tagjai a  16. századtól kezdve részt vettek a birtokaikon 
húzódó végvári rendszer működtetésében és a helyi határvédelemben.

Amint az öccsével, Zrínyi Péterrel való birtokmegosztás nyomán Miklósé lett 
Muraköz, attól kezdve őrá hárult a Mura és a Dráva folyók által közrefogott mintegy 
 110–120 km hosszú védelmi vonal őrzése. Ez a magyar védelmi rendszerben  szervezetileg 
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a Kanizsa ellenében kiépült végvidéki főkapitányság alá tartozott, de önálló várkör-
zetet alkotott a Zrínyiek, mint örökös kapitányok irányításával, amelyet ezért a kora-
beli források gyakran Zrínyi-végvidéknek (Zerinische Grenze) neveztek. Az  1650-es  
években a muraközi védelem gerincét a négy királyi végvárban (Légrád, Kotor, Goricsán 
és Hodosán) szolgáló 400–500 főnyi iratos katonaság, és az uradalom központjában 
és várában, Csáktornyán, illetve a Mura és a Dráva mentén felállított mintegy két tucatnyi 
őrhelyen, valamint a sziget belsejében letelepített, kiváltságolt fegyverforgató rétegekből 
álló, körülbelül 800–1000 fős magánkatonaság alkotta. Zrínyi Miklóst az uralkodó, 
III. Ferdinánd  1640-ben  nevezte ki Légrád és Muraköz örökös kapitányává, ettől kezdve 
alá tartozott a fent említett négy végvárban állomásozó királyi katonaság. Birtokait tehát 
királyi kapitányként és kincstári támogatással is védelmezte.

1627-től  egészen  1663-ig  „hivatalos” békeidőszak állt fenn a Habsburg és az Oszmán 
Birodalom között. A végvári harcok (a portyázások, cselvetések, rajtaütések, hódoltatás) 
azonban a határvonal hosszúsága, a szemben álló katonai erők csekély volta és alulfinan-
szírozottsága, a központok (Bécs és Isztambul) távolsága miatt a béke idején is állandóak 
voltak. Zrínyi  1637 és  1660 között fennmaradt leveleiből a török mintegy  15 muraközi 
betöréséről és 6 nagyobb, készültséget igénylő csapatösszevonásáról tudunk. A kiváló 
hadtörténész, Perjés Géza számításai szerint a fenti időszakban mintegy  200 alkalommal 
kellett a muraközi védelmet riasztani, amelyhez ha hozzáadjuk az ismert, előre kitervelt, 
elsősorban a dél-dunántúli török hódoltság fő erőssége, Kanizsa és elővárai ellen irá-
nyuló támadó vállalkozásokat, akkor szinte a 23 év minden hónapjára esett egy katonai 
akció. Zrínyi levelei és a korabeli források egyaránt azt tanúsítják, hogy komoly katonai 
szakértelemmel és kiváló képességekkel, „jó bátor szűvel és katonaságra való alkal-
matossággal és kedvvel” rendelkezett ezekben a nagy terepismeretet, gyors döntéseket, 
határozottságot és virtust igénylő végvári harcokban.

A Habsburg állandó hadsereg első magyar tábornoka

Zrínyi  1642–1645 között bekapcsolódott a harmincéves háború (1618–1648), az egész 
Európára kiterjedt összecsapássorozat utolsó szakaszába.  1642-ben  a Habsburg örökös 
tartományokat fenyegető svéd előretörés miatt Esterházy Miklós nádor felhívására 
horvát katonaságot toborzott, s szeptemberben a Muraközből Stájerországon keresztül 
északra vonulva csatlakozott a svédek ellen készülő királyi sereghez. Személyes ambí-
ciók vezették, ahogy Esterházy nádornak írta: „Császár űfölsége, az mi kegyelmes urunk 
parancsolta mastanában, hogy ismeg személyem szerént az armadaban menjek, de én nem 
resolválom magamat reá, mert tudom […] itt is nagy károkat vallanák a török miatt, mint 
azelőtt, mindazáltal jó conditiókkal nem vonyom meg magamat az szolgálattul.” Ettől 
kezdve évente felállított egy-egy lovasezredet, részben saját költségén, részben központi 
finanszírozásból, s a nyári-őszi hadjárati időszakban részt vett a hadműveletekben. Nyílt 
ütközetben kétszer vett részt:  1644 augusztusában, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
Felső-Magyarországra és a bányavárosokba nyomult seregével szemben, az Ónod mellett 
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kibontakozó csatában, ahol levágták és a Tiszába szorították az erdélyiek közel három-
ezer fős kontingensét, és  1645 júniusában egy svéd hadtesttel Szakolca közelében vívott 
győztes összecsapásban. A hadseregtoborzás, az ezredfelállítás mellett tehát tapasztala-
tokat szerzett az állandó hadseregekkel vívott reguláris hadviselésben is, igaz, a háború 
mellékhadszínterén. Négy esztendőn át két fronton szolgált: a Habsburg állandó hadse-
regben, illetve a Magyar Királyság törökellenes védelmében, a Muraközben, ahol több-
nyire a téli-tavaszi időszakot töltötte. Értékes katonai szolgálataiért  1646. január 26-án  
az állandó királyi hadsereg főstrázsamesterévé (Generalfeldwachtmeister) nevezték ki. 
Ekkoriban ez már nem tényleges beosztásnak, hanem vezérőrnagyi rangnak felelt meg, 
s eddigi ismereteink szerint Zrínyi volt az első magyar arisztokrata, aki ezt a generálisi 
rendfokozatot elnyerte.

A határvédelemben és a harmincéves háború hadszínterein szerzett érdemei játszottak 
szerepet abban is, hogy III. Ferdinánd  1647. december 27-én  Zrínyit horvát-szlavón bánná 
nevezte ki. A kinevezéssel az ország egyik legfőbb méltóságának viselője, egyúttal a báni 
végek haderőinek és szükség esetén a horvát nemesi felkelésnek a parancsnoka lett.

A magyar haderő reformjának programja

A báni kinevező oklevélben Zrínyi feladatául szabták a horvát-szlavón területek védelmét, 
egyúttal a törökkel fennálló béke fenntartását is. Katonai ismeretei alapján azonnal 
belátta, hogy a közel 500 km-es, összefüggő határszakaszt ezzel a feltétellel a korábbi 
módon nem lehet megvédeni. A Magyar Királyságot és a területileg egyharmadára 
visszaszorult Horvátországot a teljes török bekebelezés fenyegeti – nincs több idő várni, 
cselekedni kell.  1648 nyarán Batthyány Ádám főkapitánynak írott levelében ezért egy új, 
európai perspektívába illesztett program alapjait fogalmazta meg. A levél egy szokásos 
végvári portya terve kapcsán számba vette a keresztény országok és a Magyar Királyság 
helyzetét. Megállapította, hogy: „Rosszul vagyon most mindenfelé az mi állapotunk […] 
Ezek így lévén, véli e Kegyelmed, hogy az török ilyen alkalmatosságot látván, békességet 
ne csináljon velencésekkel, és arra ne menjen, az melyet lát, hogy legkönnyebben meg-
győzhet, és azok mi vagyunk, mert legerőtlenebbek, egyenetlenebbek és rendetlenebbek 
vagyunk, az neve van inkább országunknak, hogysem valósága.” A megoldást a régi híres 
magyarok virtusának, hadi erényeinek: az egyezségnek és a „jó hadakozásnak” a vissza-
állításában, azaz a társadalmi, katonai reformokban jelölte meg. Végül a korábbi helyi, 
védekező harcok helyett a török elleni küzdelem nagyobb távlatait villantotta fel: „Mi 
nem kicsiny emberek vagyunk, kicsiny csatázás és haszontalan járás, ha ugyan valami 
haszonnal van is, minekünk nemigen tisztességes; nagy vízben kell halásznunk, és nagy 
fába kell vágnunk az fejszénket, az mely ellenségünk romlásával és nagy hírrel düljön 
le.” Zrínyi ennek a gondolatkörnek a szolgálatába állította az ekkor,  1647–  1648 telén 
befejezett, dédapja hősi önfeláldozásának példájával a kor társadalmát a törökellenes 
harcra buzdító eposzát, a Szigeti veszedelmet is.
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Zrínyi a belső reformokat és az ország egységének helyreállítását, illetve a török elleni 
támadó háború elvét egységbe foglaló koncepciót az  1650-es  évek elején dolgozta ki, 
és prózai műveiben: a Vitéz hadnagy-ban, a Mátyás király életéről való elmélkedésekben, 
valamint a különböző tanácskozásokra készült opiniókban fogalmazta meg, végül 
az  1661–1663 között elkészült Áfiumban összegezte.

A  16. század végén, a  17. század elején a törökkel vívott úgynevezett tizenötéves 
háború és a harmincéves háború, valamint a végvári harcok tapasztalataiból egyaránt 
merítő katonai program legfontosabb elemei:

• a törököt offenzív háborúval kell legyőzni, a keresztény világ nemzetközi össze-
fogásával;

• ebben kezdeményező részt kell vállalniok a magyaroknak is, hogy a háború célját, 
menetét befolyásolni tudják;

• erre csak akkor lesznek képesek, ha az ország hadügyét megreformálják, állandó 
magyar (mezei) haderőt állítanak fel, és a hazai katonaságot kiképezik a reguláris 
harcra.

Békeidőszakra ezért  12 ezer fős állandóan fegyverben tartott és gyakoroltatott armada 
felállítását javasolta (4 ezer gyalogost és 8 ezer lovast), háború esetén 24 ezer főset (ebből 
 18 ezer a gyalogos és 6 ezer a lovas), amely szükség esetén a keretét adhatja egy 30, 
36 vagy végső soron 48 ezres „tisztességes királyi tábornak.” Az utóbbival kapcsolatos 
konkrét katonai teendőket: az ezredek, a fő- és altisztek, közlegények stb. létszám-, 
fizetés-, felszerelés, fegyverzet- és élelemigényét az  1663-ban  meginduló katonai akció 
előkészületei során vetette papírra (Tábori kis tracta). Mind az állandó mezei hadsereg, 
mind a rendszeres fizetés gondolata és Zrínyi által javasolt módozata, mind az élelme-
zéssel kapcsolatos elképzelései (a hadműveleti terület felélése helyett vásárlással és köz-
ponti bázisokból szekereken történő utánszállítással) lépést tartottak a kor állandó had-
seregeinek akkoriban kidolgozott legkorszerűbb megoldásaival. Azokat ugyanezidőtájt 
vetette papírra például Raimondo Montecuccoli, a harmincéves háborúban feltűnt itáliai 
származású kiváló császári hadvezér is, aki az  1650-es  évektől nagy szerepet játszott 
a magyarországi török harcokban.

Az  1650–1664 közötti években Zrínyi Miklós mellé a magyar rendiség számos kép-
viselője felsorakozott, és komoly elméleti és gyakorlati erőfeszítések születtek a magyar-
országi hadrendszer reformjára. Az  1655. és  1662. évi diéták jónéhány katonai kérdést 
tárgyaltak és rendeztek, az  1662. évi országgyűlés hadügyi végzései például személyes 
felkelés vagy zsoldosállítás révén tulajdonképpen a nemesi társadalom egészének had-
kötelezettségét rendelték el, amely, ha megvalósul, Zrínyi elképzelésének megfelelően 
közel 26 ezer katonát jelentett volna a török ellen.

A török elleni támadó háború szervezése

Ez a program  1648 őszén nagy lendületet kapott a harmincéves háborút lezáró vesztfá-
liai békekötéssel, amely a kontinens hatalmi egyensúlyának reményében és a keresztény 
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országok közötti Pax Optima Rerum ígéretével megnyitotta az utat a török Európából 
történő kiszorítása előtt. A münsteri és osnabrücki megállapodást követően Európa 
számos gondolkodója, vezető politikusa és tettre kész hadvezére vélte úgy, hogy elér-
kezett az Oszmán Birodalom elleni nemzetközi összefogás, az általa elfoglalt területek 
visszahódításának ideje. Megerősítette ezt a törekvést az újjáéledő török expanzió: a Porta 
 1645-ben  Kréta szigetéért, voltaképpen a Mediterráneum feletti hegemóniáért elhúzódó 
háborúba bocsátkozott a Velencei Köztársasággal, s  1657-től  a birodalom belső viszonyait 
gyorsan megszilárdító új nagyvezér, Köprülü Mehmed irányításával újabb szárazföldi 
akcióba kezdett Erdélyben II. Rákóczi György fejedelem ellen.

Annak érdekében, hogy a Habsburg-kormányzatot rábírják egy nemzetközi törökel-
lenes vállalkozás megindítására, Zrínyi és a magyar politikai elit tagjai a bécsi udvarnak 
a török háborúban érdekelt körei mellett kapcsolatokat kerestek és találtak a Német-római 
Birodalom egyes választóival, mindenekelőtt a franciabarát fejedelemségekből  1657-ben  
létrehozott Rajnai Ligával, az Erdélyi Fejedelemséggel, az Egyházi Állammal és Velen-
cével. Mai ismereteink szerint Zrínyi  1657 körül tette az első lépést a Rajnai Liga elnöke, 
Johann Philipp von Schönborn (János Fülöp) mainzi érsek felé, s az erdélyi fejedelem 
lengyelországi hadjáratával egy időben megpróbálta Velence oldalán bevonni Stájeror-
szágot egy török elleni vállalkozásba. A horvát bán, Wesselényi Ferenc nádor, Nádasdy 
Ferenc országbíró és Lippay György esztergomi érsek hatékony diplomáciával elérték, 
hogy  1657-ben, III. Ferdinánd császár halálakor a német birodalmi rendek a császárvá-
lasztáson úgy adták szavazatukat I. Lipótra, hogy kifejezték óhajukat a törökkel szembeni 
hatékony fellépésre. Erre végül csak  1661-ben  került sor, a magyar főméltóságoknak 
a Rajnai Ligával és Velencével összehangolt politikai és katonai akcióját követően.

„Ultra provokálom az fátumot” – a háború kirobbantása

1660 nyarán a II. Rákóczi György fejedelem lengyelországi hadjárata nyomán kitört 
erdélyi-török háborúban döntő fordulat állt be: júniusban II. Rákóczi György fejedelem 
elesett a budai basával vívott szászfenesi csatatában, majd  1660. augusztus 27-én  Várad, 
a Partium legfontosabb erőssége 44 napos ostrom után török kézre került. Egész Európa 
figyelme a török kérdés felé fordult. A rajnai Liga elnöke Velencével és a német választó-
fejedelmekkel folytatott tárgyalások után felajánlotta I. Lipótnak Franciaország és a biro-
dalom katonai és pénzbeli segítségét a török elleni háború esetére. Ugyanekkor a magyar 
egyházi és világi főméltóságok egy Portia herceg, a Titkos Tanács elnöke által vezetett 
konferencián erélyes hangon érveltek az „életmentő háború” mellett, és követelték annak 
megindítását. Mindez azt eredményezte, hogy I. Lipót Raimondo Montecuccoli vezeté-
sével  1661 júliusában hadsereget küldött Erdélybe, az új fejedelem, Kemény János megse-
gítésére, Zrínyinek pedig elnézték, hogy formailag engedély nélkül vár építésébe kezdjen 
a Kanizsa-patak és a Mura összefolyásánál, a Mura bal partján, hódoltsági területen.

Zrínyi azt követően fogott hozzá Zrínyi-Újvár építéséhez, hogy az erdélyi ország-
gyűlés Kemény János fejedelem javaslatára kimondta a Portától való elszakadást, 
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és Bécsben tárgyalások kezdődtek Erdély megsegítéséről, amire válaszul nagy török 
had indult Kemény ellen. A vár építésével Zrínyi a hódoltsági erőket kívánta lekötni, 
ami sikerült is, hiszen Köprülü Ahmed nagyvezér már  1661 júliusában utasítást adott 
a kanizsai pasának, hogy akadályozza meg az építkezést.

Zrínyi-Újvár az alkalmilag épült, nem szabályos formájú hídfővárak közé tartozott, de 
stratégiai helyzeténél és őrsége létszámánál (200-300 fő) fogva alkalmassá vált arra, hogy 
felborítsa a kereszténység és az oszmánok közötti helyi erőegyensúlyt, s fennállása három 
éve alatt sikeresen védte Muraközt és Stájerországot a hódoltsági (kanizsai és boszniai) 
oszmán erőkkel szemben. A vár emellett állandó fenyegetést jelentett Kanizsára és a török 
hódoltságra, felépítése tűrhetetlen provokáció volt a törökök számára. Ezt kétségtelenül 
bizonyítja az építés első pillanatától ellene intézett több török támadás, és az a tény, 
hogy a Habsburg–török tárgyalásokon a megegyezés egyik feltételének Zrínyi-Újvár 
lerombolását szabták.  1663 áprilisában Köprülü Ahmed ismét ultimátumban követelte 
feladását, s mivel ezt nem sikerült elérnie, a vár casus belli-ként szolgált a meginduló 
 1663–64. évi török háborúban.

A várva várt „nagy háború”, amelynek megindulását Zrínyi-Újvár építésével Zrínyi 
mintegy kiprovokálta,  1663-ban, a török hadüzenetével, majd a végvári rendszer fontos 
északi láncszemének, Érsekújvárnak a megostromlásával tört ki. A hadiesemények 
során  1663. augusztusban a boszniai és kanizsai pasa körülbelül 8000 emberrel megtá-
madta Zrínyi-Újvárat, amelyet Zrínyi sikerrel megvédett. A török hadjárat hírére I. Lipót 
 1663. június elején Magyarország karainak, rendjeinek és városainak általános és sze-
mélyes felkelést hirdetett. Augusztusban a dunántúli megyékből a Marcal mellett gyü-
lekező felkelő magyar csapatok főkapitányává, azaz főgenerálissá (totius Nationis Hun-
gariae Dux) Zrínyit választották a beteg Wesselényi nádor helyett. A mintegy 8500 főt 
 1663. szeptember  17-én  mustrálta meg a vati táborban. Ezt követően visszatért a Mura-
közbe, hogy az Érsekújvárat ostromló török elleni hadműveletekhez magával hozza 
megbízható, kipróbált saját és végvári csapatait. Mire visszatért, Érsekújvár elesett, így 
csak kisebb vállalkozásokra nyílott lehetőség: október  10-én  Vízvárnál sikerült győ-
zelmet aratnia egy török sereg felett.

Már az év végén János Fülöppel és az Udvari Haditanáccsal folyamatosan egyez-
tetve dolgozták ki a téli hadjárat tervét, amelyet a török elleni offenzív hadjárat nyitá-
nyának szántak. A Regensburgban ülésező birodalmi gyűlés elfogadta és jóváhagyta 
Zrínyi haditervét, amelynek lényege, hogy a balkáni népek és a Velencei Köztársaság, 
valamint a pápaság támogatásával a Dráva mentén indítsanak nagyszabású támadást 
a török ellen, és a Rajnai Szövetség Zrínyi mellé küldte Julius Hohenlohe altáborna-
gyot mintegy  10 ezer főnyi haderővel. Hohenlohe decemberben érkezett meg Magyar-
ország határára, azzal az utasítással, hogy minden hadműveletben Zrínyit támogassa. 
 1664. január 21-én  Zrínyi-Újvárnál gyűlt össze a mintegy 26 ezer főnyi had, és innen 
indultak meg a Rajnai Szövetség Hohenlohe vezette segélycsapatai és a Zrínyi vezette 
magyar erők a téli hadjáratra. A hadjárat célja az volt, hogy az eszéki híd lerombolásával 
és a hódoltság fölperzselésével megnehezítse a török hadsereg következő évi átkelését 
a Dráván és előrenyomulását a Muraköz vagy Buda irányába. A január 21-én  indult, 
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26 napig tartó vállalkozás során oda-vissza mintegy 460–490 km-t tettek meg mélyen 
a török hódoltságban, ellenséges területen. Elfoglaltak több kisebb török erősséget (Barcs, 
Berzence, Babócsa, Dárda, Segesd), felégették Szigetvár és Pécs külső városát, és feb-
ruár 2-án  felgyújtották a török fő utánpótlási útvonalául szolgáló eszéki hidat. Kanizsa 
bekerítése ezzel teljessé vált.

Zrínyi és politikustársai törekvése kudarcba fulladt. Kanizsát az udvar késlekedése 
miatt nem sikerült felszabadítani. Zrínyi-Újvárat a törökök június végén elfoglalták, 
majd július 7-én  porrá égették, és az augusztus  10-én  sietve megkötött vasvári békébe 
belefoglalták újjáépítésének tilalmát. Az  1663–64. évi „nagy török háború” nem javí-
tott az ország helyzetén. Zrínyi elképzeléseit az idő mégis beigazolta: már a kortársak 
közül sokan úgy tudták, és le is írták, hogy az  1663–64. évi háború nem volt hiábavaló. 
Itt formálódott ki a nemzetközi szövetség elve és gyakorlata, az állandó magyar haderő 
szükségességének gondolata, amely jelentős szerephez jutott a  17. század végén meg-
indult török elleni visszafoglaló háborúban.



Vákát oldal



Párhuzamok II. – Zrínyi Miklós és a korszerű katonai 
képzés

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem rövid története (1955–2011)

M. Szabó Miklós

Az  1954–1955. tanév még a Honvéd Akadémián indult, azonban Bata István vezérezredes, 
honvédelmi miniszter az  1955. március  14-én  kelt  15. számú parancsával1 a nemzeti 
ünnep alkalmából a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nevet adományozta a tanintézetnek.

Mint a parancsban is olvasható: „Előterjesztésemre a Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsa  1955. évi március hó  15-től  a Honvéd Akadémiának a »Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia« megtisztelő nevet adományozta […] Az Akadémia […] elért eredményei, 
valamint az akadémia előtt álló megtisztelő feladat időszerűvé tette, hogy a független-
ségért és az elnyomás ellen vívott hősi harcokban gazdag magyar történelem egyik leg-
nagyobb haladó hadvezérének és haditudósának nevét viselje. Zrínyi Miklós hadvezéri 
tulajdonságokban kimagasló alakja és a haditudomány alapjainak lerakása területén 
kifejtett kiemelkedő tevékenysége lelkesítő és buzdító például szolgálhat az Akadémia 
tanulmányi és nevelési célkitűzéseinek megvalósításában […] Ebben a nehéz, de kitüntető 
és alkotómunkában az akadémia tanárai és hallgatói állományának legyen példaképe 
Zrínyi Miklós élete és munkássága […]” Ezt a parancsot ünnepi állománygyűlésen ismer-
tette Matékovits Endre2 vezérőrnagy, akadémiaparancsnok.

Az elkövetkező hónapokban megtett különböző intézkedések bizonyították, hogy 
mind az elöljárók, mind az akadémia vezetése igyekezett megfelelni ennek a megtisztel-
tetésnek. Ezt bizonyítja – a sok közül – néhány kiemelt intézkedés is:

1 Hadtörténelmi Levéltár, Magyar Néphadsereg (HL MN)  1955/T–Titkárság 3/2. őrzési egység (ő. e.) 
(1955. 03.  14.)
2 Matékovits Endre (1909–1985) katonatiszt.  1927 októberében kezdte meg tanulmányait a Ludovika 
Akadémián, ahová csapatszolgálat után került vissza fegyvertantanárnak (1939–1943), majd a várpalotai 
Lőiskola előadója volt.  1944 októberében századosként zászlóaljparancsnoki beosztásban harcolt, 
de mert zászlóalja nem tette le az esküt Szálasi Ferencre, ezért visszaminősítették aknavetőszázad-
parancsnokká. A szovjet csapatokhoz parlamentert küldve, november 4-én  letette előttük a fegyvert. 
Hadifogság után,  1947. december 1-jén  behívatták a Kossuth Akadémiára, ahol előadóként, majd 
törzstisztként szolgált.  1949–1950-ben  a „Dózsa” Gyalogsági Tiszti Iskola parancsnoka,  1950–53-ban  
hadműveleti csoportfőnök.  1953. december 1. és  1956. szeptember 22. között a Honvéd (majd 
névváltozását követően a Zrínyi Miklós Katonai) Akadémia parancsnoka.  1956. szeptember 22-től  
kiképzési csoportfőnök-helyettes.  1957. március 8-án  tartalékállományba helyezték. A Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) „Pro Militum Artibus” („A hadtudományért”) kitüntetettje.
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• Az akadémiai képzés tekintélyének fokozása érdekében a honvédelmi miniszter 
az  1955. április 26-án  kelt  20. számú parancsában3 akadémiai jelvényt rendszeresített 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, illetve a Sztálin Katonai Politikai Akadémián 
diplomát szerzettek számára.

• A katonai felsőoktatás színvonalának – a lehetőségek függvényében történő – foko-
zatos emelése érdekében a Minisztertanács a 2 118/1955. (V. 25.) MT számú határo-
zatában4  1955 őszétől kezdve előírta, hogy az akadémiákra felvett tisztek legalább 
50%-a  érettségizett, vagy ennek megfelelő általános műveltségű legyen.

• Hasonlóan kiemelt feladatként kezelték a tananyag-korszerűsítés kérdését is. Nem 
tekinthető véletlennek, hogy az  1955. december 1-jén  felállított Atom- és vegyi ki-
képzési tanszék vezetője, Szabó Sándor alezredes akadémiai diplomamunkájának 
témájául Az atom- és vegyi fegyverek alkalmazásának körülményei között védelmi 
hadműveletet végrehajtó összfegyvernemi hadsereg gépkocsiútjának terve témát 
választotta,5 ezzel is gazdagítandó az oktatás tudományos megalapozottságát.

• Matékovits vezérőrnagy, az  1955. november 8-án  kelt 099. számú parancsában6 
intézkedett a szovjet katonai akadémiákra vezényeltek nyelvi felkészítését végző 
Különleges Fakultásnak a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiába történő beolvasz-
tására.

• Egy évvel a „Zrínyi Miklós” név felvételét követően,  1956. március  14-én  leplezték 
le az akadémia névadójának – napjainkban is fennálló, az akadémia akkori polgári 
alkalmazottja, Barba Péter festőművész által készített – szobrát.7

• A vezérkari főnök általános helyettese  1956. június  19-én  adta ki a 00544/1956. 
06. 22. számú utasítását a katonai akadémiák és tiszti iskolák átszervezésére.8 Esze-
rint – egyebek mellett – „Az akadémiákon […] folyó kiképzés és nevelés megjaví-
tása, a kiképző és nevelő káderek ésszerűbb felhasználása, az akadémiák […] fenn-
tartásának gazdaságosabbá tétele érdekében” a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
Műszaki, valamint Híradó Fakultásain –  1956. december 1-jétől  – 4 évre emelték 
a kiképzési időt, míg a többi fakultáson maradt a 3 év. A „Ságvári” Hadtáptiszti 
Iskola megszűnik, a III. évfolyam képzése a „Zrínyi” Akadémia Hadtápfakultásán 
folytatódik és fejeződik be – szólt az utasítás.

• 1956 nyarán az akadémián szolgáló tisztek hangulatát az egzisztenciális bizony-
talanságon túl befolyásolták olyan tények is, mint például a tanintézet Politikai 
osztálya által szervezett irodalmi est, ahol „kifejezésre jutott, hogy helytelen a párt 
politikája, sőt egyesek kétségbe vonták társadalmi rendszerünk helyességét is.”9

3 Csendes–Gellért  1993,  148. 
4 Boreczky  1993, 372.
5 Madaras  1985,  207.
6 HL MN  1961/T–33. ő. e. (1955. 11. 08.)
7 M. Szabó  2007, 86. 
8 HL MN  1956/T–103/1. ő. e. 01773/ZMKA pság –1956. 06. 25.
9 Bartos–Kovács–Hajdó  1986, 29. 
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• A honvédelmi miniszter az  1956. szeptember 22-én  kelt 0402. számú parancsával10 
Márton András ezredest, az akadémiaparancsnok eddigi általános helyettesét 
nevezte ki akadémiaparancsnokká. Márton ezredes – és néhányuk – esetében az élet 
igazságtalan „fintorának” tekinthető, hogy  1956. október végén (a nap nincs kitöltve) 
már meg is kapta a 0460. számot az a honvédelmi miniszteri parancs,11 amely 
szerint: „Előterjesztésemre a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa  1956. évi 
október hó …-n kelt … határozatával Néphadseregünk harckészültségi fokának 
emelése érdekében kifejtett eredményes munkásságuk elismeréséül […] hivatásos 
állományú vezérőrnaggyá kinevezte,” s a 11 fős névsor első helyén a ZMKA 
parancsnokának neve állt. A történelem szele azonban elsöpörte nem csak a tölgyfa 
lombját, de magát az embert is!

• 1956. október 23-án  délután állománygyűlést hívtak össze, ahol „általánosságban” 
elfogadták az egyetemisták követeléseit, s bizottságot hoztak létre „a részletek 
további kidolgozására.”12 Az ezt követő napokban az akadémia tisztjei rendkívül 
összetett feladatot láttak el. Többek között ellátták több kerületi rendőrkapitányság, 
a volt Hadtáptiszti Iskola, valamint a Szabad Nép székházának, a Nemzeti Szín-
háznak, különböző kerületi pártházaknak stb. őrzését; biztosították a HM tiszti 
lakóépületeit, a tiszti családok által lakott Tolbuhin laktanyát, valamint a Kontakta 
Villanyfelszerelési Gyárat; a Zách, illetve a Csángó utcából üzemanyagot szállítottak 
a HM-be, szovjet harckocsik számára; amikor az akadémia melletti ÁVH-laktanya 
őrsége tüzet nyitott a Hungária körúton elhaladó két szovjet harckocsira, ennek 
következtében egy őrnagy és két sorkatona megsebesült, akiket az akadémiapa-
rancsnok a tanintézet egészségügyeletére kísért, ahol elsősegélyben részesítették 
őket, illetve az őrnagyot az akadémia páncélautójával egy ideiglenesen felállított 
szovjet katonai kórházba szállították stb.13

• Október 27-én  az akadémia személyi állományának gyűlése elfogadta A Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia köszönti a nemzeti kormányt című határozatot, amelyben 
békére és alkotómunkára hívta fel a budapesti fiatalokat, s egyben kiállt az újonnan 
megalakult Nagy Imre-kormány mellett.14

• 1956. november 4-én  hajnalban, Nagy Imre miniszterelnök beszédét követően az aka-
démia Forradalmi Katonai Tanácsa megtartotta harmadik – egyben utolsó – ülését, 
melyen úgy döntöttek, hogy nem tesznek eleget a rádiófelhívásnak, nem szállnak 
szembe a szovjet csapatokkal15 – szólt a hivatalos összefoglaló jelentés.

10 HL MN  1967/T–48. ő. e. (1956. 09. 22.)
11 HL MN  1967/T–48. ő. e. (1956. október) 949. f.
12 HL Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)  1956-os  gyűjtemény 1. ő. e. 330. f. 
13 M. Szabó  2007, 59–97. 
14 Oroszi  1996, 255. 
15 HL Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)  1956-os  gyűjtemény 1. ő. e. 368. f. 
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• November  17-én, jelentős részben az akadémia „Tiszti Nyilatkozatot” aláíró 
személyi állományából, Borbás Máté16 vezérőrnagy, akadémiaparancsnok 
irányításával, 535 fővel megalakult a 2. Karhatalmi Ezred, amely a VIII–X. és 
XVIII–XX. kerületekben látott el szolgálatot.17

• A kialakult bonyolult helyzetben jelent meg december  11-én  a hadseregparancsnok 
5. számú utasítása.18 Eszerint: „A hadsereg szervezésében beállott változásoknak 
és a takarékosság elveinek megfelelően az eddig külön működő Zrínyi, illetve Petőfi 
Akadémia összevonását rendelem el. Az összfegyvernemi akadémia elhelyezési 
körletéül a »Zrínyi« Akadémiát jelölöm ki. Az összfegyvernemi akadémia szerve-
zésére és kiképzésére később intézkedem […]”

• Ami a megtorlást illette: Márton András ezredest  10, Diénes Ödön ezredest  15, 
Nagy Kálmán alezredest  15, Görgényi László őrnagyot 5, Zalavári Pál őrnagyot 
4 évre, Pércsi Lajos őrnagyot pedig halálra ítélték.19 A Zrínyi Akadémia állomá-
nyából  1956. december 30-áig   108 hallgató és 70 törzsbe beosztott tiszt szerelt le.20

Ezzel lényegében lezárult az akadémia  1955–1956. – tragikussá vált – tanéve. A követ-
kező hónapok karhatalmi szolgálattal teltek, az oktatás  1957. április 8-i  újrakezdéséig.

Uszta Gyula vezérőrnagy, a honvédelmi miniszter első helyettese  1957. február 
 20-ával Csémi Károly21 ezredest nevezte ki az akadémia parancsnokává22 (1957. feb-
ruár  16. –  1961. augusztus 1.)

Az akadémia, s egyben a 2. Karhatalmi Ezred parancsnokságának mind szerteágazóbb 
feladatot kellett ellátnia: egyrészt minél tökéletesebben megfelelni a karhatalmi szol-
gálattal szemben támasztott követelményeknek, másrészt kialakítani a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia és a Petőfi Sándor Katonai Politikai Akadémia egyesítéséből létreho-
zandó új akadémiai szervezetet, s nem utolsósorban felkészülni az úgynevezett „csonka 
tanulmányi év” (1957. április 8. – november 30.) beindítására, az eredeti  1956–1957-es   

16 Borbás Máté (1916–1991) őrnagy (1949), alezredes (1951), ezredes (1952), vezérőrnagy (1954). 
A 6 hónapos Törzstiszti tanfolyam (1948–1949) és a leningrádi 1 éves Magasabb tüzértanfolyam 
(1949–1950) elvégzése után az MN tüzérparancsnokának törzsfőnöke (1951–1953), majd az MN 
tüzérparancsnoka (1953–1955) volt. A moszkvai „Vorosilov” Vezérkari Akadémia hallgatója (1955–
1957), ezt követően az OLP (1958–1961), illetve a ZMKA (1961–1969) parancsnoka, a kiképzési 
főcsoportfőnök testnevelési és sportügyeket felügyelő helyettese (1969–1971). A ZMNE „Pro Militum 
Artibus” posztumusz kitüntetettje.
17 HL Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)  1956-os  gyűjtemény 1. ő. e. 375–376. f.
18 HL MN  1967/T–7–8. ő. e. 
19 Urbán  2000,  154–155.
20 HL Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)  1956-os  gyűjtemény 1. ő. e. 374. f. 
21 Csémi Károly (1922–1992) katonatiszt, vezérezredes. A Honvéd Akadémia, majd a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia Páncélostanszékének a vezetője (1953–1956), hadosztályparancsnok (1956–1957), 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka (1957–1961), az 5. hadsereg parancsnoka (1961–1963), 
vezérkari főnök, miniszterhelyettes, a honvédelmi miniszter első helyettese (1963–1973), a Varsói 
Szerződés Egyesített Fegyveres Erők főparancsnokának magyar helyettese (1969–1984), honvédelmi 
minisztériumi államtitkár (1973–1984). A ZMNE „Pro Militum Artibus” posztumusz kitüntetettje.
22 HL MN  1967/T–7-8. ő. e. (1957. 02.  20.)
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tanév feladatainak e rövid néhány hónap alatti teljesítésére, sőt, a következő tanév 
 1957. november 1-jei  megkezdésére is.

A honvédelmi miniszter  1957 augusztusában határozta meg az akadémia  1957/58. ki-
képzési évétől kezdődően érvényes kiképzési időszakait.23 Eszerint a képzési idő az Alap-
tagozaton az összfegyvernemi, a felderítő-, a páncélos- és a hadtáphallgatók számára 3 év, 
míg a politikai helyettesi, a tüzér-, a légvédelmi tüzér-, a műszaki, a híradó- és a vegyi 
hallgatók részére 4 év. A levelező tagozaton a fenti kiképzési időintervallumok 1–1 esz-
tendővel megnőnek, így itt a képzési idő 4, illetve 5 év.

A december 2-i  kibocsátó ünnepséggel sikeresen lezárult a „csonka kiképzési év”, de 
már ezt megelőzően, november 1-jével megkezdődött az  1957–58-as  tanév. A Hadműve-
leti-harcászati tanszéken az évfolyamonkénti oktatócsoportok helyett ezred- és hadosz-
tály- oktatócsoportok jöttek létre. Az oktatásba olyan új tárgyköröket vezettek be, mint 
a menetből indított támadás vagy a légideszant-alegységek alkalmazása, és a tanszéken 
elkezdődött tudományos tevékenység középpontjába a korszerű védelem kérdéseit állí-
tották.24

A magasabb színvonalú oktatás, valamint az akadémia, mint felsőfokú katonai tan-
intézet szervezett tudományos tevékenysége kibontakoztatásának fontos mérföldköve 
volt a ZMKA Tudományos Tanács korszerűsítése  1958 januárjában. „A hallgatók ki-
képzése, pol. nevelése és a tudományos kutató munka [sic!] fontosabb kérdéseinek meg-
oldása érdekében elrendelem a Z.M.K.A-án  [sic!] a Tudományos Tanács újjászervezését 
[…] melynek célja, hogy az Akadémia parancsnokának segítséget nyújtson a kiképzési 
és tudományos munka megszervezésében és végrehajtásában” – szólt az akadémiapa-
rancsnoki intézkedés.25

Az  1958/59. kiképzési év október 31-i  ünnepélyes megnyitóján felszólaló Ugrai Ferenc 
vezérőrnagy, vezérkari főnök kiemelte az amerikai „Pentomic” szervezési elvek oktatá-
sára történő áttérés fontosságát, úgyszintén, hogy lényegesen jobban kell ismerni a har-
cászati-technikai adatokat, hiszen ezek hiányában nem hozható megalapozott számvetés 
és elhatározás, nem születhet magas színvonalú diplomamunka.26 Ennek szellemében 
Csémi ezredes elrendelte a „Pentomic” szervezésű idegen hadsereg oktatására való át-
térést  1959. január 1-jétől, valamint minden harcászati feladatnak ennek megfelelő át-
dolgozását.27

Az akadémia parancsnoka  1959. április  15-én  kelt – talán nem túlzás: korszakos jelen-
tőségű – iratában28 jelentett a vezérkari főnöknek „A tudományos képzés és a tudományos 
fokozatok elnyerése rendszerének bevezetése a hadtudomány terén” tárgykörben. Ebben 
rámutatott arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémián  1950 óta folyik tudósképzés 

23 HL MN  1961/T–33. ő. e. A ZMKA PK-ának  063. sz. parancsa (1957. 08. 09.)
24 Varga–Kovács  1985, 44.
25 HL MN  102/03. 407. ő. e. ZMKA  16. sz. parancs (1958. 01  21.).
26 HL MN  1963/T–32. ő. e. (1958. 10. 31.)
27 HL MN  1961/T–34. ő. e. A ZMKA Pk-ának  0111. sz. parancsa (1958. 12. 12.).
28 HL MN  1959/T–172. ő. e. (1959. 04.  15.)
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különböző tudományágakban. Ennek alapján: „Napjainkban kialakultak már a feltételek 
ahhoz, hogy a hadtudomány terén is meginduljon a tudományos képzés. Tolnai Gábor 
elvtárs, a Tudományos Minősítő Bizottság /TMB/ főtitkára a f. évi március  11-én  foly-
tatott megbeszélésen szintén egyetértett abban a kérdésben, hogy a hadtudomány terén 
is célszerű a tudományos képzés bevezetése.”

Az  1959–1960. kiképzési év megtervezésével összefüggésben a vezérkari főnök el-
rendelte, hogy – egyebek mellett – nagyobb gondot kell fordítani a harc-hadművelet 
megszervezésére és vezetésére tömegpusztító fegyverek mindkét oldalon történő tömeges 
alkalmazása esetén, a háború kezdeti, valamint későbbi időszakait jellemző sajátosságok 
figyelembevételével. Az összfegyvernemi és fegyvernemi hallgatók ne csak a saját felderí-
tési elveket ismerjék meg, hanem egymáséit is; az összfegyvernemi és a tüzérhallgatókkal 
meg kell ismertetni az atomtüzérség és rakétatechnika harcászati alkalmazását, vala-
mint működési elvét. A tudományos kutatómunka keretében dolgozzák fel és alakítsák 
ki a harc megszervezésének, vezetésének, valamint törzsmunkájának, a vezetési pontok 
telepítésének és berendezésének új módszerét. A korszerű követelmények figyelembe-
vételével dolgozzák ki a légideszantok alkalmazásával, továbbá az ellenség légideszantjai 
elhárításával kapcsolatos kérdéseket; alkossák meg az atomeszközök bevetésével össze-
függő megalapozott számvetések elkészítésének módszereit stb.29

A harcászati-hadműveleti képzés korszerűsítése szempontjából mérföldkőnek számí-
tott a vezérkari főnök  1959. november 25-én  kiadott 46. számú utasítása az „Új normák 
oktatása a harcászati kiképzésben” tárgykörben.30 E szerint az atom- és tömegpusztító 
fegyverek harcászati alkalmazása a hadművészet gyors fejlődését vonta maga után, 
ezért a szabályzatokat is rugalmasabbakká, sablonmentesekké kell tenni. Az egységes 
kiinduló alap megteremtése érdekében elrendelte, hogy az  1959–1960. kiképzési év 
kezdetétől – a további intézkedésekig – a parancsnoki és törzskiképzésben az általa 
megszabott normákat kell figyelembe venni.

Az új akadémiaparancsnok, Borbás Máté vezérőrnagy31 működési idejében 
(1961. augusztus 1. –  1969. október 1.) olyan rendkívül fontos döntések születtek, mint 
a Határőr tanszék felállítása és a határőrképzés beindítása az  1961–62-es  tanévben;32 
a légvédelmi rakétatechnika és harcászata oktatásának megkezdése;33 a hadtudományi 

29 M. Szabó  2007,  205–207. 
30 HL MN  1963/T–19. ő. e. (1959. 11. 25.)
31 Borbás Máté (1916–1991) őrnagy (1949), alezredes (1951), ezredes (1952), vezérőrnagy (1954). 
A 6 hónapos törzstiszti tanfolyam (1948–1949) és a leningrádi 1 éves Magasabb tüzértanfolyam 
(1949–1950) elvégzése után az MN tüzérparancsnokának törzsfőnöke (1951–1953), majd az MN 
tüzérparancsnoka (1953–1955) volt. A moszkvai „Vorosilov” Vezérkari Akadémia hallgatója (1955–
1957), ezt követően az OLP (1958–1961), illetve a ZMKA (1961–1969) parancsnoka; a kiképzési 
főcsoportfőnök testnevelési és sportügyeket felügyelő helyettese (1969–1971). A ZMNE „Pro Militum 
Artibus” posztumusz kitüntetettje.
32 M. Szabó  2008,  196, 222, 248. 
33 HL MN  1960/T – 2. ő. e. (1960. 11.  14.)
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aspirantúra megszervezése  1962-ben, majd az első védések lebonyolítása  1963-ban;34 
a Hadműveleti tanfolyam beindítása az  1964–65. tanévben,35 illetve  1967–68-ban  áttérés 
az egységes hároméves képzésre.36

Tóth Lajos vezérőrnagy37 akadémia-parancsnoki időszakát (1969. 10. 01. –  1975. 02.  15.) 
olyan mérföldkövek jellemzik a katonai felsőoktatás továbbfejlesztése terén, mint:

• az új követelményrendszer és tanterv szerinti képzés beindítása az  1970–1971-es  
tanévben;38

• az Elnöki Tanács a 23/1971. sz. törvényerejű rendeletével a ZMKA oklevelét 
az egyetemi oklevéllel egyenértékűnek nyilvánította;39

• a csapatrepülő-kiképzés beindítása az  1972–1973. kiképzési évben.40

Az új akadémia-parancsnok, dr. Lantódi József vezérőrnagy41 (1975. 02.  15. –  1982. 12. 01.) 
folytatta elődei oktatás-korszerűsítő tevékenységét, aminek elismerését is ő „arathatta 
le”, amikor  1975. április 4-én  az Elnöki Tanácsnak az akadémia 25 éves munkáját Vörös 
Zászló Érdemrenddel kitüntető elismerését az akadémia felsorakozott személyi állo-
mánya előtt ő vehette át.42

• A gyorsan változó és egyre növekvő követelmények hatására ő is új tantervet 
és követelményrendszert volt kénytelen bevezetni az  1978–1979. tanévben.43

• A vezérkari főnök  1980. október  15-i  döntése alapján évente 2–3 aspiránsi helyet 
kellett biztosítani az akadémián.44

• 1981. március 25-én  az akadémia parancsnoka először hirdethetett pályázatot fő-
tanári, tanári és oktatói beosztások betöltésére.45

34 M. Szabó  2008, 220, 257–260, 285, 288, 290, 292, 327. 
35 HL MN  1967/T – 113/I. ő. e. (1964. 10.  14.)
36 HL MN  1967/T – 411/III. ő. e. (1967. 10.  18.)
37 Tóth Lajos (1922–) vezérőrnagy. A Magasabb parancsnoki tanfolyam elvégzése után az akkor 
felállított Honvéd Akadémia parancsnokának tanulmányi helyettese; a moszkvai „Vorosilov” Vezérkari 
Akadémiáról hazatérve, az  1954–69-es  időszakban az MN VK szervezési és mozgósítási, ezt követően 
hadműveleti csoportfőnöke, megbízott vezérkarfőnöke, majd vezérkari főnök általános helyettese 
beosztásokat látott el;  1969 és  1975 között a ZMKA parancsnoka, s mint ilyen, az első valóban korszerű 
akadémiai reform elindítója. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) „Pro Militum 
Artibus” kitüntetettje, a ZMNE tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa).
38 HL MN  1979/387. ö. e. (1970. 07.  15.), valamint  1979/388. ő. e. (1970. 09. 24.)
39 M. Szabó  2008,  111. 
40 HL MN  1979/T – 391/959. ő. e. A ZMKA PK-ának  072. sz. Pcs-a  (1972. 07. 25.).
41 Dr. Lantódi József (1925–) vezérőrnagy, a vezérkari főnök helyettese, a Hadtudományi Intézet 
alapító parancsnoka, a ZMKA parancsnoka, a hadtudomány kandidátusa, a ZMNE tiszteletbeli doktora 
(doctor honoris causa). 
42 Csendes–Gellért  1993, 363.
43 HL MN  1979/T – 399/967. ő. e. A ZMKA PK-ának  019. sz. Int-e (1977. 02. 25.).
44 Ács–Csikány  2008,  118. 
45 Ács–Csikány  2008,  118. 
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Simon Sándor vezérőrnagy/altábornagy46 akadémia-parancsnoki tevékenységét 
(1982. 12. 01. –  1991. 04. 30) is az elődeihez hasonló elkötelezettség jellemezte. Ennek 
eredményei voltak olyan korszakos előrelépések, mint az Elnöki Tanács  1983. december 
 12-én  kelt 23. számú törvényrendelete, amely engedélyezte az akadémián az egyetemi 
doktorátus (dr. univ.) megszerzését, és az  1985. évi I. számú törvény, amely egyetemi 
rangú intézménynek ismerte el a ZMKA-t. Ezek rendkívüli jelentőségének elismeréseként 
a vezérkari főnök „Tisztségláncot” és „Zrínyi-szablyát” adományozott a tanintézetnek.47

A Minisztertanács az 1049/1988/VI.28. számú rendeletével –  1988. július 
1-jével – a ZMKA történetében először neveztek ki egyetemi tanárokat dr. Simon Sándor 
altábornagy, dr. Bokor Imre mk. ezredes, valamint dr. Kőszegvári Tibor, dr. Szabó Miklós 
és dr. Vasvári Vilmos ezredes személyében.48

A rendszerváltás rendkívül összetett és bonyolult viszonyai között dr. Szabó Miklós 
vezérőrnagy49 akadémia-parancsok (1991. 07. 01. –  1996. 09. 01.) irányításával a vezető 
állománynak – felgyorsítva az eddigi korszerűsítési folyamatot – meg kellett teremtenie 
az intézmény hadrendből való kiválásának, a polgári felsőoktatásba történő integrálá-
sának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem felállításának stb. feltételeit. Ennek 
legfontosabb állomásai voltak – a sok közül:

• 1992. november 2–5. között otthont adott – az osztrákokat megelőzve – a NATO-
katonai akadémiák parancsnokai konferenciájának.50

• Dr. Für Lajos honvédelmi miniszter az 1/1993. (I.7.) HM rendeletben51 – a műve-
lődési és közoktatási, valamint a belügyminiszterekkel egyetértésben – rögzítette, 
hogy az akadémiai alapképzés időtartama két év, mely idő alatt a képzés haderő-
nemi (szárazföldi, határőr, légvédelmi repülő) szakon folyik. Emellett a ZMKA 
fegyvernemi (szakmai) törzstiszti képzés eredményes elvégzésének tanúsítására 
„Bizonyítványt” kell kiállítani, és a törzstiszti végzettséggel rendelkező tiszt ki-
nevezhető fegyvernemi (szak-) alegységparancsnoki, ezred-dandár fegyvernemi, 
szolgálatfőnöki és különböző szintű törzsekben, valamint határőr vezetői szervekben 
beosztott tiszti, illetve más, ezeknek megfelelő beosztásba, továbbá – egyéb fel-
tételek megléte esetén – előléptethető főtiszti (őrnagy, alezredes) rendfokozatba.

46 Dr. Simon Sándor (1929–2001) altábornagy, a ZMKA parancsnoka, a hadtudomány doktora, 
egyetemi tanár, Zrínyi Miklós-díjas, a ZMNE Professor Emeritusa. 
47 Ács–Csikány  2008,  118.
48 Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár (HL KI) 658/02/66. ő. e. A ZMKA PK-ának  066. sz. 
pcs-a  (1988. 07. 13.); HL KI 658/02/84. ő. e. A ZMKA PK-ának  084. sz. pcs-a  (1988. 09. 06.); valamint 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Múzeuma (ZMNE Múz. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
története VIII. kötet. Kézirat. 5. o.).
49 Dr. M. Szabó Miklós (1942–) altábornagy, egyetemi tanár; a Zalka Máté (Bolyai János) Katonai 
Műszaki Főiskola (1989–1991), majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem alapító rektora (1996–2007); Zrínyi Miklós, valamint Szent-Györgyi Albert-
díjas, az MTA rendes tagja, a ZMKA rector emeritusa, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) professor emeritusa.
50 M. Szabó–Oroszi  2012,  183–186. 
51 HL KI 541/4461. ő. e. (1993. 01. 07.)
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• Az akadémia parancsnoka elrendelte új elméleti tananyag kidolgozását,52 mivel 
az MN szervezetében bekövetkezett szervezeti változások szükségessé tették a hon-
védelmi dandár és a területvédelmi ezred szervezetével, felkészítésével, alkalma-
zásának elveivel kapcsolatos ismeretek oktatásba való bevitelét.

• A felsőoktatási Törvény (1993. évi LXXX. törvény)  1993. szeptember 1-jétől  történő 
hatálybalépésével Szabó vezérőrnagy az  1993/94. tanulmányi év fő feladatai között 
rögzítette – egyebek mellett – a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam képzésének 
beindítását; az egyéves Törzstiszti Tanfolyamokon és a kétéves Haderőnemi Alap-
képzésen az oktatás folytatását; valamint a külföldi továbbképző tanulmányokra 
előkészítő, illetve állami nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamok levezetését.53

• Az akadémia parancsnoka október  19-én  terjesztette fel a vezérkar főnökéhez 
a 846/5. számon elkészített beszámoló jelentését az  1993. évről.54 A 35 oldalas anyag 
szerint: „A Magyar Honvédség átalakítása első szakaszának eredményeként meg-
történt az új képzési rendszerre való áttérés, melynek keretén belül befejeződött 
a hagyományos hároméves alap- és négyéves levelezőképzés, folytatódott a törzs-
tiszti és a kétéves haderőnemi képzés. Eredményesen tett vizsgát az egyetemet 
végzett tisztek hadtudományi tanfolyamának első évfolyama.  1993 szeptemberében 
két osztállyal megkezdtük a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamot, melynél az első 
tapasztalatok kedvezőek.”

• A ZMKA életében jelentős eseményként értékelendő, hogy  1994. október  10-én  
megalakult a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdasági- és Jogtudományok 
Osztálya keretében a Hadtudományi Bizottság, amely a hadtudomány neves kép-
viselőit foglalta magába. A tudományos fokozattal rendelkező  147 fő írásban tett 
javaslatot, majd ennek alapján – titkos szavazással – választották meg a Bizott-
ságot, amelynek elnöke lett dr. Szabó Miklós vezérőrnagy, akadémiaparancsnok. 
A ZMKA részéről tagokká választották dr. Simon Sándor nyá. altábornagyot, dr. 
Csűrös János mk. ezredest és dr. Munk Sándor mk. ezredest.55

• Az Országos Akkreditációs Bizottság (OAB) munkájának támogatására megala-
kult az Önértékelő Bizottság (ÖB), amely  1994. december 22-én  tartott ülésén 
legfontosabb feladatként az intézményi akkreditációra való felkészülés segítését, 
a folyamatos intézményi önértékelés végzését, a képzés minőségbiztosítását, a disz-
ciplináris (a művelt tudományterületi) minőségbiztosítást fogalmazta meg. A két 
bizottság ajánlása szerint valamennyi felsőoktatási intézményben, így a ZMKA-n 
is létrejött az Akadémiai Tanács szakbizottságaként az Intézményi Akkreditációs 
Bizottság (IAB).56

52 HL KI 842/1/69. ő. e. A ZMKA parancsnokának 69/1993. számú szervezési intézkedése 
(1993. 03.  16.).
53 HL KI 842/2/86. ő. e. A ZMKA parancsnokának 236/1993. számú parancsa (1993. 08. 23.).
54 HL KI 842/4/21. ő. e. (1993. 10.  19.)
55 ZMNE Múzeum. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története VIII. kötet. Kézirat. 
Az  1994–1995. tanév. 2. o.
56 HL KI 880/1/41. ő. e. A ZMKA parancsnokának 41/1995. számú parancsa (1995. 02. 08.).
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• Az  1995/96. tanulmányi év beindításával egyidejűleg fontos feladat volt az akadé-
miaparancsnok 61361995. számú beszámoló jelentésének elkészítése és felterjesztése 
a Honvéd Vezérkar főnökéhez.57 Ebben – sok más, fontos tény mellett – kiemelte, 
hogy a tudományos tevékenységben mérföldkőnek számított, miszerint az OAB 
akkreditálta a benyújtott egyetemi doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés prog-
ramját, valamint a doktori szabályzatot.

• 1995. december  19-én  az Országos Akkreditációs Bizottság elnöke aláírta az Akkre-
ditációs Állásfoglalást. Az OAB a felsőoktatásról szóló  1993. évi LXXX. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján az  1995/9/VII/6. számú állásfoglalásával a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia „Hadtudomány” tudományágban alkalmasságát dok-
tori (PhD-) képzésre és fokozatadásra elismerte. Ez döntő jelentőségű okmány lett 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem beindulásához, az  1996. évi feladatok 
kidolgozása és a további teendők megoldása ennek valóra váltását szolgálta.58

• 1995. december  19-én  az OAB elnöke aláírta az  1995/9/VII/6. számú Akkreditációs 
Állásfoglalást. Ebben tanúsította, hogy a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia „Had-
tudomány” tudományágban alkalmas doktori (PhD-) képzésre és fokozatadásra. 
Ez is alapvető fontosságú okmány lett a ZMNE beindulásához.59

• Az  1995. december  20-án  megjelent Honvédségi Közlöny szerint a vonatkozó kor-
mányrendelet értelmében a ZMKA két karral rendelkezik: Hadtudományi Karral, 
valamint Vezetés- és Szervezéstudományi Karral.60

• A honvédelmi miniszter  1996. augusztus 26-án  kiadta a 301/1996. (HK.  20.) számú 
határozatát a katonai felsőoktatási intézmények vezetésének a Magyar Honvédség 
hadrendjéből történő kiválásukat követő rendjéről.61 Eszerint az új szervezeti rendre 
történő áttérés biztosítása és a működés folyamatosságának fenntartása érdekében, 
 1996. szeptember 1-jei  hatállyal dr. Szabó Miklós vezérőrnagyot, egyetemi tanárt, 
a ZMKA parancsnokát beosztásából felmentette, rendelkezési állományba helyezte 
és egyidejűleg megbízta – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektori mun-
kakör pályázat útján történő betöltéséig – a ZMNE vezetésével.62

Nos, az akadémia teljes személyi állománya emberfeletti erőfeszítésinek és a HM vezetői 
általi támogatásnak köszönhetően – mások ellenállása ellenére –  1996. szeptember 1-jével 
megkezdte működését a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.63

57 HL KI 880/10/1. ő. e. (1995. 09. 06.)
58 Az okmány a ZMNE Múzeum (A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története VIII. kötet, kézirat) 
„Tudományos életünk” részénél látható.
59 Az okmány a ZMNE Múzeum (A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története VIII. kötet, kézirat) 
„Tudományos életünk” részénél látható.
60 Honvédségi Közlöny, 30/1995. szám,  1995. 12.  20.
61 HL KI 547/32/301. ő. e. (1996. 08. 26.)
62 Ezt követően megbízott, majd háromszor megválasztott rektorként dr. Szabó Miklós vezérőrnagy/
altábornagy  1996. szeptember 1-jétől   2007. március  14-éig  állt a ZMNE élén. 
63 M. Szabó  2014, 33–36. 
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Ami a szervezetét illeti, a ZMKA két karából két egyetemi karral, valamint a két katonai 
főiskolából két főiskolai karral rendelkezik az egyetem. Ez azonban átmeneti szervezetet 
képezett, mert ezt a tanévet – sok más feladat mellett – arra kellett felhasználni, hogy 
 1996. szeptember 1-jére a volt szentendrei kar a Hadtudományi Karba, míg a szolnoki 
a Vezetés- és Szervezéstudományi Karba integrálódjon. E szervezeti átalakítás mellett 
a másik nagy kihívás az volt, hogy – a nemzetvédelmi egyetemi jellegnek való megfelelés 
érdekében – ebben az új tanévben beinduljon a civil szakemberek ötéves egyetemi 
alapképzése védelem- és biztonságpolitikai, illetve védelem-igazgatási szakon.64

A következő nagy szervezeti változás az egyetem életében  2000. január 1-jével követ-
kezett be, amikor a ZMNE fuzionált a Bolyai János Katonai Főiskolával. Ennek ered-
ményeként a két egyetemi kar mellé belépett egy főiskolai kar is.65

Mint ezekből az integrációs lépésekből is látható, folytatódott a Magyar Hon-
védség – benne a katonai tanintézetek – anyagi és létszámcsökkentési megszorítása, 
miközben lépést kellett tartani az egyre növekvő NATO-követelményekkel is. Ennek 
ellenére nem szűntek meg az „egyetemellenes egyes katonai vezető körök” támadásai, 
kifogásai, a felsőfokú tisztképzés „elkatonátlanodását, elcivilesedését” hangoztató vádak. 
Szerencsére az „igazi felhasználók”, a csapatok, akik az egyetem által kibocsátott tisz-
tekkel dolgoztak, másként látták – a gondok ellenére is. Az MH szárazföldi parancs-
nokhelyettese  2002. július  17-én  ismertette a 3. sz. albizottság tapasztalatait a ZMNE-n 
folyó általános és katonai-szakmai kiképzés vizsgálatáról.66 Ebben az elöljárója felé is 
keményen fogalmazott, miszerint: „Megállapíthatjuk, hogy a 35/1997. és a 23/1999 sz. 
MHPK. VKF. Intézkedésekben a hallgatókkal szemben támasztott követelmények nem 
felelnek meg a képességalapú haderő elvárásainak. Az intézkedés[ek] nem követték 
az időközben végbement szervezeti és strukturális változásokat sem […]” Ennek a követ-
kezménye az – meglátásuk szerint –, hogy „[A] képzés megfelel a jelenleg érvényben lévő 
intézkedéseknek és itt kihangsúlyozom, hogy a jelenleg érvényben lévő intézkedéseknek 
és ezekben megfogalmazott követelményeknek”. Ugyanakkor még ezek teljesítését is „[n]
agy mértékben [sic!] hátráltatják a feltételek hiánya (elhelyezés, technikai eszközök stb.)”.

De ez nem volt egyedülálló megítélés, hiszen a hadműveleti csoportfőnök, vala-
mint az oktatás- és tudományszervező főosztályvezető-helyettes a  2002. szeptember 
3-án  aláírt 63/93/2002. számon jelentett az egyetemen végrehajtott általános katonai 
és katonai-szakmai áttekintés tapasztalatairól, valamint a végrehajtandó feladatokról. 
Ezt az anyagot a hadműveleti csoportfőnök-helyettes szeptember  13-án  küldte meg 
a rektornak.67 A tízoldalas anyag lényege a következőkben foglalható össze: az elöljárói 
intézkedések követelményei megtalálhatóak a képzési dokumentumokban, „[d]e a gya-
korlati oldal – objektív okok miatt – nem képes a megrendelő által elvárt igényeket ki-
elégíteni”. A hallgatók általános katonai felkészítése „[a]z MH-ban  egységesen érvényes 

64 M. Szabó  2014,, 97,  102.
65 M. Szabó  2014,,177.
66 A szerző magánarchívuma (2002. 07. 12.).
67 A szerző magánarchívuma (2002. 09. 13.).
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általános katonai kiképzés követelményeinek figyelembe vételével [sic!] történik […]”; 
a katonai-szakmai felkészítés a megfelelő szakmai felkészítés keretein belül valósul meg; 
a katonai vezetővé képzés a napi életben következetesen érvényesíti a „szigorú katonai 
életrendet”, ugyanakkor a katonai vezetővé válás folyamata a gyakorlati képzéssel nem 
kellően támogatott, továbbá a szakmai képzés dokumentumának „hozzáigazítása az új 
követelményekhez következetes, de a gyakorlati képzés problémákkal terhelt”.

Ennek ellenére folytatódott a feszített ütemű oktatás az egyetemen, de a szervezeti 
átalakítás is, aminek eredményeként  2004. szeptember 1-jével az egyetemi szervezet 
a Hadtudományi Karra és a Bolyai János Katonai Műszaki Karra olvadt.

Az egyetem vezetését  2007. március  15-ével dr. Szabó János ezredes, majd dr. Lakatos 
László mk. vezérőrnagy vette át, folytatva a hadtudományi egyetemi képzést egészen 
 2012. január 1-jéig, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felállításáig.
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Pályakezdő tisztek kompetenciái

Sári Szabolcs

Bevezetés

Mit jelent a vezetői kompetencia? A kompetencia fogalma, meghatározása összetett. 
A jelenlegi legáltalánosabb megközelítés alapján tartalmazhatja a szakmaiságot, személyes 
tulajdonságokat, képességeket. A kompetencia a pályakezdő tisztekkel szemben támasztott 
követelményrendszernek (olyan rendszer, elvárások halmaza, amely ad egy világos, tiszta 
képet, mit is várunk el a jövő parancsnokaitól) kulcsfontosságú alkotóeleme.

Lehet különbségeket felfedezni a különböző korok eltérő vezetői nemzedékeinek köve-
telményrendszerei között a múltban és a jelenkorban? Véleményem szerint különbséget nem 
kell tenni; lehet különbözőségeket, párhuzamokat találni. Korábban is mindenki rendelke-
zett egy alap kompetenciacsomaggal, amely megfelelt a különböző történelmi időszakok 
elvárásainak, műveleti környezetének.

A tanulmány céljai között szerepel a fentiekben feltett kérdés megválaszolása, amiben 
segítséget adhat a múlt, jelen és jövő összefüggéseinek vizsgálata, összehasonlítása, elsőd-
legesen Zrínyi jelentőségét kutatva, tanulmányozva.

Továbbá azt is keresem – természetesen a rendelkezésre álló lehetőségek korlátai között, 
amelyek miatt a vizsgálat nem tekinthető teljes körű, alapos vizsgálatnak, tényleges eredmé-
nyekkel –, hogy a Ludovika szellemiségének a gyökerei vajon visszavezethetők-e Zrínyihez.

Zrínyi Miklós örökségét vizsgálva felhasználtam azoknak a hadtörténészeknek a tanul-
mányait, akik különösen fontosnak találták Zrínyi hadtudományi írásainak jelentőségét. 
Az elemzéseket összehasonlítottam a jelenlegi követelményrendszerrel, és szélesítve a vizs-
gált területet, kitekintettem a nemzetközi környezet tapasztalataira, irányvonalaira is.

Zrínyi Miklós

Saját emlékeimben – pályakezdő tisztekként korábbi tanulmányaimra visszaemlékezve, 
vagy későbbi, vezetői beosztásokban szerzett tapasztalatokra – Zrínyi Miklós szerepe 
megkérdőjelezhetetlen volt számomra, nem találkoztam olyan feltételezésekkel, amelyek 
negatív példaként említették volna, függetlenül az adott történelmi időszakokra jellemző 
ismérvektől.
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Ennek fényében csodálkozva olvastam az  1891-ben, Rónai Horváth Jenő1 (Ludovikán 
végzett honvéd százados) által szerkesztett könyv2 előszavában az alábbi idézetet, amely 
a korábbi állításom ellenkezőjét bizonyította: „Zrínyi Miklós katonai szereplése a mai 
nemzedék előtt épp oly kevéssé ismeretes, mint a hadtudományi írói működése.”3

Tovább olvasva a bevezetésben:4 mint hadtudományi írót alig ismerik, és nem mél-
tatják – vallják  1891-ben. Tehát katonai szemmel vizsgálva – katona körökben – hadtu-
dományi munkássága elismert volt, de szélesebb körben nem ismert. Magától érthetőnek 
tűnhet a feltételezés, hiszen a többség számára nem elsősorban mint katona és vezető jelenik 
meg. A későbbiekben visszatérek arra, hogy a korabeli Ludovika Akadémia szellemisége 
felkarolta Zrínyi örökségét, amely a mai napig is fontos szerepet tölt be.

Maradva csak katonai berkekben, kíváncsian olvastam, hogyan is gondolkodtak Zrí-
nyiről mint katonai vezetőről az  1890-es  években, milyen kompetenciák játszottak lényegi 
szerepet korabeli megítélésében. Zrínyi korában5 olyan vezetői jellemvonások, képességek, 
mint a bátorság, a fegyelmezettség, kiképzettség, jártasság a hadművészetben, elenged-
hetetlenek voltak.

A mindennapokban a felsorolt tulajdonságok mellett nagy szerepet nyilvánítottak 
a katonai vezető felelősségének, felelőségvállalásának, hiszen egy parancsnoknak vál-
lalnia kell tetteinek a súlyát, annak a pozitív, negatív hatásaival együtt; egyedül vagyunk 
a döntés pillanatában.

Zrínyi sem vélekedett másképpen, a felelősségvállalásról a következőket mondja: 
„Vigyázz azért, ha hadnagy, ha kapitány vagy, és ne mondjad kárvallásod után: Nem gon-
doltam volna.”6

Napjaink egyik legfontosabb problémája az együtt haladás a gyorsan változó világgal, 
a jövő műveleti környezetének meghatározása (hibrid hadviselés, nem háborús katonai 
műveletek, hagyományos műveletek). Ugyanarra a küldetésre, vagy egy adott problémára 
több megoldás is létezik, sőt a következő alkalommal, hasonló helyzetben, ugyanaz a meg-
oldás már nem is tűnik a legjobbnak. Amikor mint parancsnok gondolkodunk, akkor nem-
csak a saját nézőpontunkból vizsgáljuk meg a kapott harcfeladatra kidolgozott cselekvési 
változatokat a döntéselőkészítés folyamán; ne felejtsük el, a mindenkori ellenség fejével 
is kell tudni gondolkodni, hiszen az ellenfél is hasonlóképpen cselekedhet, ha szükséges, 

1 „Rónai Horváth Jenő (Drégelypalánk,  1852. december 30. – Budapest,  1915. március 3.) magyar 
altábornagy, hadtörténész, katonai író, a Magyar Tudományos Akadémia  1884-től  levelező,  1910-től  
rendes tagja. A budapesti Ludovika Akadémián elvégezte a tisztképző tanfolyamot, és  1876. szeptember 
 18-án  avatták hadnaggyá.” Forrás: Horváth Jenő (hadtörténész) (s. a.).
2 Rónai Horváth  1891.
3 Rónai Horváth  1891, 3.
4 Rónai Horváth  1891, 7. „Ámde míg államférfim tevékenységét a hazai történelem, költői érdemeit 
az irodalomtörténet a legteljesebben méltányolják, jelentőségét mint hadvezérét a hazai történetírás 
eléggé ki nem emeli, érdemeit mint hadtudományi íróét, a nemzeti irodalomtörténet alig ismeri és nem 
méltatja.”
5 Rónai Horváth  1891, 7–13.
6 Kovács  2003, 528.
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folyamatosan változtat a harcászati eljárásaiban, igazodva a kialakult helyzetekhez, meg-
változott környezethez.

Zrínyi is hasonlóan gondolkodott: „És hogy a hadadra gondot viselhess, szükséges 
az ellenségedre is viselned gondot, mit csinál, mit gondol. Ha azt nem cselekeszed, nem 
mondatol gondviselőnek.”7

Hogyan vélekedett Zrínyi a parancsnoki rugalmasságról? Zrínyi egyáltalán nem volt 
híve a metodista gondolkodásnak,8 ezt alátámasztja az alábbi idézet is: „Sokszor a helyett, 
hogy az emberbűl tudóst csináljanak, tudatlanná tészik, és az, a ki kérkedhetik, hogy éppen 
fejében vagyon a hadi mesterség, nem tud annyit cselekedni, mint a ki soha semmit nem 
hallott felőle.”9

Zrínyi külön kiemelte az alkalmazkodóképességet – manapság inkább találkozunk 
a divatosabb adaptáció szóhasználattal –, amely ugyanazt jelenti, mint amikor a modern 
kor vezetőivel szemben támasztott követelményekről beszélünk. Az adaptáció, alkalmaz-
kodóképesség felkészít a gyors és időben történő döntések meghozatalában.

Zrínyi parancsnokként az időben történő és határozott döntések híve volt: „eszes nyug-
talanságban”,10 olvashatjuk tőle, folyamatosan figyelni kell a helyzetek változását, és időben 
reagálni, ha szükséges.

Ha már megemlítettük az adaptációt, szintén sokszor találkozunk azzal a rövidítéssel, 
hogy VUCA,11 illetve a VUCA világa, de mit is jelent ez, miért fontos megismerni? Az ame-
rikai hadseregtől az  1990-es  években vették át a VUCA világ kifejezést,12 amely a környe-
zetet változékonynak, kiszámíthatatlannak, komplex jellegűnek és többértelműnek írja le.

A VUCA világában13 a különböző helyzetekben a vezetőknek egy összetett, új gondol-
kodásmódra van szükségük. Ezt továbbfejlesztve, Bob Johansen, az Institute for the Future 
kutatója  2007-ben  négy pozitív vezetői alapelvet párosított a VUCA negatív jelzőihez:

• Volatility – Vision: előrelátás.
• Uncertainty – Understanding: megérteni a helyzetet, megállni, helyzetmegítélés.
• Complexity – Clarity: világos, érthető parancsok.
• Ambiguity – Agility: gyorsaság.

Ha összehasonlítjuk a Zrínyiről eddig leírtakat, sok hasonlóságot fedezhetünk fel a múlt 
és jelen vezetőinek gondolkodásában.

Továbbá Zrínyi a vezetői tulajdonságok területén kiemelte: a parancsnok mindig 
legyen okos, bölcs, előrelátó, képes legyen saját maga is kockázatot vállalni, és mindig legyen 

7 Kovács  2003, 331–332.
8 „Zrínyi ellenkezőleg arra tanít bennünket, hogy hadi dolgokban, azok rendkívüli változatosságánál 
fogva, a vezér nem cselekedlietik mindig egyenlő módon, hanem eljárását a fenforgó viszonyokhoz kell 
alkalmaznia.” (Király  1976, 51.)
9 Király  1976,  196. (Vitéz hadnagy) 
10 Kovács  2003, 264.
11 A betűszó négy angol szó kezdőbetűiből áll össze. Jelentésük: V – Volatility: változékonyság, 
U – Uncertainty: bizonytalanság, C – Complexity: komplexitás, A – Ambiguity: kétértelműség. 
12 VUCA világ – Mi is ez pontosan? (2018).
13 Kik lesznek a jövőképes vezetők? (2016).
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példakép.14 „Mit használ, ha jó a had, rossz a kapitány, ha jó a test és rossz a fő? […] Sokat 
vihet véghez egy jó eszes kapitány rossz haddal is, de a rossz jó haddal is semmit. Kapi-
tány a primum mobile és lelke a seregnek.”15

A parancsnok rendelkezzen gyakorlati tapasztalattal,16 amit úgy kell érteni, hogy 
az elméletben tanultakat alkalmazni is tudja a helyzeteknek megfelelően. A gyakorlati 
tapasztalatok mellett a történelmi tapasztalatok feldolgozásának is nagy jelentőséget 
tulajdonított, sok időt fordított korábbi időszakok hadtörténelmi írásainak tanulmányo-
zására – Zrínyi Miklós könyvtára17 a kor arisztokrata gyűjteményeinek színvonalán állt, 
korszerűségben felül is múlta azokat – külön kiemelném azokat, amelyek a rómaiak harci 
tapasztalataira18 vonatkoztak, hangsúlyozva a gyakorlatiasságot, felkészültséget, kiképzett-
séget. „Minden harczban nem annyira a tömeg és tudatlan vitézség, mint inkább a művészet 
és a gyakorlás szokta a győzelmet megszerezni. Mert a rómaiak, mint látjuk, nem egyéb 
dologgal, mint a harczban való gyakorlottságukkal, hadművészetükkel és háborúban való 
edzettségükkel hódíták meg a világot.”19

Mostanság is megkérdőjelezhetetlen a kiképzettségnek a jelentősége, amit a saját gya-
korlati tapasztalataim is alátámasztanak, mind hazai, mind nemzetközi környezetben 
végrehajtott feladatok során. Természetesen a jelen nem háborús katonai műveleteinek 
intenzitása biztosan nem mérhető egy korabeli, szintén nagyobb tömegeket megmozgató 
hagyományos művelethez, habár megjegyzem, véleményem szerint nem lehet a felkészü-
lések között különbséget tenni.

A felkészültség önbizalmat ad. „A hadi tudomány ugyanis növeli a bátorságot, mert 
senki sem fél azt megtenni, a miről tudja (bízik magában), hogy jól megtanúlta”20 – írja 
Zrínyi, és alapismereteket szolgáltat a gyakorlati alkalmazáshoz.

A jelenleg tanulmányaikat folytató honvédtisztjelölteknek tanulságos lehet ez; most még 
felteszik a kérdést, miért kell megtanulni, fogjuk ezt alkalmazni valamikor is a gyakor-
latban? Az élet egy teljesen más területéről hozott példával szeretnék választ adni a feltett 
kérdésre; a példát egy idős, tapasztalt orvos ismerősöm osztotta meg velem, aki az elmélet 
és gyakorlat közötti összefüggés jelentőségére azt felelte, bizonyos helyzetekben, amikor 
az ember hirtelen leblokkol, az egyetlen „fegyver”, amihez hozzányúlhat, nem más, mint 
a nagy szorgalommal elsajátított elméleti tudás.

Zrínyi írásait olvasva találkozhatunk egy másik, mai napig vitatémát adó problémával, 
a gyakorlatiasság hiányának a kérdésével. „Mert a hadi tanúságok, kiket az emberek mint 

14 Király  1976, 51–52.
15 Kovács  2003, 342.
16 Király  1976, 60. „Zrínyi Miklós hadtudományi munkái egy erős, gondolkodó, előrelátó s minden 
tekintetben önálló szellem nyilvánításai; tanai, tervei nem csupán elméleti okoskodások, de a létező 
viszonyokkal, a már bekövetkezett újításokkal gondosan számot vető, a gyakorlati tapasztalással 
összhangba hozott tételek, melyekben már eleve lerakja a jövendő hadművészet alapköveit.”
17 Hausner–Monok–Orlovszky s. a.
18 Király  1976,  100.
19 Király  1976,  100.
20 Király  1976,  100.
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egy tudományt rendben szabtak, ben vannak ugyan elménkben foglalva, de oly homályba 
keverve, hogy csaknem lehetetlen azokat próbára és cselekedetre fognunk és alkalmaz-
tatnunk.”21

Különösen igaz ez a pályakezdő kollégák esetében; ezek szerint ez a téma örökzöld, 
a mai napig napirenden van, amit bizonyítanak az idősebb, tapasztaltabb csapattisztekkel 
történt beszélgetések. Az elméleti tudás nem ér semmit a gyakorlati alkalmazás hiányában.

A következőket olvashatjuk az író egy megjegyzésében a Centuriákhoz, a Vitéz hadnagy 
fejezetben: „Helyes elv az, hogy a katona higyjen az általa kivívandó győzelemben.”22 A hit 
a feladatok végrehajtásának sikerében, és egyben önmagunkban, elengedhetetlen, hiszen 
ellenkező esetben csak arra gondolunk, hogy nem sikerül, és az akaratlanul be is követ-
kezik, következhet; tovább szőve a gondolatot, az embereid sem fognak hinni a sikerben.

A mai napig találkozunk az olyan kifejezésekkel, mint – mai katonai terminológiát 
használva – az erők megóvása, az erők gazdaságos felhasználása, amelyekkel már ő is 
foglalkozott, fontosnak ítélt meg a maga korában.

Egy példa az erők megóvására: „Mikor nem vagyunk elegendők az ellenséggel meg-
harcolni, hanem besáncoljuk magunkat, és ott álgyu az mi oltalmunk.”23

Az erők gazdaságos alkalmazására a következőket gondolta: „Mikor valami nem ismért 
ellenséggel vagyon hadakozásunk, az kinek hire rettenetes, nem kell az olyannal mind-
járt megharcolni, ha ugyan vitéz is a te néped, hanem alkalmatosságot kell keresni apró 
csatákra, a hol bizonyossan valami mesterséggel rá vehetni, bár csak kicsin részét is.”24

Az alábbiak kitűnő példák az erők mindenoldalú biztosításáról: „Hogy ha oldalt akarod 
állítani álgyuidat, meglátod, hogy ott is haszontalan, mert az ellenség lovasokat küld rá 
és elveszi, és talám a magad kárára forgatja; és ne mondd azt hogy megoltalmazod, mert 
elég dolgod vagyon olyankor első rész felől is […]”25„Mindenféle bizodalmok és securi-
tások, kiket az ellenségtől vehetünk, jók; de mind ezek felett legjobb úgy alkalmaztatnunk 
a magunk állapatját, hogy ne legyen az ellenség hatalmában árthatni minékünk.”26

A harcászati feladatok végrehajtásának jellemzői közül szeretném kiemelni a megle-
petést. A meglepetés ereje megkérdőjelezhetetlen, különösen, ha a rendelkezésre álló erők 
nem elégségesek, ami ebben a korban nagyon is jellemző volt, hiszen az ütközetek több-
ségében – a portyázó harcmodor is ennek köszönhetően alakult ki – az ellenség túlerőben 
volt. Példa a meglepetés erejére, és annak kihasználására: „Az hadi dolgokban minden 
órában új történetek támadnak és számlálliatatlan változások. Azért nem kell igen elbíznunk 
magunkat a szerencsés történetekben, és nem kell meglankadnunk az szerencsétlenekben, 
mivelhogy gyakorta szokott az állapat megváltozni; továbbá, mikor valami alkalmatosság 
adatik, nem kell elmulatnunk, mert kevés ideig tart és hamar megváltozik.”27

21 Király  1976,  196. (Vitéz hadnagy)
22 Király  1976, 363. (Vitéz hadnagy) 
23 Király  1976, 345. (Vitéz hadnagy)
24 Király  1976, 344. (Vitéz hadnagy)
25 Király  1976, 345. (Vitéz hadnagy)
26 Király  1976, 346. (Vitéz hadnagy)
27 Király  1976, 346. (Vitéz hadnagy)
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A helyzetfelismerés – a meglepés hatásának kihasználása, az abból kovácsolt előnyök 
kihasználása – szintén olyan vezetői képesség, amellyel kell rendelkezni, a helyzetmegítélés 
és gyors döntés előnyeinek a kihasználása a mai napig örökérvényű vezető tulajdonság. 
„Bátor, gyors és fáradhatatlan legyen a kapitány […] Gyorsasággal az ellenséget véletlenül 
találja és oltalmatlanul, és enélkül sokszor kárt is vallhatna.”28

Az idő gazdaságos felhasználása fontos szerepet játszik napjainkban is, sőt különös 
jelentősége van a mostani felgyorsult világban, ahol a folyamatos átalakítási, haladó szel-
lemiségű folyamatok már nem évtizedekben mérhetők. „Én mindenkor abban az Ítéletben 
voltam, hogy egy eszes ember, a ki hasznát tudja az időnek venni, soha sem panaszol-
kodhatik az időnek rövidségére, mert annyi időt, az mennyit általél, haszonra fordíthatja, 
és még azon kívül is még marad néki az időben.”29

A vezetői tulajdonságok közül a türelem, önkontroll nagy előny műveleti környezetben 
és békeidőben egyaránt. A vezető – és a vezetés is – mindig legyen szilárd, a parancsnok 
az elgondolásaihoz ragaszkodjon. „Nem elég az embernek elől meglátni a jövendő dol-
gokat, de szükséges, hogy azoknak megvárására legyen az emberben türedelmesség.”30

Zrínyi nem volt híve a hosszantartó, részletes döntési folyamatoknak, ami elsődlegesen 
igaznak tűnt azokban a helyzetekben amikor nem állt rendelkezésre elegendő idő. „Azt 
szokták mondani: a kiknek kevesebb considerátiói vannak, hamarébb visznek akármi dolgot 
is véghez, az kik penig minden dolgot derékképen fontolni akarnak, sohasem végeznek 
semmit is.”31

Személyesen beszélgettem egy II. világháborút megjárt magyar páncélos tiszttel, kér-
deztem az alkalmazott harceljárásokról, döntéshozatali módszerekről; a válasz nagyon 
egyszerű volt, nem terveztünk, „kuruckodtunk”.

Magam sem szeretem a hosszú értekezleteket, volt szerencsém találkozni a pályafutásom 
során olyan szakemberekkel, oktatókkal, akik hasonló tanácsokkal láttak el. Különösen 
harcászati szinten van jelentősége; lehetőséged szerint, ha van egy órád felkészülni egy 
feladatra, abból használj fel öt percet a tervezésre, a maradékot pedig az állományod be-
gyakorlására használd fel. Természetesen ez a megállapítás csak elvi síkon értendő, függ 
a művelet szintjétől és a rendelkezésre álló időtől.

Zrínyi hadviseléssel kapcsolatos alapvetéseit összehasonlítottam egy nemzetközi kör-
nyezetben használt szabályzatban foglaltakkal. A háború alapelvei lehetnek32 többek között, 
a tanulmányozott szabályzat alapján:

• a mindenkori feladat céljának ismerete;
• támadó jelleg;
• tömeg, erők összpontosítása;
• erők gazdaságos alkalmazása;

28 Kovács  2003, 325.
29 Király  1976, 347. (Vitéz hadnagy)
30 Király  1976, 349. (Vitéz hadnagy)
31 Király  1976, 354. (Vitéz hadnagy)
32 The U. S. Army’s Field Manual (1994).  100–105. 
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• manőverek végrehajtása;
• biztonság, erők megóvása;
• egyszerűség, a bonyolult feladatok végrehajtásának elkerülése;
• a meglepetés erejének kihasználása;
• egységesség fenntartása a vezetés területén.

Zrínyi alapvetései összefoglalva:
• cél;
• erőpazarlás;
• meglepetés;
• portyázás.

Összehasonlítva az időben és térben eltérő gondolkodásmódokat a hadviselés alapvetéseiről, 
láthatjuk, hogy a nem állnak messze egymástól az alapgondolatok. Érdekes megállapításnak 
tűnik számomra, hogy az empíriát előtérbe helyező vezetők a szintektől, időszakoktól füg-
getlenül hasonlóan gondolkodnak.

Tovább kutatva Zrínyi jelentőségét, Perjés Géza segítségét kérem, és több mint hetven 
évet ugrunk az időben Zrínyi megítélésében. Számomra Perjés Géza33 munkásságának 
szakmai minősége megkérdőjelezhetetlen. Tanulmányoztam a Zrínyi témában megjelent 
művét.34

Véleménye szerint, ha a vezetői kvalitásokat nézzük a következők voltak a legfonto-
sabbak:35

• hűség;
• gyorsaság;
• leleményesség;
• önállóság.

Perjés egyetértett Zrínyivel abban, hogy a háborúban nem érvényesülnek teljesen az ok-
okozati összefüggések,36 a szerencsének és a véletleneknek nagy szerepe van. Ne felejtsük 
el, Perjés esetében az elmélet és a gyakorlat találkozott. Ezt alátámasztja, bizonyítja, amit 
a hadviselésről fogalmaz meg,37 valamint a pályafutása, amelynek során bizonyított a gya-
korlatban és elméletben egyaránt.

Összefoglalva, Perjés véleménye szerint ha feltesszük a kérdést, hol van a szerepe 
 Zrínyinek, miért kell, hogy őrizzük a szellemiségét, a válasz a következő: „Ő az első és máig 

33 „Perjés Géza (Trencsén,  1917. augusztus  14. – Budapest,  2003. szeptember  18.) hadtörténész. 
A Ludovika Akadémia elvégzése után  1939-ben  hadnaggyá avatták.” (1942–1944 között kétszer volt 
a fronton.) Forrás: Perjés Géza (s. a.).
34 Perjés  2002.
35 Perjés  2002, 8–16. 
36 Perjés  2002, 8. „Megértette: háborúban nem érvényesül a szigorú kauzalitás, hanem az eseményeket 
a szerencse, a véletlen befolyásolja […]”
37 Perjés  2002, 221. „Nincs jelentősége, mondja az író, mert a „hadvezetés, mint minden gyakorlati 
ténykedés, merőben empirikus, s benne a gyakorlat mindig megelőzi az elméletet.”
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is a legnagyobb hadtudományi írónk.”38 Meglátásai a mai napig érvényesnek tekinthetők. 
„Nem zárkózott be a hadtudomány sáncai közé, hanem azokból kitekintve, mindig meg-
látta a politikai, a gazdasági, a morális, az emberi problémákat is.”39

Jó példaként szolgál a mostani parancsnoki iránymutatásoknak, többek között a kom-
fortzónából való kilépésre, kitekintésre, a másképpen való gondolkodásra, amelyek el-
engedhetetlen elvárások a jövő vezetőivel szemben.

A Zrínyi által írt művek üzenetei a jelen vezetőinek megmutatják, bizonyítják a jelen-
tőségét, hitelességét. A Tábori kis tracta című műve az  1640-es  évek második felében 
készült.40 Olvashatunk a fegyelem41 jelentőségéről, amely a mai napig örökérvényű; lehet 
bármilyen időszak, a fegyelem az alapja a katonai életnek, szocializációnak.

A Vitéz hadnagy című műve42 az  1650–1653-as  időszakban készült. A könyvre jellemző, 
hogy minden jellemvonást bemutat, a gyakorlati katonát, hadvezért, katonapolitikust, 
harcot szerető katonaköltőt.

Az végvári harcok általa megfogalmazott jellemzői szintén megmutatják a rá jellemző 
tulajdonságokat, vezetői kvalitásokat, amelyeket a következőképpen lehet összefoglalni:43

• csel;
• meglepetés;
• lesvetés;
• szerencse.

Zrínyi számára a szerencse kérdése a végvári harcokban nagy szerepet játszott; manapság 
kockázatvállalásról beszélünk, vagy kockáztatásról, de hogy mit is jelent a szerencse, az arra 
adott válasz szintén hű tükre Zrínyi vezetésről alkotott elgondolásainak. A szerencsét ki-
használni és befolyásoltságát csökkenteni kell, de aktivitással, gyorsasággal, szaktudással 
korlátozható. A szerencse kihasználásának az alapja a tudás és a bátorság.44

Nemzetközi, hazai kitekintés

Fontos számomra múltbeli értékeink áttekintése nemzetközi és hazai viszonylatban egy-
aránt, és tanulni az idősebb bajtársaktól. A hadtörténelem vezetői közül választottam 

38 Perjés  2002, 222. „Hol van most Zrínyi a magyar és az egyetemes hadtudományban? A kérdés első 
felére adandó válasz igen egyszerű: ő az első és máig is a legnagyobb hadtudományi írónk. De helye 
egyetemes viszonylatban sem jelentéktelen.”
39 Perjés  2002, 225. 
40 Rónai Horváth  1891, 229–241.
41 Rónai Horváth  1891, 230. A hadsereg működésének alapja a rend, ez pedig a jó tisztikartól függ: 
„Mivel minden dolognak a lelke a rend, a hadban is, kiben egész haza java, sok ezer lélek megmaradása 
áll, ez legszükségesebb. Ezt a rendet teszik penig a jó hadi tisztek s törvények.”
42 Rónai Horváth  1891, 242–271.
43 Rónai Horváth  1891, 252.
44 Rónai Horváth  1891, 254. „Ha tehát valaki érti a katonai mesterséget és amellett bátor is, 
az befolyásolhatja a szerencsét, sőt a maga oldalára vonhatja.”
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néhányat,  csak a kíváncsiság kedvéért, összehasonlítási alapként arra vonatkozóan, hogyan 
gondolkodtak, vagy értékelték a korabeli vezetőket. Inkább az adott időszakokra jellemző 
populáris vezető, vezetői típus motivált, arra fókuszáltam, hogy bemutassam a legfonto-
sabb tulajdonságaikat, képességeiket, és górcső alá vegyem az esetleges hasonlóságokat.

Kezdem a nemzetközi kitekintéssel; nem hiszem, hogy külön indokolnom kellene 
Szun-ce betöltött szerepét a hadtudományban. Egy korábbi, Zrínyi-témában megtartott 
konferencián hallottak tükrében, miszerint lehet párhuzamokat találni Zrínyi és Szun-ce 
munkássága között, külön érdekesnek találom a témát.

Szun-ce,45 a kínai író, filozófus és katona, többek között a mai napig hatással bíró köny-
véről híres, amelyet a hadviselés szabályról írt. Műve46 abban a korszakban született, ame-
lyet kisebb-nagyobb fejedelemségek versengése jellemzett. Az írás olvasása során, követve 
Szun-ce gondolatait, és vizsgálva a vezető képességeit, a következőket lehet kiemelni:

A parancsnok mindig legyen
• világos;
• érthető;
• határozott;
• szigorú.

Továbbá, rendelkezzen:
• bölcsességgel;47

• szavahihetőséggel;
• emberséggel;48

• bátorsággal.
Bonaparte Napóleon49 (1769. augusztus  15. –  1821. május 5.) francia hadvezér, politikus, 
az európai történelem kiemelkedő alakja. Rendkívüli képességekkel rendelkezett mate-
matikában, kitűnő eredményeket ért el történelemben és földrajzban.

Napóleontól, mint katonai vezetőtől, a legfontosabb gondolatok összefoglalva:50

• mindig legyenek nagy céljaid;
• ott legyél, ahol szükség van rád;
• első legyél mindenben;
• mondd azt, amit gondolsz, és gondold azt, amit mondasz;
• nem csinálhatsz mindent egyedül;
• legyél más, csináld másképpen;
• az emberek tisztelete, katonáid tisztelete, rendfokozatra való tekintet nélkül;
• nézz az emberek szemébe;

45 Szun-ce (Kr. e. 543-ban  született és Kr. e. 495-ben, 47-48 évesen hunyt el) ókori kínai hadvezér, 
a hadtudomány klasszikusa, A háború művészete című könyv szerzője.
46 Szun-ce  2008.
47 Szun-ce  2008,  10. 
48 Szun-ce  2008, 50.
49 Napoleon Bonaparte (s. a.)
50 11 Leadership Lessons From Napoleon (s. a.). 
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• önkontroll;
• tiszteld az időt;
• soha ne hagyd abba a tanulást.

George Patton51  1885. november  11-én, a Kalifornia állambeli San Gabrielben született. 
 1909-ben  elvégezte az Egyesült Államok Katonai Főiskoláját.  1912-ben  részt vett a stock-
holmi nyári olimpiai játékokon. Mit tanultunk Pattontől?52 A vezetői képességet nem a szár-
mazással együtt adják. Patton megtanulta tisztelni a korlátait, a valódi gyakorlati iskolát 
részesítette előnyben.53

Valójában Patton tábornok konfliktust kereső, nehéz természetű ember volt, fellépése 
azonban tiszteletet parancsoló volt. Ez valószínűleg összefüggésben volt gyakorlatiassá-
gával.54 Jellemző volt rá:55

• a gyorsaság;
• ő hitt a sok munkában, amely később sok fájdalomtól megmentheti az embert;
• a vezető mindig legyen az élen, ha hátul vagy, csak követed az eseményeket;
• szigorúság;
• bátorság;
• önbizalom;
• hit (hit önmagadban, hit az embereidben).

Erwin Rommel,56 a második világháború kiemelkedő alakja (Erwin Johannes Eugen 
Rommel, Heidenheim,  1891. november  15. – Herrlingen, ma Blaustein része,  1944. október 
 14.) hasonló tulajdonságokkal volt felvértezve. A harctéren nem tűrt ellentmondást, front-
harcos volt, példamutató volt.57

Norman Schwarzkopf,58 vietnámi veterán, négycsillagos amerikai tábornok véleménye 
szerint59 a vezető legyen:

• példamutató;
• vállalja a felelősséget;
• fordítson figyelmet a felkészítésre, kiképzésre.
Stanley A. McChrystal60 négycsillagos tábornok az amerikai különleges erők parancs-

noka volt az öbölháborúk és az afganisztáni műveletek alatt. Részéről alábbi vezetői atti-
tűdöket emelném ki:61 a vezető legyen:

51 George Patton, United States general.
52 3 Leadership Lessons From General George S. Patton (2015).
53 „Real Leaders are Trained in a Real World Classroom.” 3 Leadership Lessons From General George 
S. Patton (2015).
54 Showalter  2006.
55 10 Brief Lessons from General George S. Patton (s. a.).
56 Tarján (s. a.) a.
57 Showalter  2006.
58 Norman Schwarzkopf (s. a.).
59 Norman Schwarzkopf:  10 Quotes on Leadership and War (2012). 
60 Stanley A. McChrystal (s. a.).
61 16 Leadership Lessons from a Four Star General (2014).
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• empatikus;
• hiteles;
• alázatos;
• emberséges.

Munkásságának az egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a kis csapatok alkalmazkodó-
képességét a szervezet egészére kell kiterjeszteni, ennek következtében a tervezés, prob-
lémamegoldás a csapatmunka eredménye lesz.62

Nemzetközi kitekintést követően tanulmányoztam híres magyar katonai vezetők 
legfontosabb tulajdonságait, képességeit, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy sikeresek 
és az utókor számára is ismertek legyenek, példaképül szolgálhassanak.

Elsőként Görgei Arturt63 szeretném bemutatni.  1818-ban  született Toporcon, család-
jában főleg a katonai hagyományok játszottak szerepet. Görgeire, mint katonai vezetőre 
jellemező volt a bölcsesség, találékonyság, szervezőképesség, gyorsaság, és a gyors dön-
tések embere volt.

Továbbá elszánt, bátor, vakmerő és lojális, igazi hazaszerető magyar katona volt. Ott 
élt folyamatosan a katonái között, megosztotta velük a sorsukat, nem ismert kivételt, amit 
következetesen betartott, még ha testvéréről is kellett döntenie. Kivételesen tehetséges volt 
a természettudományok területén is. Sikerei mellett megmaradt szerény embernek, és egy 
emberéleten át némán és megadassál tűrte az igaztalan vádakat.64

Amikor Görgeire65 emlékezünk Magyarországon, akkor külföldön is egy kiváló had-
vezérre gondolnak, akinek tavaszi hadjáratát vagy mesteri visszavonulását a túlerőben 
lévő orosz csapatok között például az amerikai West Point-i  vagy a francia Saint Cyr-i  
katonai akadémiákon is tanítják. Görgey Artúr sem csak egyszerű katona volt, hadiipar-
szervezőként és haderőszervezőként is megállta a helyét, és a szabadságharcot követően 
számos hadtudományi jellegű írásművet is közreadott.

Folytatva a sort Klapka Györggyel66 –  1820 április 7-én  született Temesváron –, jel-
lemző volt rá a hazaszeretet, vitézség, önfeláldozás, szervezőképesség, vállalkozó kedv.

Katona Tamás történész így összegezte a „komáromi oroszlán”  1848/49-es  tevékenysé-
gét:67 Klapka rugalmas, kreatív, szakmailag felkészült tiszt volt. Tervei innovatívok, kocká-
zatosak, de végrehajthatóak voltak, és ezeket a terveket a legapróbb részletekig kidolgozta.

Stromfeld Aurélt azért választottam, mert többek között a Ludovika Akadémia 
parancsnoka is volt. Stromfeld68  1878-ban, Budapesten, német származású értelmiségi 
szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. Előbb a Ludovika Akadémián, majd a bécsi 

62 McChrystal et al.  2016,  11.
63 Adorján  1912,  196–219.
64 Tarján (s. a.) b. „Nem volt énbennem semmi katonai zseni. Az csak mese, magyar legenda, mint 
annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész, és a fickók derekasan viselték magukat 
néhányszor. A többi lárifári.” (Görgei Artúr nyilatkozata Móricz Zsigmondnak.) 
65 Hegedűs  2018.
66 Adorján  1912,  143–157.
67 Klapka György emlékezete (s. a.).
68 Tarján (s. a.) c.
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 Hadiakadémián tanult. Stromfeld nem csak hallgatóként, hanem később oktatóként is ki-
magaslott társai közül.

Ő volt az első honvédtiszt, aki a bécsi Hadiakadémia tanára lehetett, egy korabeli veze-
tője úgy jellemezte, hogy egyenes ember, kezdeményező, parancsnokként gyors döntések 
híve, nagy munkabírású, bátor vezető.69

Tudományos tevékenységében a hadsereg és a társadalom közös vagy egymást érintő 
problémái foglalkoztatták. A katona megbecsülése központi szerepet játszott számára. 
Amikor a Ludovika Akadémia parancsnokává nevezték ki, lelkesedéssel foglalta el be-
osztását: „szebb állást, mint a jövő tisztikar nevelését irányítani”, nem tudott elképzelni. 
A kezdeményezőképessége mellett a gyors hadműveleti helyzetfelismerés volt a legfőbb 
erőssége. Ennek köszönhető, hogy Stromfeld a váratlan és túlerejű ellenséges támadásokat 
időben megakadályozta.70

A nemzetközi és hazai viszonylatokban vizsgált katonai vezetők képességei, személyes 
tulajdonságaik azt bizonyítják, ahhoz, hogy sikeres legyél, nem csak átlagos kompetenci-
ákkal kell rendelkezned, többnek és másnak kell lenned, mint az átlagvezető; ezt bizonyítják 
a hazai, nemzetközi tapasztalatok koroktól függetlenül.

A Ludovika szellemisége

Amikor a Ludovikás tisztek gondolkodását akarjuk megérteni, mindig eszembe jutnak 
a következő gondolatok. Szeretném egy idős bajtársamat idézni. Az akkor  101 éves Koós 
Ottó ny. alezredes az alábbiakat osztotta meg velünk egy évadzáró eseményen: „de egyet 
kérek tőletek fiataloktól, hogy fogadjátok meg azt, hogy mindig az igazat és a lelketekből 
előtörő valóságot ápoljátok és terjesszétek […]”71

A Ludovika szellemisége, visszaemlékezve az idős bajtársakkal történő beszélgetésekre, 
benne van a fenti idézetben, hiszen az igazságnak belülről kell érkezni, a velünk született 
személyes viselkedési forma, kiegészítve egy komoly hagyományokat ápoló iskolával, 
együttesen meghatározhatja a jövő vezetőinek a tulajdonságait. Zrínyi örökségét tanul-
mányozva, akaratlanul találkozhatunk a Ludovika szellemiségével való kapcsolatával.

A Ludovika Akadémia alapkőletételének évfordulóján megjelent könyvben72 olvashatjuk 
a következőket. Mi is volt a célja a Ludovika Akadémiának? Az előszavában olvashatjuk 
a következőt: „A magyar ifjak nevelése, kipallérozása és a haditudományokra való okta-
tás.”73 Vitéz Czékus Zoltán ny. ezredes, a szerkesztő és kiadó bizottság tagja, jegyezte 
meg: „Mégis, mily csodálatos! A kalmár velenceiknek már az  1506. évben van katonai, 
még pedig tüzériskolájuk. A katonanemzetnek híresztelt magyar, csak hat emberöltő, tehát 

69 Stromfeld Aurél, a jós (2018). 
70 Hetes  1978.
71 Koós Ottó előadása (2016).
72 A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története (1930).
73 A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története (1930). Előszó.
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kerek háromszáz év múltán,  1808-ban  határozza el, hogy katonai iskolát alapít.”74 Továbbá 
azzal folytatja, hogy az iskola alapításához feltételezhetően Zrínyi szellemi öröksége is 
hozzájárulhatott. „Zrínyi Miklós szellemétől áthatott hazafiaknak köszönhetjük.”75 Okolja 
a korábbi századok magyarjainak gondolkodását, elfelejtették őseik tiszteletét:76 „Zrínyit 
és a hozzá hasonlóan gondolkozásúakat már meg sem értették.”

Mit jelent az, hogy „Ludovikás”? Olyan attitűdökkel lehet együtt említeni, mint ame-
lyekkel találkozhatunk a Ludovika Történetével kapcsolatosan  1992-ben  megjelent fotó-
albumban:77 „A szó, ‘ludovikás’, átment a magyar köztudatba, összeforrt a férfiasság, 
hazaszeretet és önfeláldozó bátorság fogalmával.” Ezzel párhuzamosan központi szerepet 
játszott az élet minden területén. „A Ludovika ezután hosszú időn keresztül a magyar 
tudományos, szellemi és társadalmi élet csomópontja volt.”78

Mit várunk el egy honvédtiszttől? Többek között a következőket írja egy korábbi Ludo-
vikás tiszt, Damó Elemér79 – egy olyan kéziratában,80 amelynek egy példányát átadott 
a Ludovika Zászlóaljnak, szíves felhasználásra – elsősorban erkölcsi követelmények terü-
letén:

• zászló iránti hűséget;
• kötelességtudatot;
• bátorságot;
• emberséget;
• lovagiasságot.
Szakmaiság területén:
• szaktudást;
• oktatni tudást;
• kezdeményezőképességet;
• leleményességet.

Összességében a Ludovikás tisztre jellemző vezetői kvalitások81 az egyenes jellem, 
egyenes tartás, egyenes beszéd, katonás rend, kitartás, bátorság, önfeláldozás, lovagiasság, 
műveltség, és a nyelvtudás.

74 A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története (1930). 9.
75 A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története (1930).  12.
76 A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története (1930).  15. „Zrínyit és a hozzá hasonlóan 
gondolkozásúakat már meg sem értették.”
77 Kalavszky  1992,  16.
78 Kalavszky  1992,  16.
79 Damó Elemér magyar királyi utász főhadnagy, nyugállományú honvéd ezredes, (1918–2014). 
Padányi József Damó Elemér búcsúztatásakor (Bp. Farkasréti temető,  2014. 01.23.): „Damó 
Elemér – vagy ahogy a mai katonanemzedék ismerte, Elemér bácsi – ízig-vérig katona volt, génjeiben 
hordozta a katonai hivatás és a haza szeretetét.”
80 Damó  2011, 23.
81 Siposné Kecskeméthy–B. Kalavszky  2018, 63.
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Koós Ottó82 a következőket írta magáról a Ludovika Akadémiáról: erős bajtársi szel-
lemet alakított ki, nemes eszményeket képviselt, magas szintű szaktudást adott, hazasze-
rető, erkölcsös, becsületes, bajtársias, jó modorú, művelt tiszteket adott a társadalomnak. 
A tiszteket jellemezte a kötelességtudat, fegyelmezettség. Hangsúlyozza, hogy jelenleg 
a múlt tiszteletében, megismerésében segít az önálló harcrendi elemként létrehozott Ludo-
vika Zászlóalj.

Követelmények

Jelenleg a leendő pályakezdő tisztekkel szemben támasztott követelményeket – elvárá-
sokat – három fő részre lehet csoportosítani: az elöljáró parancsnokság által meghatáro-
zott katonai elvárásokra, a felsőoktatást érintő kimeneteli követelményeket tartalmazó 
kormányrendeletre, valamint az általános katonai felkészítésért felelős katonai szervezet 
meghatározott célkitűzésrendszerére; ezeknek szinergiája a kívánt végállapot.

Az irányító és vezető szervek tiszta és világos célokat fogalmaztak meg az elmúlt idő-
szakban, amelyek összhangban voltak, vannak a Magyar Honvédséget érintő változásokkal, 
a kor kihívásainak, trendjeinek szellemében.

A Hadtudomány egyik korábbi számában az alábbi gondolatok szerepelnek Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter tollából: „A katonáikkal szemben legyenek szigorúak, követelmény-
támasztóak és mindezt úgy valósítsák meg, hogy maradjanak emberségesek. Lássák el hiva-
tásukat példamutatóan, munkájukban, döntéseik alkalmával legyenek következetesek.”83

Továbbá kiemelném a Magyar Honvédség Parancsnokának kiadott levelét, valamint 
a elvárásait84 a vezetőkkel szemben támasztott követelményeiről:

• élről vezessünk;
• legyél csapatjátékos;
• elkötelezett;
• szakmaiság legyen az előtérben;
• nyitottság az állandó fejlődésre;
• készen állni a komfortzónából való kilépésre;
• legyél segítőkész;
• felkészült (béke- és műveleti feladatokra egyaránt).

A jelenleg tanulmányiakat folytató honvédtisztjelöltek részére a kimeneteli követelményeket 
tartalmazó kormányrendelet85 általános része világosan meghatározza az elsajátítandó 
kompetenciákat, amelyek különösen fókuszálnak a szakképzésnek megfelelő digitális 

82 Siposné Kecskeméthy–B. Kalavszky  2018, 6.
83 Benkő  2008, 94.
84 A Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendelt katonai szervezetei  2020 évi feladatai. 
85 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések 
jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről.
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kompetenciák és szakmaspecifikus készségek elsajátítására,86 gondolva az elkövetkezendő 
időszak fejlesztéseinek irányelveire, megfelelve a  21. század kihívásainak.

Külön kiemelném, hogy nagy hangsúlyt fektet a műveltség, kultúra, értékek meg-
ismerésére, valamint más szakterületek alapfeladatainak elsajátítására; a tanuló ezzel is 
szélesítse ismereteit, később pedig alkalmazni tudja majd a gyakorlatban.87

Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki rendelkezik a tudás, képesség, attitűd, 
illetve autonómia és felelősség kompetenciákkal:88

A tudás89 területén többek rendelkezik a nemzeti értékek ismeretével, őseink politikai 
erényeivel. Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket 
és az ezeket felépítő fogalomrendszert, valamint szakterülete fő elméleteinek ismeret-
szerzési és problémamegoldási módszereit.

Képes90 eligazodni a mind gyorsabban változó világ politikai folyamataiban, azono-
sulni nemzeti hagyományunkkal, önállóan kritikai ítéletet alkotni a nemzeti azonosság-
tudattal kapcsolatos kérdésekben. Más szakterületekkel együttműködve képes működtetni 
a normál működési rendtől eltérő, különleges viszonyok között a hivatásrendjére jellemző 
szervezeteket.

Attitűdje91 nyitott, kritikus – kritikus önmagával szemben is – vitaképes, megértő, 
együttműködő, követelménytámasztó, eredménycentrikus, empatikus, hiteles, vállalja 
a felelősséget. Társaságkereső92 és együttműködő. A munkáját önállóan, kellő felelősséggel 
tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi. Önellenőrzésre képes, önállóan fejleszti magát.

A kormányrendelet 2. számú melléklete93 tartalmazza a katonai vezetői alapképzési 
szakon tanuló honvédtisztjelöltekkel szemben támasztott kimeneteli általános követel-
ményeket, ugyanabban a rendszerben, mint ahogy az általános részben tapasztalhattuk.

„A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú vég-
zettségű katonai vezetők, parancsnokok képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, 
általános katonai, differenciált szakmai és vezetői ismereteik birtokában alegységeket 
vezetni és irányítani.”94

A pályakezdő katonai vezető95 a kor elvárásainak megfelelően rendelkezik ismere-
teinek gyakorlati alkalmazására, vezetésre alkalmas szakmai tudással. Attitűdje hiteles, 

86 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés.
87 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés. (Az alapképzési szakok mindegyikének részét 
képezi a Ludoviceum tantárgycsoport).
88 1. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. A végzettségi szinteket az államtudományi 
képzési területen leíró általános jellemzők, kompetenciák.
89 1. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. 
90 1. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. 
91 1. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. 
92 1. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez.
93 2. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. 9. Katonai Vezetői Alapképzési Szak.
94 2. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. 7. Az alapképzési szakképzési célja, 
az elsajátítandó szakmai kompetenciák.
95 2. melléklet a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez. 7. 1. 1. A katonai vezető.
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 elkötelezett munkája eredményessége iránt, nyitott, érdeklődő, törekszik folyamatos 
szakmai önképzésre. Önállóan végzi, tervezi szakmai munkáját.

Összefoglalás

A tanulmány megírásában egy ellentmondásos érzés volt bennem, amely jellemzi is azt 
a környezetet, amelyben az elmúlt években dolgozom. Először is bennem, mint „fiatal 
kutatóban”, másrészt pedig mint hivatásos katonában vezetőben, aki nem akar okosko-
dónak tűnni, csak megtalálni azokat a katonai értékeket, amelyek a mai napig is vezérelnek 
bennünket – attól függetlenül, hogy tanultuk vagy olvastuk volna –, és ami a legfontosabb, 
megkeresni az utat az arra való egyéni felkészülésre, felkészítésre.

Lehet vagy kell különbséget tenni a vezetői generációk követelményrendszerei között? 
Miért fontos Zrínyi szellemiségét ápolni? Melyek azok a vezetői kompetenciák, attitűdök, 
amelyeket figyelembe vehetünk? Írtam a kérdéseket a bevezetőben.

Először összefoglalom az általam kiválasztott vezetők képviselte legfontosabb elvárások 
közül azokat – időszakra, műveleti körülményekre való tekintet nélkül átölelve több év-
századot –, amelyek mindig megtalálhatók voltak, és egyben követelmények, amelyekhez 
fejleszteni kell a már meglévő képességeket.

Áttekintve a múlt és jelen vezetőinek tapasztalatait, minden időszakban a legfontosabbak 
között szerepelt többek között:

• szakmaiság;
• felelősségvállalás;
• példamutatás;
• határozottság;
• szigorúság;
• bölcsesség;
• emberségesség;
• bátorság;
• nyitottság;
• hitelesség.

Zrínyit elemezve, hogy gondolkodott ő?
A vezető legyen:
• felkészült;
• okos;
• bölcs;
• előrelátó;
• bátor;
• kockázatvállaló;
• szerencsés;
• példakép;
• hűséges;
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• gyors;
• leleményes;
• önálló.

Ha összehasonlítjuk a különböző időszakok vezetőinek elvárásait, láthatjuk, felfedezhetünk 
állandóságokat, amelyek nem változnak – ezt én kiemelném – és ez összefüggésben van 
a Ludovika szellemiségének ápolásával, jellemző volt Zrínyire és minden Ludovikásra: 
a hazaszeretet, hűség, lojalitás, az ősök tisztelete.

Egy mondattal összefoglalva: „2020-ban, a ma embere számára Zrínyi Miklós leg-
fontosabb üzenete a megalkuvás nélküli hazaszeretet.”96
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Zrínyi-Újvár hadszíntérkutatási eredményeinek 
hasznosulása a katonai műszaki oktatásban

Németh András – Szabó András

Bevezetés

A magyar katonai felsőoktatásnak mindig központi eleme volt a hagyományok ápolása, 
elődeink szellemiségének, elveinek, tetteinek és érdemeinek megőrzése, valamint a kap-
csolódó ismeretek minél szélesebb körben történő megosztása. Ezekre a hagyományokra 
építve lehet az évszázados értékeket hatékonyan közvetíteni, és azokat a felnövekvő 
generációk honvédelmi nevelésében, katonai szocializációja során felhasználni.

Jelen cikk a  2006-ban  – Egyetemünk jogelődje, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem kutatói által – megkezdett, Zrínyi-Újvár lokalizációját célzó kutatások katonai 
műszaki vetületeit mutatja be. A közel másfél évtized során felgyülemlett hadirégészeti 
eredmények áttekintésén keresztül próbáljuk bemutatni a kapcsolódó műszaki isme-
retek átadásának egy lehetséges módszerét is. A tanulmány közvetlenül kapcsolódik 
a szerzők korábbi években folytatott hadirégészeti kutatásainak1 eredményeihez, illetve 
a katonai műszaki oktatásra vonatkozó koncepciójához.2 Bemutatásra kerül a projekta-
lapú tanulásban rejlő potenciál, és katonai felsőoktatásban való alkalmazásának egy-egy 
jellemző példája.

Társadalmunk és gazdaságunk egyik legjelentősebb mozgatórugójává az innováció 
vált, ugyanakkor az ezzel járó műszaki-technikai fejlődés dinamikáját az iskolarendszer, 
az oktatás és képzés, illetve – szűkebben értelmezve – a felsőoktatás nem tudta mara-
déktalanul lekövetni. Ennek egyik következménye, hogy ma a képzési rendszer nem 
katalizálja elég hatékonyan az innovációs folyamatokat, sőt, egyes esetekben akár ki-
fejezetten akadályozhatja is azokat. Éppen ezért elsősorban a műszaki képzési területen 
jelentkezik folyamatosan növekvő igény a korszerű, és egyre rövidebb periodicitással 
megújuló, jövőbe mutató ismeretek átadására, illetve olyan módszerek kidolgozására, 
melyek akár a gyakorlatba közvetlenül átültethető tudásanyagon keresztül a hallgatók 
innovációs készségét is képesek hatékonyan fejleszteni. Ennek természetesen csak egy 
szűkebb szegmense maga a felsőoktatás, majd a műszaki felsőoktatás, azon belül pedig 
a katonai műszaki képzés területe. A védelmi célú műszaki kutatások3 (például távér-
zékelés, robotika, korszerű kommunikációs technológiák stb.) problémaorientált meg-
közelítése, illetve a projektalapú tanulás egy lehetséges válasz ezekre a jelenlegi, illetve 
a jövőben fokozódó kihívásokra, a kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) igényekre.

1 Németh–Szabó  2019a.
2 Németh–Szabó  2019b.
3 Bleszity et al.  2016.
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Jelen kutatási téma egyik fontos előnye – a klasszikusan zárt, sokszor minősített 
katonai kutatásokkal szemben – nyitottsága, amely révén lehetőség van a hazai és nem-
zetközi partnerintézményekkel való szorosabb együttműködésre és a kutatási eredmények 
nyílt disszeminációjára. További előny lehet a gyakorlatias, problémaközpontú hadi-
régészeti megközelítés műszaki vetületeinek oktatásba való integrálhatósága. Ez elő-
segíti a korszerű, az információs társadalom elvárásaihoz illeszkedő módszertanok 
és demonstrációs eszközök hatékony alkalmazását, és a fiatal generációk „gamifiká-
ció”4 útján történő megszólítását. A felmerülő műszaki kihívások jól modellezik azokat 
a problémákat, amelyekkel kutatási projektjük során gyakran találkozhatnak a fiatal 
kutatók. A bemutatásra kerülő korszerű eszközrendszer jövőbemutató, a gyakorlatban 
is jól felhasználható tudás átadását teszi lehetővé interaktív, mégis költséghatékony 
módszerekkel, ezért eredményesen lehet integrálható az oktatási intézmények „kreatív 
tanulási programjaiba”, a képzési szinttől kvázi függetlenül.

Az oktatók szerepét a jövő oktatási rendszerében célszerű lehet átgondolni, és a men-
tori (tutori) tevékenységek dominanciáját erősíteni. Ebben egyébként Magyarország 
komoly hagyományokkal és nagy tapasztalattal rendelkezik a tudományos diákköri 
mozgalom révén, amely jövőre (2021) fogja ünnepelni fennállásának 70 éves évfordu-
lóját. (A katonai felsőoktatás  1977-ben  kapcsolódott be a mozgalom tevékenységébe, 
míg az önálló Hadtudományi Szekció és a Szakmai Bizottság megalapítására  1987-ben  
került sor, így ezek jövőre 44. illetve 34. évfordulójukat ünneplik.5) Az elmúlt évtize-
dekben az oktatói és mentori tevékenyég alapelvei kevésbé, módszerei és eszközrendszere 
azonban jelentősen megváltoztak. Napjainkban a technikai feltételek már adottak ahhoz, 
hogy különböző e-learning (digitális oktatási, távoktatási) megoldások segítségével, akár 
virtuális laborfeladatokkal6 támogatva, a hagyományos módszerekhez képest nagyobb 
hatékonysággal, a hallgatók szakmai orientációjának és innovációs hajlandóságának erő-
sítésével, akár nagyobb létszámú hallgatói csoport esetén is minőségi képzést lehessen 
nyújtani.

A műszaki képzés szerepe a katonai felsőoktatásban

A korszerű haditechnikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése ma már számos szak-
terület szoros együttműködését követeli meg. A kapcsolódó ismeretanyag ezeken a terü-
leteken folyamatosan változik (új technológiák jelennek meg, illetve a régiek elavulnak, 
kivezetésre kerülnek), és az interdiszciplináris jelleg erősödése miatt egyre nagyobb igény 

4 Játékosítás.
5 Németh  2015.
6 Például az Egyesült Államok Nemzeti Park Szolgálata által a műszeres leletvizsgálathoz kialakított 
feladatsorok: www.nps.gov/teachers/classrooms/archeology-and-magnetometry.htm; www.nps.gov/
teachers/classrooms/archeology-and-x-ray-fluorescence-xrf.htm; www.nps.gov/teachers/classrooms/
archeology-at-fort-frederica.htm 

http://www.nps.gov/teachers/classrooms/archeology-and-magnetometry.htm
http://www.nps.gov/teachers/classrooms/archeology-and-x-ray-fluorescence-xrf.htm
http://www.nps.gov/teachers/classrooms/archeology-and-x-ray-fluorescence-xrf.htm
http://www.nps.gov/teachers/classrooms/archeology-at-fort-frederica.htm
http://www.nps.gov/teachers/classrooms/archeology-at-fort-frederica.htm
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jelentkezik az együttműködő szakterületeken a kölcsönös tájékozottságra. Az ilyen kör-
nyezetben történő tevékenységre való felkészülésnek, valamint a kapcsolódó innovatív 
módszerek megismerésének egyik hatékony eszköze lehet az úgynevezett problémaalapú 
tanulás (PBL7).

A problémaalapú tanulás (PBL)

A PBL tulajdonképpen egy olyan oktatásmetodikát jelent, amelynek központjában egy 
előre meghatározott komplex probléma áll, melyre nem létezik egyetlen egzakt meg-
oldás, és melynek értékelése az oktató által előre meghatározott faktorok alapján zajlik. 
A PBL során a tanulók csoportban dolgozva, közösen oldják meg a felvetett problémát, 
amelynek következtében a kapcsolódó szervezési-tervezési feladatok mellett a csoport-
kommunikációval, a részfeladatok menedzselésével is foglalkozniuk kell. A tutornak 
(oktatónak) feladata a rendelkezésre álló időben a résztvevők tevékenységének figye-
lemmel kísérése, a résztvevők motiválása, segítségnyújtás az eltervezett mérföldkövek 
időben való elérése érdekében, illetve a csapat-, és az egyéni tevékenység értékelése.

A PBL felhasználásával akár mindennapi problémák megoldásán keresztül, a kijelölt 
tananyagot és a gondolkodásmódot is elsajátítják a tanulók, valamint meggyőződhetnek 
elméleti ismereteik hasznosságáról, relevanciájáról. Az aktív tanulás (kutatás és problé-
mamegoldás) szakaszában a résztvevők hasznos tapasztalatokat szerezhetnek, és mivel 
a gyakorlatban egyből alkalmazzák is a megszerzett ismereteket, az a hosszútávú memó-
riájukba rögzülhet, mert az elsajátított tudás praktikus felhasználáshoz pozitív élmények 
is fognak párosulni.

Fontos, hogy olyan feladat kerüljön kiválasztásra, melynek megoldása során a részt-
vevők elsajátítják a tervezett ismeretanyagot (amennyiben új tudás elsajátítását célozza 
a feladat), illetve amely a konkrét példákon keresztül segíti általános érvényű következ-
tetések levonását is (induktív tanulás). Pedagógiai szempontból ugyancsak fontos olyan 
feladatot választani, amely egyenlő részfeladatokra osztható, és így a hallgatók közti 
munkamegosztás, illetve a későbbi értékelés is igazságos lesz.

A PBL utolsó és egyben kulcsfontosságú szakasza maga a számonkérés, a csoport/
egyén tevékenységének értékelése. A minőség záloga az ellenőrzés, melyet a PBL esetén 
sem szabad elhagyni. Az írásos (illetve gyakorlati feladatok megoldásai, például fájlok, 
szoftverek stb.) beszámoltatás mellett a megoldás folyamatának demonstrációk és elő-
adások útján történő szóbeli prezentációja, az eredmények vizualizálása is lényeges 
készségfejlesztő momentum. A csoportmunkát, és a probléma megoldását a tutor többféle 
szempont szerint tudja osztályozni, ezért célszerű azokat előre definiálni és ismertetni, így 
a felkészülés és a későbbi eredmények értelmezése a hallgatók számára könnyebbé válik.

A probléma kiválasztásának szempontjai a következők:
• komplex, többféle szemléletmód alkalmazását igényli;

7 PBL – Problem-Based Learning. 
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• nyílt végű, nem determinálja a megoldást, a felhasználható eszközöket és mód-
szereket;

• illeszkedik a résztvevők tudásszintjéhez, vagy a probléma megismerése során lehe-
tőség nyílik a megoldáshoz szükséges ismeret elsajátítására;

• a kutatási feltételek biztosítottak, a szükséges laboratóriumi infrastruktúra ren-
delkezésre áll.

A csoportmunka fejleszti a kommunikációt, a tervező-szervezőkészséget, azonban 
a PBL-ben  való alkalmazása nem öncélú. A komplex feladat, vagy annak teljesítésének 
feltétele kell, hogy legyen a csoportmunka (például különböző szakértelem szükséges 
hozzá, a rendelkezésre álló idő kevés az egyéni megoldásra, egyéb feltétel miatt össze kell 
dolgozniuk a résztvevőknek). A tutor alapvetően külső szemlélő, de fontos figyelemmel 
kísérnie a csoport dinamizmusát, és szükség esetén közbeavatkoznia. Demotiváló lehet 
például, ha „lehetetlen küldetést” kap a csapat, melyhez nincs meg a kellő háttérismeret, 
nincs a megoldás kidolgozásához elegendő idő, vagy koordinálatlanul dolgoznak a részt-
vevők. Ilyen esetekben a foglalkozásvezető tud segíteni, de nem a megoldással, hanem 
például célirányos kérdések feltevésével, melyek a figyelmet és az erőfeszítéseket a meg-
felelő irányba képesek terelni.

Segítő jellegű kérdezési stratégiák:
• helyzettisztázó, állapotegyeztető kérdések (például „Mi a vizsgált probléma műszaki 

háttere?”);
• figyelemfelhívó jellegű kérdések (például „Elemezték már az ‘xy’ technológiát?” 

vagy „Vizsgálták már az ‘xy’ technológia alkalmazhatóságát?”);
• projektmenedzsment, kommunikációs problémákra fókuszáló kérdések (például 

„Hogyan épül fel a kutatás?” „Kinek mi a pontos szerepe a kutatásban?”);
• részfeladatok, melyekkel a projekt bizonyos kulcskérdéseire választ adhatnak (pél-

dául „Megvizsgálták már a problémát »xy« szempontból” „Elemezték már a fel-
adatot a ‘z’ részproblémára fókuszálva?”);

• az alkalmazható kutatási, fejlesztési metodikával kapcsolatos kérdések (például 
„Milyen fejlesztési metodikát alkalmaztak?”);

• forrásokkal és módszerekkel kapcsolatos kérdések (például „Milyen forrásokat 
használtak fel?” „Milyen forrásokat értékeltek relevánsnak a kutatás szempont-
jából?”).

Ugyancsak segítség lehet, ha a tutor a feladat ismertetésekor összegyűjti (és egy gon-
dolattérképen8 ábrázolja) a résztvevők háttértudását, ezzel alapot biztosítva a további 
kutatómunkához, illetve a részfeladatok megfelelő leosztásához. Több egyidejűleg mun-
kálkodó csoport esetén hasznos lehet, ha a tutor körbejár közöttük, és teljesítményük 
függvényében több-kevesebb időt tölt el tevékenységük megfigyelésével, orientációs, 
segítő kérdések feltételével.9

8 „Mind map”, például lásd https://owll.massey.ac.nz/study-skills/mind-maps.php 
9 Hmelo-Silver  2004.

https://owll.massey.ac.nz/study-skills/mind-maps.php
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PBL a BSc képzésben

A PBL módszereit a felsőoktatásban először a BSc-képzés második felében célszerű 
alkalmazni, amikor a hallgatók már megfelelő alapokkal rendelkeznek. A katonai felső-
oktatásban már a múltban is gyakran alkalmaztak a PBL jellegű oktatási megoldásokat 
(például csapatgyakorlatok során, illetve a szolgálati feladatok begyakoroltatása során), 
azonban ezek jellemzően a katonai vezetői tapasztalatok megszerzésére irányultak, 
és nem a műszaki, innovációs készségek fejlesztésére. A szükséges feltételek (korszerű 
laboratóriumok és eszközpark) megteremtése, és a színvonalas, egymásra épülő fel-
adatokból felépülő rendszer kidolgozása esetén ugyanakkor ilyen célokra is hatékonyan 
lenne felhasználható a módszer.

A BSc-képzésben alkalmazva a PBL az elméleti ismeretek elmélyítése mellett elő-
segíti, hogy a hallgatók maguk is meg tudják ítélni a tananyag relevanciáját (haszno-
síthatóságát), illetve a gyakorlati problémamegoldáson keresztül megerősítsék szakmai 
elkötelezettségüket. Problémát jelenthet ugyanakkor, ha egy-egy feladat jelentősen meg-
haladja a résztvevők elméleti tudását, vagy olyan készségre épít, mellyel nem rendel-
keznek (például programozási/algoritmizálási háttér nélkül szoftverfejlesztési feladat 
megoldása, statisztikai ismeretek nélkül kérdőívek/felmérések értékelése). Ezért az oktató 
felelőssége előzetesen felmérni a csoport tagjainak kompetenciáit, és azokhoz mérten 
meghatározni a feladatokat, illetve segíteni a megoldás folyamatát irányított kérdésekkel. 
Ugyancsak hasznos lehet előzetesen kialakított és rendelkezésre bocsátott tananyagok, 
felkészülési anyagok, és/vagy online kurzusok segítségével a felkészültséget közel egy-
séges szintre hozni,10 illetve minőségbiztosítási szempontból előremutató, ha a hallgatók 
elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük (például kérdőíves felmérésekkel).11

PBL az MSc-képzésben

A katonai mesterképzés (MSc) célja, hogy a korábban végzett fiatal tisztek a BSc-kép-
zésben megszerzett ismereteiket több éves gyakorlati tapasztalatszerzést követően (jel-
lemzően a főhadnagyi/századosi/őrnagyi rendfokozatok elérése után) egy olyan átfogó 
látásmóddal, rendszerszemlélettel egészítsék ki, amelynek segítségével komplex tervező-
munkára, a szakmai vezetői feladatok ellátására, és akár további önálló (például PhD-) 
kutatások megkezdésére vagy folytatására válnak alkalmassá. Ennek révén olyan felké-
szült műszaki tiszteket kapunk, akik képesek önállóan műszaki problémákat megoldani, 
már létező és új módszereket, technológiai megoldásokat összehasonlítani, értékelni, 
elemezni, illetve a rendelkezésre álló elemekből akár új rendszereket tervezni és meg-
valósítani. Jellemzően az MSc-képzésben részt vevő hallgatók egyrészt korábbi tanul-
mányaik során a szükséges műszaki és vezetői alapozó ismereteket már megszerezték, 

10 Kessler et al.  2018.
11 Parkinson  2006.
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másrészt már rendelkeznek olyan szakmai, parancsnoki munkatapasztalattal, amelynek 
lehetőséget teremtenek a kettő közötti kapcsolatrendszer megértésére. Ezért a hagyomá-
nyos oktatási módszerek mellett képzésükben egyre nagyobb mértékben használhatók 
az önálló, innovatív munkára inspiráló feladatok, illetve a csapatban történő probléma-
megoldást ösztönző módszerek.

A problémaalapú tanulási módszerek széleskörű alkalmazása a képzés lezárására 
szolgáló diplomamunka minőségét is képes jelentősen javítani abban az esetben, ha 
a hallgatók megértik és elfogadják annak működési metódusát, és képesek hatékonyan 
együttműködni mentoraikkal. Ebben az esetben már a képzés során megfelelő gya-
korlatot szerezhetnek egyrészt az önálló kutatásban, másrészt a kutatási eredmények 
disszeminációjában. Ha az egymásra épülő feladatokat jól határozzuk meg a képzés 
elején, azok megoldásán keresztül akár fokozatosan el is tudjuk juttatni a hallgatókat 
a diplomamunkához, mint egy folyamatos minőségi kutatómunka eredményéhez. A PBL 
tehát ezen a képzési szinten akár eszköz is lehet az arra fogékony, érdeklődő hallgatók 
elkötelezettségének kialakítására és megerősítésére a kutatói pálya iránt, illetve a PhD-
képzés irányába történő orientálás során.

PBL a PhD-képzésben

A PhD-képzés tulajdonképpen maga a rendszerszintű problémaalapú tanulás, hiszen 
a képzés során kapott részfeladatok, a szakterületi kapcsolódások azonosítása, új műszaki 
megoldások kutatása, vagy a meglévők alternatív felhasználásának kidolgozása, illetve 
ezeknek a doktoranduszok saját kutatásában való hasznosítása valójában a tudományos 
témavezető által mentorált komplex PBL feladat elemeinek tekinthetők. Ezen a terü-
leten a témavezetői tudatosság növelése lehet az egyik megoldás a doktori képzések 
hatékonyságának növelésében, főleg olyan hallgatók esetében, akik valós gyakorlati/
munkatapasztalat nélkül, közvetlenül az MSc szint teljesítését követően vágnak bele ebbe 
a képzési formába. Ez azt jelenti, hogy a PBL módszertan a teljes képzési ciklusra előre 
meghatározott módon, minél pontosabban ütemezve kerüljön alkalmazásra, aminek egyik 
előnye, hogy fokozatosan, jól nyomon követhető módon lehet az önállóságot felépíteni 
úgy, hogy kialakuljon a rutin a kutatásban, a kutatási együttműködések és a disszemi-
náció területén egyaránt, a doktori értekezés hatékony összeállítása, a doktori cselek-
mények eredményes lebonyolítása, valamint a kutatásvezetői készségek megalapozása 
érdekében.

A kutatási együttműködések során végzendő csoportmunka következtében a dokto-
randuszok megismerik egymás kutatási területeit, módszereit, amely megteremti az új 
ötletek saját kutatásokba való integrálásának lehetőségét, és a későbbiekben elősegítheti 
akár közös publikációk készítését. Amíg az MSc-képzésben a tutorok szerepe még erősen 
dominál, addig a PhD-képzés során ez már folyamatosan csökken, és egyre inkább 
az oktató által menedzselt önálló tanulási folyamatba (Self-Directed Learning), illetve 
kutatómunkába megy át (amely a PhD-képzés alapvető célja). A PBL módszer doktori 
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képzési szinten történő alkalmazása során az eredményesség egyik indikátora lehet, 
hogy a témavezető és témavezetett kapcsolata mennyiben tud átalakulni a képzési ciklus 
végére kutatói partnerkapcsolattá.

A PBL és az egyetemi oktató

A PBL feladatainak tervezése, az újszerű megközelítések és nem szokványos megoldások 
minden képzési szinten inspirálják az oktatókat is ismereteik folyamatos aktualizálá-
sára, az általuk vezetett kutatócsoportokban aktivitásuk növelésére, ezáltal csökkentve 
a „kiégésérzet” kialakulásának valószínűségét, illetve késleltetve a kapcsolódó „tünetek” 
megjelenését. A PBL ugyanakkor minden résztvevő, így a tutor számára is lényegesen 
„szórakoztatóbb”, mint a hagyományos frontális oktatási megoldások, és az értékelés is 
egyszerűbb, illetve informatívabb, mint egy beadandó feladat, vagy egy hagyományos 
zárthelyi dolgozat esetén.

A PBL korlátai

A PBL nem helyettesíti a hagyományos elméleti és gyakorlati képzési elemeket, hiszen 
megfelelő háttértudás nélkül alkalmazhatósága, illetve hatékonysága erősen korlátozott. 
A problémák gyakorlatorientált megoldása megköveteli, hogy a hallgatók hozzáférjenek 
az adott feladat jellege által megkövetelt laborkörnyezethez, illetve annak eszközparkját 
biztonságosan és magabiztosan tudják használni, azaz korábban meg kell szerezniük 
a szükséges rutint a különböző laborgyakorlatokon. Ugyanakkor a hallgatók személyi-
sége, motiváltsági szintje, kitartása, együttműködési hajlandósága, illetve – tanulmányi 
előzményeik függvényében – háttértudásuk is eltérő lehet, amely alapjaiban határozhatja 
meg a PBL módszer eredményességét, hatásfokát. Például a szerényebb kondíciókkal 
rendelkezők dominanciája akadályozhatja a csoport jobb képességű tagjainak fejlődését, 
eredményességét, csökkentheti motivációját, míg fordított esetben (jó képességű tagok 
dominanciája) növekedhet a csoporton belüli szakadék a gyengébb képességűek „lesza-
kadásának” fokozódásával. Mind a két esetben növekedhet a csoporton belüli feszültség, 
ami tovább csökkenti a közös munka hatékonyságát.

Ugyanakkor a fenti különbségek miatt az új ismeretanyagok körének és a kapcsolódó 
problémáknak a megfelelő meghatározása, illetve megfogalmazása komoly kihívást 
jelenthet a tutorok számára is abban az esetben, ha nincs lehetőségük közel azonos 
képességű és felkészültségű tagokból álló „egyenszilárd” csoportok kialakítására. Ter-
mészetesen a csoporton belüli különbségek nem törvényszerűen okoznak szélsőséges 
problémákat, hiszen például ha a jobban felkészült tagok rendelkeznek hajlandósággal 
a kevésbé felkészült tagok támogatására, akik pedig saját fejlődésük, illetve a közös 
cél érdekében hajlandóak a segítség elfogadására, akkor mind a két fél számára ren-
delkezhet elegendő fejlődési potenciállal egy-egy feladat megoldása. Azaz a csoport 
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 tagjainak személyiségjegyei alapjaiban határozzák meg egy-egy feladat, általánosságban 
pedig a PBL módszer eredményességét. Így tehát a módszer egyik legfőbb korlátja, 
és sok esetben az alkalmazásával szembeni érvelés alapja, hogy nincsenek bármilyen 
csoportra és helyzetre általánosan érvényes (konzerv) mintafeladatok és megoldások, 
azokat mindig az adott csoport egyéni és kollektív képességeihez, hozzáállásához, illetve 
felkészültségéhez mérten újra és újra ki kell dolgozni, ráadásul a kor színvonalának 
megfelelően, a rendelkezésre álló technikai lehetőségek maximális kihasználásával. Ezt 
pedig az oktatók sokszor többletteherként és nem lehetőségként élik meg.

Műszaki kihívások a hadszíntérkutatásban Zrínyi-Újvár példáján

A hadirégészet, csata- és hadszíntérkutatás eszközrendszerébe mára számos – korszerű 
technológián alapuló – műszaki megoldás integrálódott, melyek közül a továbbiakban 
a Zrínyi-Újvár lokalizációja és a kapcsolódó terepkutatások során általunk is alkalma-
zott úgynevezett bolygatás-, illetve roncsolásmentes felderítési és vizsgálati módszerek 
alapjai, az eredmények tárolására és vizualizációjára használt eljárások, illetve ezek 
oktatásba történő integrálásának lehetőségei kerülnek bemutatásra.

Fémkeresővel végzett mérések

Terepi kutatásaink során a fémkereső volt az első eszközcsoport, melyet sikerült ered-
ményesen alkalmaznunk. Ezek többféle különböző elven, de ugyanazon fizikai törvény-
szerűségek felhasználásával működnek, míg hatásfokukat alapvetően az alkalmazott 
technikai megoldások határozzák meg. Képesek lehetnek detektálni a föld felszíne alatt 
elhelyezkedő mágnesezhető és nem mágnesezhető fémtartalmú tárgyakat a másodlagos 
indukció elve alapján. A fémkereső jellemzően az általa gerjesztett váltakozó elektro-
mágneses tér (primer) hatására a fémtartalmú eszközökben meginduló áramok által 
létrehozott másodlagos (szekunder) elektromágneses teret, illetve annak megváltozását 
érzékeli. Ezekkel a műszerekkel – a terep szegdeltségétől és az aljnövényzettől füg-
gően – viszonylag nagy sebességgel végezhető a mérés, és kezelésük sem igényel feltét-
lenül műszaki szakképzettséget, az igazi kihívást az eredmények kiértékelése, értelme-
zése és a „fals pozitív” jelzések felismerése, kiszűrése jelenti. Ezért a kevésbé rutinos, 
vagy az eszközök használatát még éppen csak tanuló műszerkezelők esetén célszerű 
először a detektálás helyszínét megjelöltetni (például zászlókkal), és azokat tapasztalt 
kollégákkal újra ellenőrizni a feltárást megelőzően.

A kutatások korai időszakában végzett mérések tapasztalatai alapján, az eredményeinek 
feldolgozását követően bebizonyosodott, hogy csupán az eszközök „gyári” beállításaival 
végzett mérések önmagunkban nem hatékonyak. Ennek javítása érdekében a műszerek 
működési elvét képező fizikai jelenségek vizsgálata révén, majd számos kísérleti mérés 
révén a céltárgyak alapanyagának típusára, mélységre és méretére optimalizált  műszaki 
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paraméterek (műszerbeállítások) kerültek meghatározásra. Emellett kialakítottuk az egyes 
műszertípusok alkalmazásának munkafolyamatát (workflow), amelynek köszönhetően 
mára már hatékonyan tudunk terepkutatásokat végezni. Ez az időszak jól modellezte 
korunk problémáinak interdiszciplináris jellegét, hiszen a hadtörténeti és régészeti 
alapkutatások mellett anyagtudományi ismeretekre, a fémkeresők működési elvében, 
a kapcsolódó fizikai (elektromágneses) törvényszerűségekben történő jártasságra, továbbá 
villamosmérnöki és informatikai praktikák komplex alkalmazására volt szükségünk 
annak érdekében, hogy a vizsgált történelmi korra jellemző fémleletek (például különböző 
típusú, és állapotú ólom muskétagolyók, vas repeszbombák és ágyúgolyók, hideg 
fegyverek és használati tárgyak) hatékony felderítésére alkalmas műszerbeállításokat 
és keresési stratégiákat tudjunk kidolgozni.

A fémkeresőknek fontos szerep jutott a vár lokalizálásában, illetve az ostrom főbb 
helyszíneinek azonosításában is, hiszen ez volt például az ostromágyúk lövedékei kere-
sésének alapvető eszköze. Ezek becsapódási helyei, illetve iránya alapján vált lehetővé 
az ágyúállások feltételezett helyszíneinek meghatározása visszametszéssel. A feladat 
elsőre nem tűnik bonyolultnak, hiszen nagy felületű, tömegű (néhány kilogrammtól akár 
több tíz kilogrammig) és jellegzetes alakú lelettípust kerestünk. A valóságban a helyzet 
azért korántsem volt ilyen egyszerű, mivel egyrészt a terület az elmúlt évszázadokban 
mezőgazdasági művelés alatt állt, illetve az  1950-es  években a Déli Védelmi Rendszer 
építése kapcsán folytak ott erődítési munkálatok, így azok fémmaradványaival (például 
szerszámok, vasszögek, drótok stb.) erősen szennyezett. Az ezek által okozott nehezített 
körülmények hatását a korábban kidolgozott beállítások (melyek egy-egy lelettípusra 
lettek optimalizálva) és a különböző elven működő (keretes mélykereső és kézi) műszerek 
komplex, szisztematikus alkalmazásával lehetett csökkenteni.

1. ábra
Keretes mélykereső által mért és utólag feldolgozott adatok vizualizációja.
Forrás: a szerzők saját szerkesztése

Az általunk alkalmazott műszerek és módszerek oktatásban való felhasználása releváns 
lehet, hiszen egyszerű metodikákat lehet segítségükkel komplex feladatok megoldására 
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alkalmazni, míg az eszközök beszerzési és üzemeltetési költsége sem képvisel jelentős 
terhet. A különböző szakirányú katonai műszaki képzésekben tanulmányokat folytató 
honvéd tisztjelöltek többek között a műszeres leletfelderítésben, vagy különböző katonai 
feladatok műszaki támogatásában szerezhetnek terepi gyakorlatot, vagy az adatrögzítő 
funkcióval rendelkező speciális mélykereső eszközök mérési eredményeinek 
feldolgozásával, értékelésével, elemzésével és vizualizációjával kapcsolatos feladatokat 
hajthatnak végre, illetve komplex projektekben vehetnek részt.

Talajellenállás-mérések

Ez a mérési eljárás a talaj fajlagos ellenállása területi eloszlásának meghatározására 
szolgál, amely alapján lokalizálhatók a földszerkezet anomáliái. A módszer elsősorban 
nagyobb kiterjedésű, egybefüggő (közel homogén) szerkezetek (például falak, üregek), 
természetes, vagy mesterséges feltöltődések (például betemetett kút) nyomainak, illetve 
kőzeteknek a kimutatására alkalmas. A telepített mérőponthálózat elektródáinak távolsá-
gával (fizikai áthelyezés vagy szondák közti átkapcsolás) változtatható a mérés vízszintes 
pontossága (minél sűrűbben helyezzük el azokat, annál jobb lesz a felbontás), míg a mérés 
függőleges tartományát (mélységét) az elektródák leszúrásának mélysége is befolyásolja.

Mivel ilyen eszközök nem állnak kutatócsoportunk rendelkezésére, ilyen típusú 
méréseket más hazai szervezetekkel, egyetemekkel folytatott szakmai együttműködés 
keretében tudunk végrehajtani. Mivel ezen mérőhálózatok felhasználhatósága a katonai 
műszaki képzésekben korlátozott, nem indokolt saját eszköz beszerzése, így az oktatásba 
történő bevonás esetén, a terepi kutatások során továbbra is az együttműködésen ala-
puló megoldásokra kell támaszkodnunk. Ugyanakkor a korábbi mérések eredményei, 
a nyers adathalmazok bármikor újra felhasználhatók modellezés, értékelés, vagy más 
mérési módszerekkel való összehasonlítás céljából, valamint adatbázis-kezelési és adat-
ábrázolási feladatok során.

Magnetométeres mérések

Az ilyen típusú mérések alapvetően a mágneses tér lokális anomáliáit (pozitív vagy 
negatív irányú eltéréseit) képesek detektálni, amelynek segítségével megfelelő min-
tavételi sűrűség esetén képesek vagyunk megjeleníteni a földfelszín alatti tárgyakat 
és objektumokat.  A földmágneses (magnetométeres) mérések alapja12 az, hogy a külön-
böző típusú anyagok különböző mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket 
jelentősen befolyásol azok összetétele és szerkezete. A paramágneses anyagok a külső tér 
irányába mágneseződnek, így erősítik azt, a ferromágneses anyagok esetén ez a jelenség 
fokozottan jelentkezik, míg a diamágneses anyagok a külső tér irányával ellentétesen 

12 Lenkey  2013.
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mágneseződnek, így gyengítik azt. A műszerek az ezekből az eltérésekből eredő ano-
máliákat képesek detektálni az alábbiak szerint:

• indukált mágnesezettség elvén detektálhatók azok a fémek (például alumínium, 
lágyvas), anyagok (például vulkáni és egyes metamorf kőzetek, tégla), amelyek 
kizárólag a külső mágneses tér fennállásának idejére mutatnak mágneses tulajdon-
ságokat (paramágneses anyagok);

• remanens indukció elvén detektálhatók azok a fémek (például acél), anyagok (pél-
dául vulkáni magmában polarizált térben mágneseződött kőzetek, patics), amelyek 
a külső tér megszűnést követően is rendelkeznek valamekkora visszamaradt mág-
neses tulajdonsággal (ferromágneses anyagok);

• vagy az alapján is detektálhatók fémek (például réz, ólom, ezüst, higany), anyagok 
és emberi beavatkozások nyomai (például bolygatott talaj, árok, sír, kút), vagy ter-
mészetes képződmények, hogy éppen csökkentik a külső tér mágnesező hatását, 
indukcióját (diamágneses anyagok).

A vizsgálati módszer egyik előnye a gyorsaság, amelynek köszönhetően nagy terep-
szakaszok vizsgálhatók át viszonylag rövid idő alatt (természetesen ez is függ a terep 
minőségétől és az aljnövényzettől). A módszer képzésbe történő bevonására a talajellen-
állás-mérésnél megfogalmazottak szerint nyílik lehetőség.

Talajradarral végzett vizsgálatok

A talajradar, vagy másnéven földradar13 az elektromágneses (rádiófrekvenciás) hullámok 
talajba történő besugárzásával, majd a hullámhosszal összemérhető tárgyakról, vagy 
eltérő összetételű anyagok határáról érkező reflexiók detektálásával érzékeli a leleteket 
vagy a földalatti rejtett objektumokat.

Alkalmazott frekvenciák:14

• 25–50–100 MHz: sekélyföldtani kutatásoknál alkalmazott radarok;
• 200–250–450–900 MHz: geotechnika, régészeti célból alkalmazott radarok;
• 1200–2600 MHz: szerkezetkutatási (például alépítmény) célból alkalmazott radarok.

Az elektromágneses hullám hullámhosszának változtatásával – a föld vezetőképessé-
gének függvényében – növelhető, illetve csökkenthető a behatolási mélység, így a detek-
tált tárgyak mérete és mélysége pontosítható. Magasabb frekvenciákon (1 GHz – 2.6 GHz) 
a behatolási mélység csökken, ugyanakkor a felbontóképesség javul. A talaj vezetőké-
pessége számos tényezőtől függ (például anyagszerkezet, homogenitás, kőzettípus, ned-
vességtartalom, növényi/állati eredetű maradványok), így a detektálási mélység néhány 
métertől több tíz méterig terjedhet. Üregek és falmaradványok (épületromok) kutatására 
ideális eljárás.

13 GPR – Ground-Penetrating Radar. 
14 Törös  2013.
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Röntgenalapú eljárások

A röntgen készülékek működési elvének, környezeti és egészségügyi hatásainak, vala-
mint méretének is köszönhetően elsősorban a leletek laboratóriumi körülmények közötti 
vizsgálata során alkalmazható roncsolásmentes eljárás, amelynek használata kifejezetten 
akkor célszerű, ha a leletek sérülékenysége ezt indokolja. Így például akár a földlabdával 
együtt kiemelve végezhető el az állapot értékelése az állagromlás vagy sérülés veszé-
lyének kockáztatása mellőzésével, és az eredmények alapján kerülhet sor a tisztítási 
módszer vagy a szükséges további munkafolyamatok meghatározására. Segítségével 
ugyanakkor, az orvosi röntgenekhez hasonló módon, a leletek belső szerkezetének, szabad 
szemmel nem látható részleteinek feltérképezésére és elemzésére nyílik lehetőség, beszél-
jünk akár egy kincsesládáról, vagy annak zárszerkezetéről, egy fegyverről vagy egy 
festett ábráról egy festményen vagy cserépedényen.

2. ábra.
Leletek röntgen vizsgálata
Forrás: SLAC National Accelerator Laboratory Elérhető: https://news.stanford.edu/features/2016/slac/
art.html (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

Kutatócsoportunk rendelkezik egy HS5030si típusú csomagvizsgáló röntgen berendezéssel, 
amely kiválóan alkalmazható ilyen jellegű feladatok elvégzésére is, de elsősorban 
demonstrációs céllal, eseti mérések és vizualizációk készítésére az oktatásban is hatékonyan 
alkalmazható. Az ilyen eszközök használata során természetesen mindenkor a hatályos 
műszaki-, egészség-, munka-, és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően kell eljárni, 
a kezelőknek megfelelő szintű sugárvédelmi ismeretekkel és képesítéssel kell rendelkezniük , 

https://news.stanford.edu/features/2016/slac/art.html
https://news.stanford.edu/features/2016/slac/art.html
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illetve a biztonságos üzemeltetés érdekében el kell végezni az időszakos felülvizsgálatokat 
és karbantartásokat.

Leletek archiválása és vizualizációja

Térinformatikai rendszerek

A régészeti munka során már évtizedek óta bevált gyakorlat a leletek földrajzi koordiná-
táinak rögzítése GNSS15 rendszerek segítségével. Ezeket az információkat célszerű egy 
térinformatikai rendszerben (GIS)16 tárolni, illetve feldolgozni,17 így az eredmények akár 
később is bármikor, különböző alkalmazói környezetben vizualizációra kerülhetnek, illetve 
modellek segítségével predikciók, szimulációk végzésére is felhasználhatók (például hipo-
tézisek igazolására, további kutatási irányok meghatározása érdekében). A katonai képzés 
szempontjából a geoinformációs rendszerek, a különböző digitális terepmodellek ismerete, 
készségszintű alkalmazása kiemelten fontos tudás, melynek megszerzését és elmélyítését 
elősegítheti, ha a képzés során a hallgatók többször találkoznak ilyen jellegű feladattal 
és eszközökkel.

Az akár iparági standardnak is nevezhető ArcGIS mellett vannak nyílt forráskódú meg-
oldások is (például QGIS), melyekkel ugyan csökkentett funkcióval, de költséghatékony 
laborkörnyezetet tudunk kialakítani (egyszerűbb megjelenítési feladatokra a Google Earth 
szoftvert is fel lehet használni). Az ortofotók georeferálása, a képi információkon külön-
böző számítások elvégzése ma már klasszikus térinformatikai feladat, de napjainkban akár 
geoinformáció val ellátott videók (például drónfelvételek) is megjeleníthetők,18 valamint 
mérésekben felhasználhatók (metainformációk alapján). A légifénykép készítési helyszí-
nének, valamint orientációjának megállapításában a többvevős, nagy pontosságú GNSS 
rendszerek19 segíthetnek. A műholdas képek segítségével egyes régészeti kutatások „crowd 
source”-olhatóak,20 és olyan résztvevők is bevonhatók, akik másképpen a kutatásban nem 
tudnának részt venni.21

15 GNSS – Global Navigation Satellite System – Globális Műholdas Navigációs Rendszer.
16 GIS – Geographic Information System – Geoinformációs Rendszer.
17 Kállai  2019.
18 A videóállományok térinformatikai megjelenítésére is vannak már megoldások (Lásd 
FMV – ArcGIS: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/introduction-to-full-
motion-video-in-arcgis-pro.htm (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
19 Károly  2018a; Károly  2018b.
20 Lásd: https://archive.archaeology.org/0901/topten/digitalarky.html (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
21 Lásd www.archaeology.org/news/8695-200514-england-aerial-images és https://earth.google.
com/web/@46.32386627,16.87822708,150.65938408a,619.39978772d,35y,0h,0t,0r (A letöltés dátuma: 
 2020. 08. 26.)

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/introduction-to-full-motion-video-in-arcgis-pro.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/introduction-to-full-motion-video-in-arcgis-pro.htm
https://archive.archaeology.org/0901/topten/digitalarky.html
http://www.archaeology.org/news/8695-200514-england-aerial-images
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
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LIDAR22

Az eljárás alapja a lézeres távolságmérés, melyet végezhetünk a földről (ekkor oldal-
irányú pásztázással), vagy a levegőből (ekkor a vizsgált területre merőleges, a hordozó-
platformról lefele irányuló pásztázással). Az eljárás során egy lézernyalábot mozgatunk 
valamilyen előre meghatározott rendszer szerint a felszínen. A lézernyaláb becsapódik 
a felszín, objektum vagy a céltárgy egyes pontjaira, amelyekről különböző mértékben 
reflektálódik. A visszavert sugarakat egy detektor érzékeli, ami minden ponthoz meg-
határozza a kisugárzás és a visszaérkezés között eltelt időt. A rendszer ezeket a ki-
sugárzás helyéhez rögzített koordinátarendszerben eltárolja, lehetővé téve a felszín 
akár 3 dimenziós leképezését. Az így keletkező nagyméretű adathathalmazon a későb-
biekben különböző jelfeldolgozási, szűrési műveleteket, geometriai transzformációkat 
hajthatunk végre céljainknak megfelelően (például a felszínről a növényzet által oko-
zott reflexiók eltávolítása).

Ez a megoldás jelenleg minden más ilyen felhasználású digitalizációs módszernél 
pontosabb méréseket tesz lehetővé, és a korlátot jelenleg még nem feltétlenül az eszköz 
műszaki paraméterei jelentik, hanem az alkalmazott informatikai megoldások kapa-
citásai (feldolgozási, tárolási kapacitás). A mérési eredmények tisztítását (mérési ano-
máliák kiszűrése23, normalizálása), konvertálását, és a 3D utómunkálatokat (például 
egykori épületek ábrázolása) követően kialakuló háromdimenziós modellhez gömbpa-
norámákat, megjegyzéseket, leírásokat, külső linkeket (dokumentumok, videók stb.) is 
tudunk rendelni. Így a pusztán szöveges adatokat tartalmazó adatbázis típusú digitális 
dokumentációk helyett olyan látványos és informatív, az információkat komplex for-
mában tartalmazó eredményt kapunk, amelynek segítségével a terepmunkák lezárását 
követően, akár a helyszíntől távol is folytathatók a kutatások egy virtuális térben.

A LIDAR-os  és/vagy fotogrammetriai eljárással végzett mérések alapján készített 
prediktív modellek eróziós, valamint egyéb, az ásatási helyszínek és leletek épségét 
veszélyeztető jelenségek korai felismeréséhez, és az ezek elleni megelőző, védelmi 
intézkedések megtervezéséhez is komoly segítséget nyújthatnak a szakemberek szá-
mára. Az elmúlt évtizedekben sajnálatos módon – természeti jelenségek vagy gondatlan 
emberi tevékenységek miatt bekövetkező rombolások és rongálások mellett – számos 
példát láthatunk történelmi emlékeink szándékos pusztítására is (például háborúk, 
terrorizmus, vandalizmus).24 Ha ezeket megelőzni vagy kivédeni objektív okok miatt 
a legtöbb esetben nem is tudjuk, digitális formában mégis megőrizhetjük az utókor 
számára.

Ezeknek a módszereknek a katonai műszaki felsőoktatásba történő integrálása 
kifejezetten előremutató törekvés, hiszen a legkorszerűbb technológiákat felhasz-
nálva számos területen szerezhetnek jártasságot a hallgatók az ilyen jellegű komplex 

22 LIDAR – Light Detection and Ranging – Lézer Alapú Távérzékelés.
23 Légi felvételek esetén például a vegetáció kiszűrése.
24 Smith-Strickland  2013.
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feladatok megoldása során, és az így szerzett tudást a jövőben számos beosztásban, 
munkakörben lesz lehetőségük kamatoztatni eredményesen (például hadszíntér digita-
lizációja, katonai autonóm offroad járművek útvonalának felmérése, adaptív tervezése).

3. ábra
Zrínyi-Újvár LIDAR-os  felmérésének eredménye
Forrás: a szerzők saját szerkesztése

Légifényképezés

Korábban a régészetben a légifényképezés elsősorban a vizsgált területek jellegzetes-
ségeinek felmérése, a lelőhelyek azonosítása céljából került alkalmazásra (4. ábra). 
Azonban a nem a felszínre merőlegesen készített, egymással össze nem illeszthető 
fotókat alapvetően hibásnak, használhatatlannak minősítették. Ez maradt a gyakorlat 
egészen az utóbbi évekig, amikor a digitális képfeldolgozás és a 3D ábrázolás lehe-
tővé tette fejlett fotogrammetriai eljárok segítségével a különböző irányszögekből 
készített, egymással átlapolódó fotókból 3 dimenziós modellek összeállítását (5. ábra). 
Manapság az erre a célra hatékonyan felhasználható szoftverek ára már a megfizethető 
kategóriába tartozik, míg vannak olyan megoldások is, amelyek kutatási célokra akár 
ingyenesen felhasználhatók.25

25 Például www.autodesk.com/products/recap/overview (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.) 

http://www.autodesk.com/products/recap/overview
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4. ábra
Vegetáció elemzése légifotók segítségével
Forrás: Gáti–Bertók  2015

5. ábra
A légifotók fotogrammetriai felhasználásának elve
Forrás: https://wingtra.b-cdn.net/wp-content/uploads/201909-lidar-photogrammary-illustration-1.png 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

https://wingtra.b-cdn.net/wp-content/uploads/201909-lidar-photogrammary-illustration-1.png
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A kamera mozgatási módszere alapján kétféle légifényképezési stratégiát tudunk meg-
különböztetni, a teljes területfedési (felszínre merőlegesen végzett), és a megfigyelő által 
irányított felderítést (amely lehet a céltárgyra vagy talajfelszínhez képest oldalirányú, 
vagy arra merőleges). A légifényképezés a térképészeti célú felhasználás mellett a vege-
táció és a talajszerkezet elemzésének elvégzésére is alkalmas, amely komoly segítség lehet 
településmaradványok, korabeli útvonalak és egyéb mesterséges tereptárgyak, például 
erődítés, árok, töltés, halastó stb.26 azonosítása során. A korabeli térképek, metszetek, 
illetve a későbbi ortofotók, műholdfelvételek összehasonlítása, illetve a különböző idő-
szakokban, év/napszakban készített felvételek elemzése (például az árnyékok vizsgálata) 
egyéb összefüggésekre is rávilágíthat.

A katonai műszaki felsőoktatásban a különböző légifelvételek digitális feldolgozása, 
értékelése, elemzése, illetve a kapcsolódó technikai kihívások megoldása, valamint 
az ezek gyakoroltatása céljából kapott feladatok megoldása során a hallgatók speciális 
szakterületeken (például IMINT27) is szerezhetnek jártasságot az általános műszaki 
kompetenciák fejlesztése mellett.

3D modellezés

A leletek különböző módszerekkel történő digitalizálása (például lézer/fotószkennelés), 
a mért adatokból a 3D modellek előállítása, majd azok kiegészítő információkkal történő 
ellátása és archiválása nagy segítséget jelenhet a kutatók számára, hiszen lehetőséget 
biztosít arra, hogy a valós tárgyakon végrehajtott kísérletek eredményeit kiegészítsék 
a modelleken végrehajtott virtuális vizsgálatok alapján levonható következtetésekkel. 
Ráadásul a virtuális vizsgálatok esetén sem időbeli, sem térbeli, sem mennyiségi korlát 
nincsen.

A 3D technológia különböző módszerei tehát több területen is hatékonyan használ-
hatók a régészeti kutatások során. 3D szkennerek segítségével végezhető el a különböző 
tárgyak felszíni pontjainak digitalizációja. Ezek tárolhatók (archiválhatók) a későbbi fel-
dolgozás érdekében, vagy a szükséges utómunkálatok segítségével előállítható a leletek 
nagy pontosságú 3D-s modellje, ami a virtuális térben bárhol és bármikor meg is jele-
níthető egy számítógép monitorján. Ugyanakkor különféle 3D nyomtatási eljárások28 
segítségével a modellek felhasználásával tetszőleges mennyiségben reprodukálhatjuk for-
mailag az eredeti tárgyakat, amelyek így kézzelfoghatóvá válnak. Régészeti szempontból 
fontos lehetőség, hogy a leletek, illetve azok lelőhelyének környezete kis távolságból, 
illetve nagyobb területre vetítve (az egyes lelőhelyek együttesen) egyaránt rögzíthetők 

26 Padányi–Négyesi  2018.
27 IMINT – Imagery Intelligence – Képi Felderítés.
28 Gál–Németh  2019.
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3 dimenzióban.29 A műalkotások,30 várak és erődítések,31 régészeti lelőhelyek,32 leletek33 
és örökségvédelmi helyszínek34 háromdimenziós rögzítése segíti azok későbbi elemzését, 
és a nyilvánosság számára történő interaktív bemutatását.35 Az egyszerű weblap jellegű 
megoldások mellett már játékok36 és mobil alkalmazások37 is segíthetnek ebben.

6. ábra
Strukturált fény alapú 3D szkennelés eredménye egy bombarepeszről
Forrás: a szerzők saját szerkesztése

29 Bezzi et al.  2018.
30 Műalkotások interaktív ábrázolása: https://artsexperiments.withgoogle.com/beyondscrolls/ 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.) 
31 Lásd www.szadvar.hu/3d/szadvar3d.html http://3dom.fbk.eu/repository/files/ITT/modelli3d.html; 
https://academy.autodesk.com/portfolios/survey-project-torre-del-oro https://academy.autodesk.com/
portfolios/survey-project-castillo-de-san-jorge www.museidironzone.it/ATOR/punta_linke_v01/
WebGL_build/index.html www.youtube.com/watch?v=mZOK9tbrJL8 (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
32 Lásd www.provincia.bz.it/arte-cultura/beni-culturali/la-documentazione-di-scavo.asp# https://
sketchfab.com/leicester-archaeology www.archaeology.org/news/7500-190326-egypt-amethyst-mine 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
33 Lásd https://sketchfab.com/USF_digital/collections/fort-frederica-national-monument (A letöltés 
dátuma:  2020. 08. 26.)
34 Volterra műemlékei: http://scanningvolterra.com/ Notre-Dame tetőszerkezete: www.youtube.
com/watch?v=O2z5jiJ_2tU&feature=youtu.be Műemlék jellegű épületek: https://sketchfab.com/3d-
models/heritage-building-hungary-dc4e6171d133445dafbfb88bcd9577e3 és https://sketchfab.com/3d-
models/heritage-building-hungary-30b8e9a598404ddba9fbbc26ec271779 továbbá https://sketchfab.
com/3d-models/heritage-building-hungary-ecb28a6129084c1e8f653543dacdfe47 (A letöltés dátuma: 
 2020. 08. 26.) 
35 Sanders  2008.; Powell  2009.
36 VR oktató játékok, például https://store.steampowered.com/app/1236560/The_Dawn_of_
Art/?beta=0 (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
37 M85 autóút AR: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.pazirik.lekrim85ar&hl=en_US 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

https://artsexperiments.withgoogle.com/beyondscrolls/
http://www.szadvar.hu/3d/szadvar3d.html
http://3dom.fbk.eu/repository/files/ITT/modelli3d.html
https://academy.autodesk.com/portfolios/survey-project-torre-del-oro
https://academy.autodesk.com/portfolios/survey-project-castillo-de-san-jorge
https://academy.autodesk.com/portfolios/survey-project-castillo-de-san-jorge
http://www.museidironzone.it/ATOR/punta_linke_v01/WebGL_build/index.html
http://www.museidironzone.it/ATOR/punta_linke_v01/WebGL_build/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=mZOK9tbrJL8
http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/beni-culturali/la-documentazione-di-scavo.asp#
https://sketchfab.com/leicester-archaeology
https://sketchfab.com/leicester-archaeology
http://www.archaeology.org/news/7500-190326-egypt-amethyst-mine
https://sketchfab.com/USF_digital/collections/fort-frederica-national-monument
http://scanningvolterra.com/
http://www.youtube.com/watch?v=O2z5jiJ_2tU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=O2z5jiJ_2tU&feature=youtu.be
https://sketchfab.com/3d-models/heritage-building-hungary-dc4e6171d133445dafbfb88bcd9577e3
https://sketchfab.com/3d-models/heritage-building-hungary-dc4e6171d133445dafbfb88bcd9577e3
https://sketchfab.com/3d-models/heritage-building-hungary-30b8e9a598404ddba9fbbc26ec271779
https://sketchfab.com/3d-models/heritage-building-hungary-30b8e9a598404ddba9fbbc26ec271779
https://sketchfab.com/3d-models/heritage-building-hungary-ecb28a6129084c1e8f653543dacdfe47
https://sketchfab.com/3d-models/heritage-building-hungary-ecb28a6129084c1e8f653543dacdfe47
https://store.steampowered.com/app/1236560/The_Dawn_of_Art/?beta=0
https://store.steampowered.com/app/1236560/The_Dawn_of_Art/?beta=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.pazirik.lekrim85ar&hl=en_US
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7. ábra
Strukturált fényalapú és lézerszkennelés eredményének összehasonlító vizsgálata – a színskála 
az eltéréseket mutatja mm-ben
Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A régészeti feltárásokon fellelt állati (például háziállatok csontjai) és növényi (például 
faanyagok) eredetű maradványok gyakran nem kerülnek végül sem kiállításra, sem meg-
őrzésre hely- és költségtakarékosság miatt. Így a későbbiekben már lesz lehetőség azok 
vizsgálatára, esetleg újraértékelésére. Gyakran kizárólag csak roncsolásos vizsgálat áll 
rendelkezésre bizonyos jellemzők megállapítására, ami miatt a leletek sérülnek (gene-
tikai tesztek, rádiókarbon izotóp vizsgálat, anyagszerkezeti vizsgálatok stb.). Annak 
érdekében, hogy az utókor és a kutatók számára a fenti tárgyi emlékek eredeti (fel-
lelt) állapotukban legalább digitális formában megőrzésre kerüljenek, a 3D technikák 
kínálják a megfelelő megoldást. Az így létrehozott modellek megőrzése kerülnek, így 
a későbbiekben is vizsgálhatóvá és bemutathatóvá tehetők.38 A 3D nyomtatás ezenfelül 
lehetővé teszi a leletek sérült részeinek pótlását, kiegészítését,39 és pontosan illeszkedő 
támasztékok gyártását, továbbá oktatási vagy kísérleti célú demonstrációs eszközök 
készítését,40 ugyanakkor biztosítja adott terep különböző korok szerint, rétegenként 
történő ábrázolásának lehetőségét is,41 amellyel a régészeti feltárások helyszíne teljes 
komplexitásában bemutathatóvá válik terepasztal formájában. A CT42 szkennelés ered-
ményei alapján létrehozott 3D modellek nyomtatása lehetővé teszi például mumifikált 

38 Weber–Malone  2011.
39 Flaherty  2012.
40 Viking King’s Bones Recreated With 3-D Printer (2017).
41 Sabo  2019.
42 CT – Computed Tomography – Computer Tomográfia.
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holtestek roncsolásmentes vizsgálatát is.43 A 3D modellezés ugyanakkor akár történelmi 
személyek arcmásának rekonstruálásában,44 vagy digitális animációk45 létrehozásában 
is segíthet (narrációval vagy szöveges kiegészítésekkel).

Az oktatásban való felhasználáshoz a Zrínyi-Újvár környékének vizsgálata során 
végzett mérések eredményei mellett számos más, ingyenesen elérhető publikus forrás is 
rendelkezésre áll, ahonnan különböző 3D modellek, vagy különböző LIDAR-os  mérések 
(például Demo data setek)46 eredményei is letölthetők. Ezek segítségével a hallgatók 
részére izgalmas, komplex feladatok állíthatók össze, amelyek megoldása nagyban segít 
a műszaki készségek és a rendszerszemlélet fejlesztésében egyaránt.

Méréseket segítő kiegészítő megoldások

Bár a 3D technológiában már számos „konzerv”-megoldás létezik, amelyek lehetővé 
teszik, hogy néhány kattintással készítsünk virtuális, vagy nyomtatott modelleket, az ezek 
által kínált minőség sokszor nem elégíti ki maradéktalanul a felhasználói igényeket. 
A kívánt eredmény eléréséhez elengedhetetlen a műszaki szemlélet, a megfelelő elméleti 
háttértudás és a fokozatosan fejleszthető gyakorlati készség, valamint az ennek során szer-
zett tapasztalat. Például különböző jelölések alkalmazásával a 3D szkennerek működése 
optimalizálható. Ezek hiányában az egyébként nehezen beazonosítható, nem jellegzetes 
formájú vagy textúrájú tárgyak esetén, éles kontúrok hiányában az adatok feldolgozása 
során illesztési hibák keletkezhetnek, aminek köszönhetően az objektum felülete el-, 
vagy szétcsúszik, azaz a modell deformálódik. Vastartalmú tárgyak esetén a háttértől, 
illetve a tárgytól elütő színű és/vagy jellegzetes alakú, kontrasztos mintázatú mágneses 
jelzések, egyéb alapanyagból készült leletek szkennelése során pedig matricák vagy fes-
tett jelölések alkalmazhatók. Ez utóbbi esetben célszerű előzetesen meggyőződni arról, 
hogy a kiválasztott festék roncsolás nélkül eltávolítható-e a lelet felületéről. Megoldást 
jelenthet továbbá a céltárgy mellé helyezett referenciatárgy használata, amelynek meg-
felelő orientációjával térbeli támpontot biztosíthatunk a kézi vagy automatikus illesz-
tési folyamat eredményes végrehajtásához. Referenciatárgy használatával az esetleges 
mérési hibák azonosíthatóvá válhatnak. A 3D szkennelés adataiból szerkesztett modell 
kinyomtatását követően rendelkezésünkre álló replika segítségével ellenőrizhetjük tevé-
kenységünk eredményét, azonosíthatjuk a szkennelés során keletkező esetleges mérési, 
a szoftveres manipuláció során keletkező szerkesztési, vagy az additív gyártási folyamat 
során keletkező nyomtatási hibákat.

43 Lobell  2010.
44 Például lásd: www.livescience.com/henry-vii-reconstruction-death-mask.html (A letöltés dátuma: 
 2020. 08. 26.)
45 Lásd www.archaeology.org/exclusives?slg=belvoir-slave-quarters-reconstruction (A letöltés dátuma: 
 2020. 08. 26.)
46 Lásd: https://openheritage3d.org/data (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

http://www.livescience.com/henry-vii-reconstruction-death-mask.html
http://www.archaeology.org/exclusives?slg=belvoir-slave-quarters-reconstruction
https://openheritage3d.org/data
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A LIDAR és a fotogrammetriai eljárások mellett a korábban bemutatott fémkeresős, 
illetve geofizikai vizsgálatok során a hiteles mérés érdekében egyaránt lényeges feladat 
a műszerek időszakos kalibrálása, valamint a működőképesség ellenőrzése, amelyet 
ismert mélységben elhelyezett ismert fizikai tulajdonságokkal rendelkező céltárgyakkal 
tudunk elvégezni. Ennek a működést ellenőrző tesztnek a célja, hogy csökkentsük a „fals 
pozitív” és „fals negatív” eredmények valószínűségét. Első esetben olyan tárgyakat hasz-
nálunk referenciaként, amelyeket ki kell szűrnie a műszernek (például alumíniumhul-
ladék, söröskupak, szög, kötöződrót), míg utóbbi esetben a keresett céltárgyhoz nagyon 
hasonló tulajdonságokkal rendelkező referenciát kell választani.

A levegőből végzendő tevékenységek alternatív platformjai

Drónok alkalmazása

Ahogy korábbi tanulmányunkban már megfogalmaztuk,47 a drónok ideálisak, és költ-
séghatékony megoldást jelentenek kis magasságból végzett vizuális terepértékelésre 
és légifényképezésre egyaránt. Régészeti alkalmazásuk éppen ezért már évek óta a mun-
kafolyamatok szerves részét képezi. Kezdetben alapvetően helyszínfelderítési és terep-
értékelési feladatokra, valamint bemutató videók, illetve dokumentumfilmek vágóké-
peinek48 készítésére használták, de mára már a terep és a különböző objektumok 3D 
modellezéséhez szükséges fotó- és videóanyagok felvétele és utófeldolgozása dominál. 
Természetesen drónok segítségével a kamerákon kívül más „payload”-ok49 is a levegőbe 
emelhetők, amelyek közül a hadirégészet és hadszíntérkutatás eszköztárába leginkább 
a LIDAR-ok alkalmazása illeszkedik. Ezek beszerzési költsége ugyanakkor ma még 
többnyire jelentősen meghaladja a kutatást végző szakemberek és szervezetek anyagi 
erőforrásait, így napjainkban az ilyen felmérések szolgáltatásként történő igénybevétele 
tűnik járható útnak.

A drónok hallgatói projektmunkákban való felhasználásában van perspektíva, amen-
nyiben biztosítani tudjuk a szükséges eszközparkot (biztonságos repülésre képes, sta-
bilizált, nagy felbontású kamerával felszerelt multikopterek), a hallgatók megfelelő fel-
készítését (drónoperátor alaptanfolyam, típustanfolyam), valamint tevékenységüknek 
és az eszközök biztonságos üzemeltetésének feltételeit a vonatkozó jogi szabályozás 
keretei között. Ennek keretei nem alakultak ki, és még nem látszik hatékony megoldás 
a kapcsolódó költségek (eszközök, biztosítás, tanfolyam, engedély), az adminisztrá-
ciós nehézségek, valamint az időtényező (elsősorban a hallgató teljes képzési ideje, 
és tanfolyamok elvégzéséhez szükséges idő) miatt, ezért nem várható ezen a területen 

47 Németh–Szabó  2019.
48 Lásd A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Elérhető: www.youtube.com/watch?v=6iaNBVYKhTs 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
49 Hasznos teher.

http://www.youtube.com/watch?v=6iaNBVYKhTs
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gyors előrelépés. Ugyanakkor a hallgatók szoftveres utómunkálatokba, az elemzések, 
3D modellek készítésébe történő bevonása lényegesen egyszerűbben megoldható.

Ballonok alkalmazása

Felderítési, kutatási és légifényképezési célzattal évszázadok óta alkalmaznak különböző 
helyhez kötött, vagy kontrollált helyváltoztatásra képes irányítható (például hőlégballon), 
illetve szabadon mozgó (például meterológiai) ballonokat.50 Ezek a ma elérhető multikop-
tereknél lényegesen nagyobb hasznos terhek felemelésére és mozgatására képesek, illetve 
sokkal tovább tudnak a levegőben maradni, ezért például nagy kiterjedésű területek nagy 
felbontású LIDAR-os  felmérésének elvégzéséhez optimális légi hordozóplatformként is 
szolgálhatnának.

Ugyanakkor magas beszerzési és üzemeltetési költségeik, valamint alkalmazásuk 
körülményessége nem teszi lehetővé régészeti célzattal történő széles körű felhaszná-
lásukat. Természetesen a fenti indokok alapján a katonai műszaki oktatásba történő 
bevonásnak sem ma, sem később nem látjuk relevanciáját. Ez a megállapítás, ha árnyal-
tabban is, de érvényes a helikite-okra” is, amelyek tulajdonképpen sárkányszerkezettel 
kombinált, kisebb méretű, helyhez kötött, személyzet nélküli ballonok. Könnyebben irá-
nyíthatók, és a légáramlatokkal, széllel szembeni ellenállóképességük (függetlenségük) 
is lényegesen nagyobb, míg költségük alacsonyabb. Alkalmazásuk mégsem elterjedt, 
mivel sokkal körülményesebb, mint a multikoptereké.

Sárkányszerkezetek alkalmazása

A keretes és keret nélküli sárkányszerkezeteket (az angolszász szakirodalomban kite-nak  
nevezik ezeket) először az  1906-os  San Franciscó-i  földrengés kárfelmérése során51 
használták légifényképek készítésére, ugyanakkor a fényképezés örökségvédelmi célú 
alkalmazása még ennél is régebbre tekint vissza. Először  1858-ban, Albrecht Meyden-
bauer építész ötlete alapján mérési céllal kezdték el fényképek segítségével felmérni 
és archiválni a műemlék jellegű épületeket a levegőből Németországban.52 Alapjában véve 
az akkor készült felvételek és mérési eredmények tették lehetővé évtizedekkel később 
a két világháború pusztításait követő helyreállítási munkák elvégzését.

A sárkányszerkezetekkel végzett légifényképezést még napjainkban is előszeretettel 
alkalmazzák,53 és a régészeti kutatások során is hatékony alternatívát jelenthet különböző  

50 Károly–Mikó  2017.
51 Lásd http://robroy.dyndns.info/lawrence/Nurkse/san_francisco.php (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)
52 Albertz  2001.
53 Lásd www.luftpanorama.com/ (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

http://robroy.dyndns.info/lawrence/Nurkse/san_francisco.php
http://www.luftpanorama.com/
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helyszíneken.54 Jellemzően olyan nyílt, nagy kiterjedésű régészeti lelőhelyeken alkal-
mazzák, ahol más eljárás túlzottan költséges, vagy engedélyeztetési szempontból prob-
lémás lenne.

8. ábra
Az  1906-os  San Franciscó-i  földrengésről készített légifotó
Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/San_Francisco_in_ruin_edit2.jpg 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

9. ábra
Sir Henry Wellcome által  1912–1913 között egy szudáni ásatáson használt szerkezet
Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/%27Photographic_automatic_
kite%27_Wellcome_M0008638.jpg/800px-%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_
M0008638.jpg (A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

54 Schlitz  2004.; Bogacki  2013.; Bogacki et al.  2010. Az első régészeti célú sárkányszerkezetes 
felvételeket  1912–1913 között Sir Henry Wellcome készítette egy szudáni ásatáson. Forrás: The Past 
from Above: Aerial Photographs of Archaeological Sites.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/San_Francisco_in_ruin_edit2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_M0008638.jpg/800px-%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_M0008638.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_M0008638.jpg/800px-%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_M0008638.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_M0008638.jpg/800px-%27Photographic_automatic_kite%27_Wellcome_M0008638.jpg
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PBL-módszertanra kidolgozott mintaprojekt

Az eddigiekben röviden bemutatásra kerültek azok a korszerű technológiák, mérési 
eljárások és technikai megoldások, melyeket az elmúlt több mint másfél évtizedben 
eredményesen alkalmaztunk Zrínyi-Újvár terepi kutatásai, valamint az eredmények fel-
dolgozása és vizualizációja során. Ezek mindamellett, hogy általánosságban is igazolták 
létjogosultságukat a hadirégészet, valamint a csata- és hadszíntérkutatás eszköztárában, 
alkalmasnak bizonyultak arra is, hogy a katonai műszaki, illetve hadtudományi képzési 
területen kreatív tanulási program keretében felhasználásra kerüljenek a problémaalapú 
tanulás támogatására. Ennek gyakorlatban történő megvalósíthatóságának szemléltetése 
érdekében kidolgoztunk egy innovatív, többlépcsős, komplex mintaprojektet, melynek 
végrehajtása egyrészt épít a hallgatók tanulmányai során megszerezhető műszaki ala-
pozó és szakmai ismeretekre, ugyanakkor kreatív gondolkodást és önálló kutatómunkát 
egyaránt elvár a résztvevőktől. (Hasonló gyakorlatorientált megoldások55 természetesen 
más képzési területeken is megjelenhetnek, hiszen a problémák helyes behatárolásával 
[figyelembe véve az írás első felében megfogalmazott feltételeket], konkretizálásával, 
a megoldáskeresési folyamat hatékony menedzselésével, támogatásával [tutor] lehet 
a jövő szakembereinek felkészülését eredményesen biztosítani.)

A mintaprojekt alapötletét az adta, hogy ugyan a drónok beszerzési és üzemeltetési 
költségei az elmúlt években rohamosan csökkentek, a képzésbe történő bevonásukra, 
gyakorlati alkalmazásukra széles körben mégsem került sor a korábban megfogalmazott 
indokok alapján. Ezért a hallgatóknak más megoldáson kell gondolkodniuk a fotogram-
metriai eljárások alkalmazásához szükséges légi fényképezés végrehajtása érdekében.

55 Például különböző versenyek formájában, lásd RECCS. Forrás: http://reccs.uni-obuda.hu/en/history 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

http://reccs.uni-obuda.hu/en/history
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10. ábra
Régészeti feltárás fotogrammetriai dokumentálása (fent: textúrázott modell, lent: poligon modell)
Forrás: a szerzők saját szerkesztése

Projekt: Sárkányszerkezet tervezése alacsony magasságban végzett 
légifényképezés végrehajtására, majd fotogrammetriai eljárások alkalmazásával 

3D modell előállítása

1. feladat: A projekt végrehajtásának tervezése

A projekt végrehajtásában részt vevők számának, felkészültségének és készségeinek 
függvényében a feladatok meghatározása során több, illetve kevesebb kezdőinformáció 
megadására is lehetőség nyílik, ezáltal csökkentve vagy növelve önállóságukat, a prob-
léma megoldásának szabadságfokát. A projekt egyik legfontosabb részét képezi az egyes 
feladatok időszámvetésének megtervezése, a feladatok felosztása, a végrehajtás megszer-
vezése és irányítása, a csoportmunkához szükséges kommunikációs, illetve együttműkö-
dési platformok kiválasztása és létrehozása, a vezetési-, munka-, ellenőrzési- és dokumen-
tálási rend meghatározása, valamint a felhasználásra tervezett hardverek (alapanyagok, 
szerszámok egyéb eszközök) és szoftverek körének kiválasztása.

2. feladat: Kite tervezése

A NASA Kitemodeler56 programja segítségével a tervezési szakaszban szimulálhatók 
a különböző alakú és felületű sárkánytestek aerodinamikai tulajdonságai. A WingCalc57 
szoftver segítségével merevítés nélküli sárkányszerkezet tervezhető. Mindkét program 

56 A NASA Kitemodeler letölthető: www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/kiteprog.html 
57 Lásd www.wingworks.de/kite-design/3d-software-wingcalc/ és https://github.com/wingworks 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 26.)

http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/kiteprog.html
http://www.wingworks.de/kite-design/3d-software-wingcalc/
https://github.com/wingworks
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ingyenesen elérhető, és lehetőséget biztosítanak a kísérletezésre, a különböző modellek 
összehasonlítására, így a PBL projekt során jelentős segítséget nyújthatnak a hallgatók 
számára.

Szempontok:
• repülési tulajdonságok (például stabilitás, irányíthatóság, minimális és maximális 

szélsebesség);
• alkalmazási/funkcionális jellemzők (például robusztusság, teherbírás, kezelhe-

tőség);
• logisztikai szempontok (például szállíthatóság, karbantartás, javíthatóság, költ-

ségek).
A projektmunka során célszerű olyan kis/közepes teherbírású modellben gondolkodni, 
amely a – fotogrammetriai eljárásokhoz szükséges fényképek, illetve videóanyagok 
készítése céljából – felfüggesztett akciókamera hordozására képes, és irányítása gyorsan, 
egyszerűen elsajátítható, így biztosítja a feladat eredményes végrehajtását. A feladat 
(az összes többi esetében is) a kapcsolódó dokumentációk elkészítésével zárul.

3. feladat: Kite megvalósítása

A feladat végrehajtása során törekedni kell a költséghatékonyan és egyszerűen besze-
rezhető alapanyagok használatára (lásd tervezési szempontok), a szerszámok szabályos 
és biztonságos használatára, a munka-, baleset- és tűzvédelmi rendszabályok végrehaj-
tására. A kapcsolódó dokumentációk elkészítése.

4. feladat: Tesztek végrehajtása, repülési tulajdonságok vizsgálata

A feladatnak részét képezi a helyszín és a meteorológiai tényezők figyelembevételével 
a lehetséges idősávok kiválasztása, amelyek során maximális figyelemmel kell lenni 
a feladat szabályos és biztonságos végrehajtására. Része továbbá a tesztek lépéseinek 
és körülményeinek pontos megtervezése és a vizsgálatok végrehajtása, szükség esetén 
(akár módosításokat követően) megismétlése. A kapcsolódó dokumentációk elkészítése.

5. feladat: Légifényképezés tervezése

Az optimális időjárási körülmények (szél, napsugárzás mértéke és napállás, árnyék-
hatások), valamint a repülési stratégia kiválasztása annak figyelembevételével, hogy 
a modellek elkészítéséhez megfelelő magasságokból és különböző irányokból (tervezési 
szempont) elegendő mennyiségű és jó minőségű, georeferálható fényképre van szükség. 
A kapcsolódó dokumentációk elkészítése.
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6. feladat: Légifényképezés végrehajtása

Az előzetes terveknek megfelelően a fényképezés végrehajtása, az eredmények vis-
szaellenőrzése, szükség esetén a feladat (akár többszöri) megismétlése. A kapcsolódó 
dokumentációk elkészítése.

7. feladat: Fényképek feldolgozása

Az elkészült fényképek minőségi ellenőrzését és válogatását követően a korábban ki-
választott célszoftverek felhasználásával a szükséges javítások és manipulációs munkák 
elvégzése, illetve a 3D modell előállítása. A kapcsolódó dokumentációk elkészítése.

8. feladat: A projektmunka lezárása

Dokumentációk ellenőrzése, rendezése, pontosítása, valamint írásos beszámoló (pub-
likáció tervezet) és prezentáció készítése az elvégzett munka, valamint az eredmények 
és tapasztalatok bemutatása érdekében.

A projekt értékelése

A projekt valóban komplex, hiszen magába foglalja a probléma értelmezésétől és a meg-
oldás folyamatának megtervezésétől kezdve, a megoldási variációk értékelésén, a kivá-
lasztott módszer megtervezésén (technológiák, alapanyagok kiválasztása), kivitelezésén 
(hordozóplatform építése), alkalmazásán (mérések végrehajtása) keresztül az eredmények 
létrehozásáig és kiértékeléséig (képek, metainformációk rendezése, szűrés, javítás, 3D 
modell készítése) az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges összes lépcsőfokot. 
Segít a rendszerszemlélet kialakításában és megerősítésében, valamint a csoportmunka 
keretében történő tevékenységekhez szükséges kompetenciák fejlesztésében, hiszen ezek 
nélkül nem lehet a problémát hatékonyan megoldani. Alapvetően épít a korábban meg-
szerzett ismeretanyagra és az önálló (csoportos) kutatómunka eredményeire, miközben 
fokozza az innovációs hajlandóságot és kreativitást annak a célnak az elérése érdekében, 
hogy a projekt végére kész megoldást tudjanak a hallgatók prezentálni.

A lehetséges megoldási változatok, illetve lehetséges implementációk széles (ponto-
sabban a feladatmeghatározás részletezésével szabályozható szélességű) teret engednek 
ugyan a fantáziának, de a gyakorlatban történő megvalósítás követelménye önkorlátozó 
mechanizmusok kialakítását is igényli a résztvevőktől. A feladatok jól illeszthetők a hall-
gatók tudásszintjéhez, és lehetőséget adnak akár az egyes munkafolyamatok érdeklődés 
szerinti felosztására, akár a párhuzamos munkavégzés megszervezésére és végrehajtá-
sára.
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A projekt kiértékelése során törekedni kell a feladat komplexitásának, valamint 
a résztvevők tapasztalatainak és véleményének figyelembevételére, az egyes feladatok, 
munkafázisok, munkafolyamatok és egyének, valamint a teljes csoport teljesítményének 
elemzésére, az erősségek és gyengeségek megvilágítására. Az értékelés keretében 
ugyanakkor lehetőség nyílik alternatív megoldások, cselekvési változatok bemutatá-
sára és elemzésre is.

Összegzés

A Zrínyi-Újvárhoz kapcsolódó kutatási projekt immáron több mint másfél évtizede tölt 
be méltán fontos szerepet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, majd a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának kutatási portfólió-
jában. A terepi vizsgálatok, valamint a kapcsolódó tudományos munka eredményei azon 
túl, hogy jelentősen gyarapították az elmúlt időszakban hadtörténelmi ismereteinket, 
méltó emléket állítanak az egyik legmeghatározóbb történelmi személyiségnek – akit 
a magyar hadtudomány megalapítójának is tekintenek –, egyetemünk jogelőd intézménye 
névadójának, a költő és hadvezér Zrínyi Miklósnak, illetve rajta keresztül az egész Zrínyi 
családnak.

A kutatások kezdete óta, a technológiai fejlődés következtében az általunk alkalma-
zott technikai eszközök és módszerek egyaránt sokat változtak, ami rávilágított arra, 
hogy a közös nemzeti tudaton felül miként kapcsolódik múltunk a jelenhez és jövőnkhöz. 
Az idő előrehaladtával folyamatosan fejlődő, legkorszerűbb technológiák történeti kuta-
tásba való bevonásával egyre több információhoz juthatunk egyre távolodó múltbeli 
eseményekről. Azaz műszaki technikai ismereteink fejlesztésén keresztül közvetlenül 
nyílik lehetőségünk történelmi ismereteink bővítésére is. Ez a kettősség teszi kiváltképp 
alkalmassá a csata- és hadszíntérkutatást arra, hogy a jövőben kreatív tanulási prog-
ramok egyik domináns területévé váljon úgy a hadtudományi, mint a katonai műszaki 
képzési területen.

Gazdag történelmi örökségünk, valamint a kutatások műszaki támogatásához ren-
delkezésre álló, egyre bővülő, fejlődő technikai eszközrendszer folyamatosan megújuló, 
és ma még kiapadhatatlannak tűnő forrást biztosít a problémaalapú tanulást (PBL) támo-
gató kreatív, illetve innovatív projektfeladatok kidolgozására.

Irodalomjegyzék

Albertz, Jörg (2001): Albrecht Meydenbauer – Pioneer of photogrammetric documentation of the cul-
tural heritage. Proceedings of the  18th International Symposium of CIPA  2001. Potsdam, September 
 18–21.  2001.  19–25. Elérhető: www.hasler.net/Meydenb.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Bezzi, Luca – Bezzi, Alessandro – Boscaro, Christian – Feistmantl, Kathrin – Gietl, Rupert – Naponiello, 
Giuseppe – Ottati, Fabiano – Guzman, Margarita (2018): Commercial Archaeology and 3D Web 

http://www.hasler.net/Meydenb.pdf


135

Zrínyi-Újvár hadszíntérkutatási eredményeinek hasznosulása a katonai műszaki oktatásban

Technologies. Journal of Field Archaeology, Vol. 43, No. 1. 45–59. Elérhető: www.tandfonline.com/
doi/pdf/10.1080/00934690.2018.1505410?needAccess=true& (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Bogacki, Miron (2013): Archaeological kite aerial photography in Ptolemais in years  2006–2008. Elérhető: 
http://ptolemais.uw.edu.pl/pdf/Archaeological_kite_aerial_photography_in_Ptolemais.pdf (A letöltés 
dátuma:  2020. 08. 27.)

Bogacki, Miron – Giersz, Miłosz – Prządka-Giersz, Patrycja – Małkowski, Wiesław – Misiewicz, 
Krzysztof (2010): GPS RTK Mapping, Kite Aerial Photogrammetry, Geophysical Survey and GIS Based 
Analysis of Surface Artifact Distribution at the pre-Hispanic site of the Castillo de Huarmey, North 
Coast of Peru. Elérhető: www.earsel.org/symposia/2010-symposium-Paris/Proceedings/EARSeL-
Symposium-2010_2-10.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Bleszity János – Földi László – Haig Zsolt – Nemeslaki András – Restás Ágoston (2016): Műszaki 
kutatások és hatékony kormányzás. Hadmérnök, 9. évf. 3. sz. 221–242. Elérhető: http://hadmernok.
hu/163_18_bleszity.php (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Flaherty, Joe (2012): Harvard’s 3D-Printing Archaeologists Fix Ancient Artifacts. Elérhető: www.wired.
com/2012/12/harvard-3d-printing-archaelogy/ (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Gál Bence – Németh András (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, 
különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök,  14. évf. 1. sz. 231–249. Elérhető: http://
hadmernok.hu/191_19_gal.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Gáti Csilla – Bertók Gábor (2015): ARCLAND projekt  2010–2015. A JPM Régészeti Osztályának nem-
zetközi pályázata. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 53. évf. 391–400. Elérhető: https://docp-
layer.hu/1257191-Arcland-projekt-2010-2015-a-jpm-regeszeti-osztalyanak-nemzetkozi-palyazata.html 
(A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Hmelo-Silver, Cindy E. (2004): Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? 
Educational Psychology Review, Vol.  16, No. 3. 235–266. Elérhető: http://idtoolbox.eseryel.com/
uploads/9/0/7/5/9075695/problem-based_learning.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Kessler, Carsten – Hansen, Henning Sten – Schrøder, Lise – Arsanjani, Jamal Jokar (2018): Teaching 
Geospatial Technologies with Problem-Based Learning. Elérhető: http://spatial.ucsb.edu/eventfiles/
agile2018/Problem-Based%20Learning.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Kállai Attila (2017): Zrínyi-Újvár feltárásának térképészeti munkái. In Bene Sándor – Fodor 
Pál – Hausner Gábor – Padányi József szerk.: Határok fölött. Budapest, MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont. 369–376.

Kállai Attila (2019): A hadirégészeti kutatások térinformatikai alapjai, különös tekintettel Zrínyi-Újvár 
környezetének retrospektív térinformatikai modellezésére. In Hausner Gábor – Németh András szerk.: 
Zrínyi-Újvár. Egy  17. századi védelmi rendszer az oszmán hódoltság határán. Budapest, Dialóg Campus. 
 141–157. Elérhető: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_
v1.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Károly Krisztián (2018): Globális Műholdas Navigációs Rendszerek alkalmazási lehetőségei katonai 
és polgári célú f lotta- és erőkövetési rendszerekben (1.). Honvédségi Szemle,  146. évf. 1. sz. 
83–97. Elérhető: https://honvedelem.hu/files/files/66992/hsz_2018_1_beliv_083_097.pdf (A letöltés 
dátuma:  2020. 08. 27.)

Károly Krisztián (2018): Globális Műholdas Navigációs Rendszerek alkalmazási lehetőségei katonai 
és polgári célú f lotta- és erőkövetési rendszerekben (2.). Honvédségi Szemle,146. évf. 2. sz. 
77–88. Elérhető: https://honvedelem.hu/files/files/109159/hsz_2018_2_beliv_077_088.pdf (A letöltés 
dátuma:  2020. 08. 27.)

Károly Krisztián – Mikó Gyula (2017): Kis magasságú ballonok honvédelmi alkalmazásának lehető-
ségei, különös tekintettel a Magyar Honvédség távközlési igényeinek támogatására. Repüléstudományi 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00934690.2018.1505410?needAccess=true&
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00934690.2018.1505410?needAccess=true&
http://ptolemais.uw.edu.pl/pdf/Archaeological_kite_aerial_photography_in_Ptolemais.pdf
http://www.earsel.org/symposia/2010-symposium-Paris/Proceedings/EARSeL-Symposium-2010_2-10.pdf
http://www.earsel.org/symposia/2010-symposium-Paris/Proceedings/EARSeL-Symposium-2010_2-10.pdf
http://hadmernok.hu/163_18_bleszity.php
http://hadmernok.hu/163_18_bleszity.php
http://www.wired.com/2012/12/harvard-3d-printing-archaelogy/
http://www.wired.com/2012/12/harvard-3d-printing-archaelogy/
http://hadmernok.hu/191_19_gal.pdf
http://hadmernok.hu/191_19_gal.pdf
https://docplayer.hu/1257191-Arcland-projekt-2010-2015-a-jpm-regeszeti-osztalyanak-nemzetkozi-palyazata.html
https://docplayer.hu/1257191-Arcland-projekt-2010-2015-a-jpm-regeszeti-osztalyanak-nemzetkozi-palyazata.html
http://idtoolbox.eseryel.com/uploads/9/0/7/5/9075695/problem-based_learning.pdf
http://idtoolbox.eseryel.com/uploads/9/0/7/5/9075695/problem-based_learning.pdf
http://spatial.ucsb.edu/eventfiles/agile2018/Problem-Based%20Learning.pdf
http://spatial.ucsb.edu/eventfiles/agile2018/Problem-Based%20Learning.pdf
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf
https://honvedelem.hu/files/files/66992/hsz_2018_1_beliv_083_097.pdf
https://honvedelem.hu/files/files/109159/hsz_2018_2_beliv_077_088.pdf


136

Németh András – Szabó András

Közlemények, 29. évf. 2. sz. 293–308. Elérhető: www.repulestudomany.hu/folyoirat/2017_2/2017-2-21-
0397-Karoly_K-Miko_Gy.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Lenkey László (2013): Földmágneses mérések a régészetben. Régészeti geofizika konferencia. Budapest, 
 2013.11.05. Elérhető: http://oldwww.mageof.hu/regeszet/arch/1311lenkey.pdf (A letöltés dátuma: 
 2020. 08. 27.)

Lobell, Jarrett A. (2010): A Career in the Bogs. Archaeological Institute of America. Elérhető: https://
archive.archaeology.org/online/interviews/heather_gill_robinson/ (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Négyesi Lajos (2017): Zrínyi-Újvár stratégiai jelentősége. In Bene Sándor – Fodor Pál – Hausner 
Gábor – Padányi József szerk.: Határok fölött. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. 
343–356.

Németh András (2015): A tehetséggondozás és tudományos utánpótlás-nevelés múltja, jelene és jövője a had-
tudományok területén, különös tekintettel a tudományos diákköri mozgalom szerepére I. Hadtudomány, 
25. évf. E-sz. 296-308. Elérhető: http://mhtt.eu/hadtudomany/2015/2015_elektronikus/25_NEMETH_
ANDRAS.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Németh András – Szabó András (2019a): A katonai műszaki képzés rendszerének kihívásai és lehetséges 
fejlesztési iránya. Hadtudományi Szemle,  12. évf. Különszám Elérhető: https://folyoiratok.uni-nke.
hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/hsz_2019_kulonszam.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Németh András – Szabó András (2019b): Zrínyi-Újvár ostromának műszeres kutatása. In Hausner 
Gábor – Németh András szerk.: Zrínyi-Újvár. Egy  17. századi védelmi rendszer az oszmán hódoltság 
határán. Budapest, Dialóg Campus.  159-180. Elérhető: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitst-
ream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Németh András – Szabó András – Balog Ferenc (2019): 3D virtualizációs és vizualizációs technológiák 
az eredmények archiválásában. In Hausner Gábor – Németh András szerk.: Zrínyi-Újvár. Egy  17. szá-
zadi védelmi rendszer az oszmán hódoltság határán. Budapest, Dialóg Campus. 223-266. Elérhető: 
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf (A letöltés 
dátuma:  2020. 08. 27.)

Padányi József (2017): A Zrínyi-Újvár területén folytatott műszeres kutatások. In Bene Sándor – Fodor 
Pál – Hausner Gábor – Padányi József szerk.: Határok fölött. Budapest, MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont. 357–368.

Padányi József – Négyesi Lajos (2018): Zrínyi Miklós tevékenysége a Muraköz katonai védelmének 
megerősítésében. Műszaki Katonai Közlöny, 27. évf. 3. sz.  146-163. Elérhető: https://mkk.uni-nke.hu/
document/mkk-uni-nke-hu/2018_3_12_Padanyi%20-%20Negyesi_MKK_cikk.pdf (A letöltés dátuma: 
 2020. 08. 27.)

Parkinson, Sarah (2006): Employability and Problem Solving. Elérhető: www.le.ac.uk/ssds/esac/emplo-
yability_problemsolving.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Törös Endre (2013): Földradar: lehetőségek és jövőkép. Budapest, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. 
Elérhető: http://oldwww.mageof.hu/regeszet/arch/1311toros.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Powell, Eric A. (2009): The Past in High-Def. Archaeology Magazine Vol. 62, No. 3. Elérhető: https://
archive.archaeology.org/0905/etc/high_def.html (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Sabo, Matt (2019): Fairfield’s Rebirth in 3-D. Archaeological Institute of America. Elérhető: www.archaeo-
logy.org/issues/332-1903/trenches/7394-trenches-virginia-fairfield-3-d (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Sanders, Donald H. (2008): Why do Virtual Heritage? Archaeological Institute of America. Elérhető: https://
archive.archaeology.org/online/features/virtualheritage/project1.html (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Schlitz, Matt (2004): A review of low-level aerial archaeology and its application in Australia. Australian 
Archaeology, No. 59. 51–58. Elérhető: www.jstor.org/stable/40287757 (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2017_2/2017-2-21-0397-Karoly_K-Miko_Gy.pdf
http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2017_2/2017-2-21-0397-Karoly_K-Miko_Gy.pdf
http://oldwww.mageof.hu/regeszet/arch/1311lenkey.pdf
https://archive.archaeology.org/online/interviews/heather_gill_robinson/
https://archive.archaeology.org/online/interviews/heather_gill_robinson/
http://mhtt.eu/hadtudomany/2015/2015_elektronikus/25_NEMETH_ANDRAS.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2015/2015_elektronikus/25_NEMETH_ANDRAS.pdf
https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/hsz_2019_kulonszam.pdf
https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/hsz_2019_kulonszam.pdf
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/123456789/14693/3/756_ZRINYI_HU_v1.pdf
https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2018_3_12_Padanyi%20-%20Negyesi_MKK_cikk.pdf
https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2018_3_12_Padanyi%20-%20Negyesi_MKK_cikk.pdf
http://www.le.ac.uk/ssds/esac/employability_problemsolving.pdf
http://www.le.ac.uk/ssds/esac/employability_problemsolving.pdf
http://oldwww.mageof.hu/regeszet/arch/1311toros.pdf
https://archive.archaeology.org/0905/etc/high_def.html
https://archive.archaeology.org/0905/etc/high_def.html
http://www.archaeology.org/issues/332-1903/trenches/7394-trenches-virginia-fairfield-3-d
http://www.archaeology.org/issues/332-1903/trenches/7394-trenches-virginia-fairfield-3-d
https://archive.archaeology.org/online/features/virtualheritage/project1.html
https://archive.archaeology.org/online/features/virtualheritage/project1.html
http://www.jstor.org/stable/40287757


137

Zrínyi-Újvár hadszíntérkutatási eredményeinek hasznosulása a katonai műszaki oktatásban

Smith-Strickland, Kiona (2013): Digital Archaeology: 3D Modeling Reveals Ancient Artifacts. Elérhető: 
www.popularmechanics.com/technology/gear/a8738/digital-archaeology-3d-modeling-reveals-ancient-
artifacts-15222887/ (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Viking King’s Bones Recreated With 3-D Printer (2017). Elérhető: www.archaeology.org/news/6114-171121-
gorm-the-old (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

Weber, Jill A. – Malone, Evan (2011): Exporting virtual material culture. The SAA Archaeological Record, 
January  2011.  15–18. Elérhető: http://pop.h-cdn.co/assets/cm/15/06/54d15040c46ef_-_weber_malone_
icaz_saa_jan2011_30dc2c4e8f.pdf (A letöltés dátuma:  2020. 08. 27.)

http://www.popularmechanics.com/technology/gear/a8738/digital-archaeology-3d-modeling-reveals-ancient-artifacts-15222887/
http://www.popularmechanics.com/technology/gear/a8738/digital-archaeology-3d-modeling-reveals-ancient-artifacts-15222887/
http://www.archaeology.org/news/6114-171121-gorm-the-old
http://www.archaeology.org/news/6114-171121-gorm-the-old
http://pop.h-cdn.co/assets/cm/15/06/54d15040c46ef_-_weber_malone_icaz_saa_jan2011_30dc2c4e8f.pdf
http://pop.h-cdn.co/assets/cm/15/06/54d15040c46ef_-_weber_malone_icaz_saa_jan2011_30dc2c4e8f.pdf


Vákát oldal



Zrínyi-Újvár  1664-es  ostroma során használt 
ólomlövedékek vizsgálata

Padányi József

Zrínyi (VII.) Miklós (1620–1664) olyan családba született, amelyben minden őse fegy-
verrel védte hazáját és birtokait. A család régi horvát família, amely a török terjesz-
kedés miatt költözött a  16. században Csáktornyára, azaz a szűkebb értelemben vett 
Magyarországra. Dédapja a szigetvári hős, Zrínyi (IV.) Miklós (1508–1566), aki a család 
tekintélyének és befolyásának tényleges megalapozója volt. A dédunoka sem adta alább, 
költőként, hadvezérként, hadtudósként és politikusként egyaránt beírta nevét a magyar 
és horvát, végső soron az európai hadtörténelembe.1

1. ábra
Zrínyi-Újvár helye a Muraköz védelmében
Forrás: Perjés  1965 alapján szerkesztette a szerző

1 Nem lehet véletlen, hogy már  1664-ben  – azaz életében – O. C. monogramú szerzővel dicsőítő irat 
jelent meg róla Londonban, a következő címmel: The Conduct and Character of Count Nicholas Serini, 
Protestant Generalissimo of the Auxiliaries in Hungary, The most Prudent and resolved Champion of 
Christendom. With his Parallels Scanderbeg and Tamberlain. Interwoven with the principal Passages 
of the Europe, in the year  1313. Részletesen lásd Kovács  1987.
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A Csáktornya központú Muraköz védelme folyamatos feladatot jelentett a  16–17. szá-
zadban, mert a törökök – függetlenül a békeszerződésekben leírtaktól – állandóan fenye-
gették ezt a gazdag és kívánatos vidéket. Betöréseik miatt a Zrínyieknek mindig résen 
kellett lenni, hiszen a család léte, gazdagsága, befolyása, hadi ereje múlott a vidék béké-
jének megőrzésén. Zrínyi Miklóst is ez a cél vezette, amikor hozzálátott Zrínyi-Újvár 
építéséhez (1661), így biztosítva az egyik veszélyeztetett átkelő védelmét a Murán. (1. kép) 
A vár megépítése több célt is szolgált: védte a fontos kereskedelmi útvonalat, segítette 
a Muraköz védelmét, és veszélyeztette a törökök fontos várának, Kanizsának az után-
pótlási vonalát. Nem véletlen tehát, hogy a törökök azonnal felszólaltak Bécsben, köve-
telve az erősség azonnali lerombolását.

Zrínyi Miklósnak eszébe sem jutott eleget tenni a követelésnek. Folyamatosan erősí-
tette a várat, és a körzetben is több jelentős akadályt emelt, megnehezítve egyrészt a vár 
és az átkelőhely lerohanását, másrészt a betörést a Muraközbe. Érdemes itt megemlíteni 
a Zrínyi árok kiépítését, a vár mellett épített halastavat és az ellenoldali redut megépítését.

2. ábra
Montecuccoli rajza Zrínyi-Újvárról és a csapatok elhelyezkedéséről
Forrás: Montecuccoli  2019, 215.

Zrínyi-Újvár fontos szerepet töltött be Zrínyi Miklós terveiben, melynek egyik legjobb 
példája a téli hadjárat, mely innen indult ki és ide tért vissza. Rendkívüli elismerést 
hozott neki a téli hadjárat (1664), amelynek során elfoglaltak több török várat (Berzence, 
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Babócsa, Barcs) és felégették az eszéki török hadihidat. A török vezetés végül  1664-ben  
szánta el magát arra, hogy erővel pusztítsa el a várat. Miután az egyesült keresztény 
seregek  1664 májusában sikertelenül ostromolták Kanizsát, Zrínyi-Újvár alá vonultak 
vissza. A nyomukban érkező Köprülü Ahmed nagyvezér vezette 40 000 fős török fősereg 
ostrom alá vette a várat. A keresztény erők zöme a Mura túlsó (jobb) partján foglalta el 
állását és onnan támogatta a vár védelmét. A várban  1900 katona maradt, akik sikerrel 
álltak ellen a június első napjaiban megindított módszeres török ostromnak.2 (2. kép) 
A felmentőként várt Montecuccoli hadai június  15-én  érkeztek meg a vár közelébe, azzal 
a határozott paranccsal, hogy tartóztassák fel a török fősereget mindaddig, amíg a Duna 
mentén a Rábához beérkeznek a rajnai szövetség egyesült erői, majd visszavonulva csat-
lakozzon ahhoz.

Montecuccoli – Zrínyi határozott ellenzése dacára – június 30-án  úgy döntött, hogy 
kiürítteti és felrobbantja a várat. Erre azonban már nem kerülhetett sor, mert a janicsárok 
döntő rohamot indítottak, és a vár még aznap elesett. A nagyvezér felrobbantotta a várat, 
amely eltűnt a föld színéről, és soha nem építették újjá.

Éppen ez az a körülmény, amely ritkán adódó lehetőséget teremtett a kutatásainknak, 
hiszen egy olyan „időkapszula” maradt hátra, amely egy jól azonosítható, pontosan 
datálható ostrom nyomait őrizte meg. Minden nyom az  1664-es  ostrom emlékét őrzi, 
minden adat pontosan köthető ehhez az egy hónaphoz. A leletek képet adnak az ostrom 
lefolyásáról, az alkalmazott módszerekről, haditechnikai eszközökről, a vár kialakítá-
sának sajátosságairól. Eddigi kutatásink számos eredményét publikáltuk már, most arra 
teszünk kísérletet, hogy a fellelt muskéta- és pisztolygolyók (a továbbiakban: lövedékek) 
elemzésén keresztül vonjunk le újabb következtetéseket.

Azt a tényt, hogy az ostrom során mindkét fél jól el volt látva tűzfegyverekkel, egy-
részt a lövedékek nagy száma, másrészt Evlija Cselebi leírása is mutatja: „A mi harczo-
saink azonban az innenső oldalról hosszú csövű dálián puskákkal nehány ezer lövést 
tettek s a vízben úszva menekülni iparkodó ellenségre annyi golyót lőttek ki, hogy a Mura 
folyó a golyók ütésétől úgy forrott, mintha üstben vizet forraltak volna s a golyó által 
talált ellenség mind elmerült.”3

Az elemzés módszertanát – kiegészítve a fémvizsgálat eredményeivel – a Glenn Foard 
által kiadott munkára alapoztuk.4 A külföldi szerzők között tanulmányoztuk Glenn Foard 
és Richard Morris könyvét,5 valamint Daniel M. Sivilich alapművét.6 Ezen túlmenően 
figyelembe vettük Négyesi Lajos, Polgár Balázs, Költő László és Bartha Tibor hasonló 
témában megjelent közleményeinek megállapításait is.7

2 A Zrínyi-Újvár ostromáról szóló beszámolók egyetértenek abban, hogy heves, szünet nélküli, nap 
mint nap nagy áldozatokkal járó harcot vívtak a felek. (Esterházy  1989,  159–167.; Cselebi  1904, 529.; 
Montecuccoli  2009.)
3 Cselebi  1904.
4 Foard  2009.
5 Glenn–Morris  2012.
6 Sivilich  2016.
7 Négyesi  2013.; Polgár  2012.; Bartha  2017.; Költő  2012.
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A vizsgálat kiindulási feltételei

A vizsgált lövedékek száma 300 darab, amelyek fellelése lefedi mind az ostromterületet, 
mind az ostromlott vár területét. A lövedékeket több csoportra osztottuk, elsősorban 
formájuknak megfelelően. A vizsgált halmazok több esetben is átfedik egymást, de ezt 
minden alkalommal jelezzük. A lövedékeket külön eljárásban nem tisztogattuk, mert 
úgy ítéltük meg, hogy a vizsgálatot a minimális felületi szennyezés érdemben nem befo-
lyásolja. Megkönnyítette a méréseket és az általánosítható következtetések levonását az, 
hogy a vizsgált lövedékek minősége jó, öntési hibákkal (légbuborék) nem találkoztunk. 
Az átmérő vizsgálatánál arra törekedtünk, hogy az érintetlen gömb forma legnagyobb 
átmérőjét adjuk meg, hiszen ez a méret áll legközelebb a használt fegyver űrméretéhez.

A lövedékek vizsgálatának szempontjai a következők voltak:
• a lövedékek anyagának vizsgálata;
• a lövedékek tömege (mérete);
• gyártás módja szerinti csoportosítás;
• öntött lövedékek (gömb forma);
• sajtolt lövedékek (mérhető palásttal);
• vágott lövedékek (hasáb forma);
• a lövedékek felületén látható sérülések és elváltozások;
• valamilyen okból deformálódott lövedékek (becsapódott, töltővessző okozta defor-

máció);
• öntési csúcsot megőrzött lövedékek;
• a lövedékek felszínén található egyéb sérülések;
• a lövedékek elhelyezkedése a terepen.

A csoportokat alkotó lövedékeknek vizsgáltuk a formáját, a tömegét, a befoglaló méreteket. 
A legnagyobb halmaz a hagyományosnak mondható öntési technológiával készült és– 
kisebb-nagyobb sérülésekkel együtt – jól felismerhető gömb formájú lövedékek (190 db, 
63.33%). Ennek a csoportnak sajátos halmaza az öntési csúcsot megőrzött lövedékek, 
amelyből a teljes vizsgált halmazban 26 darabot találtunk (8.66%). Külön csoportot 
hoztunk létre a vár kútjából előkerült  13 darab öntött, gömb formájú lövedék (4.33%) 
vizsgálatára. Utóbbit azért tartottuk fontosnak, mert az oxidációjuk és méretük szemmel 
láthatóan eltért az átlagostól.

A gyártás módja szerint az összes vizsgált lövedékben  19 darab volt hasáb formájú 
(6.33%), és  19 darab sajtoltat (6.33%) találtunk.

Elkülönítettük az erősen roncsolódott (becsapódott) lövedékeket, amelyből 72 darab 
(24%) került elő. Az 1. táblázatban foglaltuk össze a lövedékek csoportosítását és elő-
fordulási arányát.
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1. táblázat
A vizsgált lövedékek csoportosítása és azok százalékos aránya

Fsz. Forma Mennyiség (db)
Arány (%)

Tömeg (g)Saját 
csoportjában

Teljes 
halmazban

1.
Hagyományos gömb 

öntési csúccsal 26 13,68 8,66 372,46
kútból előkerült 13 6,84 4,33 383,58
gömb 151 79,47 50,33 3390,65

Hagyományos gömb összesen 190 100 63,33 4146,69

2.
Eltérő forma

hasáb 19 50 6,33 482,74
sajtolt 19 50 6,33 383,2

Eltérő forma összesen 38 100 12,66 865,94

3. Erősen sérült eredeti mérete csak 
valószínűsíthető 72 100 24 1609,63

Összesen 300 100 6622,26

Forrás: a szerző szerkesztése

A lövedékek anyagának vizsgálata

A Zrínyi-Újvárnál előkerült lövedékek anyagának vizsgálatát több ütemben és eltérő mód-
szerekkel vizsgáltuk. A vizsgálatokat  2008-ban  kezdtük, amikor első lépésben a lövedékek 
sűrűségét mértük meg, ebből következtetve azok anyagának összetételére.8 Kiindulási 
alapnak tekintettük azt az ismert tényt, hogy a sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa.

б = m ÷ V
ahol:

• б a sűrűség,
• m a tömeg,
• V a térfogat.

A térfogat meghatározásakor abból indultunk ki, hogy minden szilárd test akkora térfogatot 
szorít ki folyadékba merülve, amekkora a saját térfogata. A méréshez egy 0,5 cm3 osz-
tású mérőhengert és desztillált vizet használtunk. A hengerben minden mérés kezdetén 
 10 cm3 desztillált vizet mértünk, majd a golyót beleengedve leolvastuk a kiszorított víz 
térfogatát.

A tömeg meghatározására tízezred pontosságú digitális mérleget használtunk. A 8 db 
vizsgált lövedék átlag tömege 25,0083 g, átlag térfogata 2,1875 cm3 volt. A két adat hánya-
dosa adta az átlagsűrűséget (11,4323 g/cm3), ami azt mutatja, hogy a vizsgált lövedékek 
anyaga ólom (11,34 g/cm3).

A mintákon scanning elektronmikroszkópos és energiadiszperzív mikroelemzővel, 
immár roncsolásos módon végzett újabb vizsgálatok azt mutatták, hogy alapvetően ólom 

8 A vizsgálatokat a győri Széchenyi István Egyetem Anyagismereti és Járműgyártási Tanszékén 
végeztük, az ottani kollégák támogatásával. A vizsgálati jegyzőkönyvek a szerzőnél megtalálhatóak. 
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(ólom-oxid) és némi szilícium (üveg- vagy homokszennyeződés) mutatható ki a lövedékek 
belsejében.

A következő vizsgálatokat  2012-ben  végeztük.9 A vizsgálatok elsődleges célja az volt, 
hogy a kémiai összetétel, valamint makro-, és mikroszerkezet-vizsgálatok eredményei 
alapján választ vagy megerősítést kapjunk az egyes leletminták anyagára és készítésének 
technológiájára. A vizsgálatba öt darab lövedéket, majd második körben újabb három darab 
lövedéket (2 db hasábformájú, 1 darab deformált) vontunk be.10 A lövedékekből három 
darabot roncsoltunk, amelyekből vizsgálatra alkalmas csiszolat készült. Az optikai felvé-
telek Zeiss AxioVert40 mikroszkóppal, az elektronmikroszkópos vizsgálatok scanning 
elektronmikroszkóppal és EDAX energiadiszperzív mikroszondával készültek.

A lövedékek mikroszerkezete nagyon finom, ami gyors hűlésre utal. Ez azt valószínűsíti, 
hogy fém formába történt az öntés. Elemezve a lövedékek mikroszerkezetét, gyakorlatilag 
csak ólom jelenléte mutatható ki.

A következő mérésnél a két darab hasáb alakú lövedéket vizsgáltuk, melyek anyaga 
szintén ólom. Ezek nem roncsolódtak, ami lehetővé tette a készítés módjának vizsgálatát 
is. A szövetképeken látható szemcseszerkezet dendrites jelleget mutat, ami soros, enyhén 
deformált. Ebből következik, hogy mind a két lövedék öntéssel készült. Utóbb alakíthatták 
hasábformára, amit a forma is alátámaszt, hiszen több, egymással szögben álló sík felület 
határolja a befoglaló szelvényt. Öntésnél egyszerűbb formát alakítottak volna ki a mintá-
ban.11 Ezen lövedékek sem tartalmaztak ötvöző anyagot.

Az egy darab deformálódott lövedék esetében is tiszta ólommal találkoztunk. A csi-
szolatban deformált dendrites szerkezetet találtunk, ami kevésbé soros, mint a hasáb alakú 
lövedékeknél. Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a lövedék öntéssel készült, és a deformáció 
nagy valószínűséggel becsapódáskor keletkezett.

A lövedékhalmaz anyagának további – roncsolásmentes – vizsgálatát is elvégeztük 
 2018-ban. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a halmazból tetszőlegesen vett minták anyagát 
röntgen készülékkel is ellenőrizzük.12 A vizsgálatok azt mutatták, hogy a lövedékek 
99.6%-ban  tartalmaznak ólmot, a maradék összetevők a lövedékek felszínén található 

9 Az újabb lövedékek vizsgálatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Miskolci Egyetem 
Archeometallurgiai Kutatócsoportja egy közös kutatás keretében végezte el. A vizsgálati 
jegyzőkönyvek a szerzőnél megtalálhatóak.
10 Bartha  2017.
11 A hasáb alakú lövedék készítésére ugyanakkor ismert másik megoldás is. Ennek lényege, hogy 
megfelelő lövedék (golyó) hiányában baltával egy négyszög keresztmetszetű ólomrudat vágtak le 
kisebb hasábokra, és ezeket a hasáb formájú lövedékeket használták a továbbiakban (Marsigli 
 2007). Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy eddig nem került elő a vizsgált területről 
becsapódott (roncsolt) hasáb alakú lövedék, így annak lövedékként való alkalmazását nem tekinthetjük 
bizonyítottnak. Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a hasáb forma az űrméretre alakítás csak egy 
közbeeső lépcsője, és a továbbiakban ezeket alakították gömb formára és megfelelő űrméretre. 
12 Az alkalmazott eszköz Fischerscope XRAY XAN 252, amellyel tíz darab – különböző formájú 
és méretű –lövedék ellenőrzését végeztük el, két mérési sorozatban.
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szennyeződések  jelenlétére utalnak. A húsz adat szóródása 99.2% és 99.8% között mozog, 
jellemzően 99.6%.

2018-ban  egy újabb roncsolásos vizsgálatot is elvégeztünk, véletlenszerűen kiválasztva 
kilenc darab lövedéket. Ez a vizsgálat is azt támasztotta alá, hogy gyakorlatilag színólomról 
beszélhetünk a leletek kapcsán.13

Összegezve az eddig végzett roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok tapasztalatait, 
kijelenthetjük, hogy eddig csak ötvözetlen ólomból készült lövedékek kerültek elő a kuta-
tási területről. A kimutatható egyéb anyag a lövedékek felületén, esetenként belsejében, 
nem utal ötvözésre, szennyeződésként kezelhető.

A következőkben tekintsük át a 300 darabos mintára vonatkozó összegzett adatokat, 
melyek a lövedékek tömegét (méretét) és a felületi sérüléseket mutatják.14

A lövedékek tömege (mérete)

A gömbformára öntött lövedékek

Az öntési csúccsal rendelkező 26 db lövedék átlagos tömege  13,3 g (8,21 g és 22,56 g 
között), átlagos átmérője  13,16 mm (11,04 mm és  16,56 mm között). Érdekessége ennek 
a csoportnak, hogy döntő többségében a méretük nem éri el a  15 mm-t (23 darab, 89,5%). 
Ugyanakkor az a tény, hogy öntési csúcs van rajtuk, jelentősen – 28%-kal  – torzítja ennek 
a csoportnak az átlagos tömegét. (3. kép)

3. ábra
A gömbformára öntött lövedékek
Forrás: a szerző

13 A  2018-as  archeometriai vizsgálatokat szintén a Miskolci Egyetem Archeometallurgiai 
Kutatócsoportja végezte el. A vizsgálati jegyzőkönyvek a szerzőnél megtalálhatók.
14 A mérésekhez digitális tolómérőt és digitális mérleget használtunk, amelyek század pontossággal 
adták meg a kívánt adatot. A lövedékek átmérőjének meghatározásakor igyekeztünk az öntési vonal 
mentén mérni és elkerülni a felületen lévő – a mérési eredményt befolyásoló – torzulásokat.
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A kútból előkerült  13 darab lövedék a vizsgált halmaz legegységesebb csoportja, mind 
méretét, mind formáját tekintve. Mivel a vár kútjából egyetlen harcos maradványai 
kerültek elő, valószínűsíthetjük, hogy az ő lövedékeit találtuk meg. Erősíti ezt az a tény 
is, hogy a kútból kiemelt földhalomban, viszonylag kis szóródásban (4 m2) kerültek elő. 
Ezeknek a lövedékeknek az átlagos tömege 29,51 g (23,22 g és 33,21 g között), átlagos 
átmérője  17,78 mm (16,52 mm és  18,75 mm között). Ezek az adatok az átlaghoz képest 
nagyobb méretet és tömeget jelentenek, valamint hiányoznak a felületi sérülések is. 
Utóbbi arra utal, hogy ezeket a lövedékeket soha nem lőtték ki. (4. kép)

4. ábra
A „ki nem lőtt” gömbformára öntött lövedékek
Forrás: a szerző

A további  151 darab gömb formájú lövedék átlagos tömege  18,84 g (6,4 g és 30,91 g 
között), átlagos átmérője  15,17 mm (11,28 mm és  19,4 mm között).

Az eltérő formájú lövedékek

A hasáb formájú lövedékek esetében három méretet mértünk, hiszen ezen típus egyes 
elemei látványosan hosszúak amellett, hogy az alakjuk is sajátos. Ezeknek a lövedékeknek 
az átlagos tömege 25,41 g (11,95 g és 31,03 g között), átlagos hossza 24,05 mm (12,9 mm 
és 40,58 mm között), átlagos átmérője  14.24 mm (12.41 és  17.54 mm között) volt.

A sajtolt lövedékek esetében a tömeget és a sajtolt formából következő palást átmérőt 
vizsgáltuk. Ebben az esetben az átlagos tömeg  20,17 g (10,24 g és 42,48 g között), 
az átlagos palást átmérő  14,14 mm (10,4 mm és 22,31 mm között) volt.
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Az erősen sérült lövedékek

A vizsgált halmaz (72 darab) esetében csak a tömeget mértük, hiszen az erős deformáció 
miatt más lehetőségünk nincs. Az adatok szerint ezeknek a lövedékeknek az átlagos 
tömege 22,36 g (6,72 g és 32,08 g között).

A rendelkezésünkre álló fenti adatok alapján kiszámoltuk az erősen roncsolódott löve-
dékek eredeti méretét. Ehhez első körben a Sivilich-formulát alkalmaztuk.15 A számítás 
azt mutatja, hogy ennek a halmaznak az átlag átmérője  15,83 mm (10,69 mm és  18 mm 
között). Ugyanakkor azt látni kell, hogy a Sivilich-formula  10,5 g/cm3-re  lett kiszámol-
va,16 míg esetünkben a vizsgált lövedékek átlagos sűrűsége  11,43 g/cm3. A különbség 
0,93 g/cm3, ami 8,85%-os  eltérés.

Könnyen belátható, hogy a különbség nem jelentős, így a lövedékek számított átmé-
rőjének eltérése sem lesz jelentős. Ugyanakkor érdemesnek találtuk második körben 
elvégezni azt a számítást is, amely – a gömb formájú lövedékeket tekintve alapnak – meg-
mutatja a vonatkozó tömeg/átmérő arányszámot. Ez az arányszám a roncsolt lövedékek 
halmazánál lehetőséget ad arra, hogy visszaszámoljuk belőle – és összehasonlítsuk 
a Sivilich-formula adataival – az eredeti gömb formájú lövedék átmérőjét. Nevezhetjük 
ezt tapasztalati megközelítésnek is.

Ehhez a számításhoz a következő feltételeknek kell teljesülni:
• azonos sűrűségű lövedékek (esetünkben tiszta ólom);
• kellő számú – esetünkben  164 darab – roncsolástól mentes lövedék (kivettük 

a hagyományos gömb lövedékek halmazából az öntési csúccsal rendelkező löve-
dékeket, tekintettel arra, hogy az öntési csúcs torzítja a tömeg/átmérő arányt).

A számítás során lemértük az ép, gömb formájú lövedékek tömegét és átmérőjét, majd 
kiszámoltuk ennek átlagát (22,4 g és  16,04 mm), és így képeztük a kettő hányadosát, 
melynek értéke 1,39 lett.

Ezzel a hányadossal elosztottuk az erősen roncsolt lövedékek átlagtömegét (22.36 g), 
és megkaptuk az átlagátmérőt (16,08 mm). Ezt a számot hasonlítottuk össze az Sivi-
lich-formula segítségével kiszámolt átmérővel (15,83 mm). A számítások szerint a két 
megközelítés közötti különbség 0,25 mm, ami elhanyagolható eltérés (1,5%), tekintettel 
a mérési pontatlanságokra.

Érdemes itt kitérni arra, hogy a fenti elemzés alapján levonhatóak-e következtetések 
a Zrínyi-Újvárnál használt tűzfegyverekre vonatkozóan.

A szakirodalom tanulmányozása alapján kijelenthetjük, hogy a vizsgált időszakban 
még nem volt általános az egységes űrméret. Az  1624 táján kialakított, s azóta szinte 

15 A Sivilich-formula azon az ismert tényen alapszik, hogy egy adott sűrűségű anyag adott tömegéből 
mindig adott átmérőjű gömb hozható létre. Azaz, ha ismerjük a lövedék tömegét és anyagának 
sűrűségét, kiszámolhatjuk az eredeti gömb lövedék átmérőjét. Ólomnál az elfogadott sűrűségérték 
szobahőmérsékleten  11,34 g/cm3. Esetünkben azért volt jelentősége a lövedékek anyagvizsgálatának, 
mert az ötvözőanyagok esetleges jelenléte módosítja a sűrűséget. 
16 Sivilich  2018.
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változatlan régi mintájú muskéta hossza mintegy  160 cm, súlya 5,6 kg, amit a muníció 
és a támasztóvilla tovább növelt. Egységes kaliber nem létezett, a leírások 1, 1 1/4, 1 1/2, 
1 3/4 és 2 latos (17,5–35 g) golyót lövő muskétákat említenek. A régi mintájú muskéta 
űrmérete  18–22 mm volt.17

A pisztolyok űrméretére is találunk leírásokat és példákat. A sárvári Nádasdy Ferenc 
Múzeumban található,  17. századi keréklakatos lovassági pisztoly űrmérete  12 mm. A kor 
lovasságának fő fegyverévé a másfél-két kilogrammot nyomó keréklakatos pisztoly vált. 
Ezek az 50–60 cm hosszúságú fegyverek a maguk  11–14 mm-es  űrméretével azonban 
inkább csak a közelharc eszközei maradtak.18

A  16. század közepén, második felében a könnyebb kézi lőfegyverek és a muskéták 
között csak méretbeli különbségek voltak. A lövészek jellemző fegyvere az általában 
kanócos, 1,2–1,5 méter hosszú, 2,5–4 kg súlyú,  14–18 mm űrméretű könnyű puska 
volt.19 Joggal feltételezhetjük, hogy az általunk vizsgált várostrom idején is ez volt a jel-
lemzően használt űrméret.

Ugyancsak értékes – bár sok esetben eltérő – adatokat találunk Kalmár János kor-
szakos művében.20 Ebben a keréklakatos és kanócos lakattal felszerelt muskéták űr-
méretére  18,3 mm-t, a kettős szakállas puskákra 21,5 mm-t, az arquebuse esetében 
 18,5 mm-t említ.

Daniel M. Sivilich  15 mm körül húzta meg a határt a pisztolyok és muskéták űr-
mérete között.21

Marsigli már idézett műve is foglalkozik a tűzfegyverek űrméretével, megadva 
a használt lövedékek tömegét, drahmában mérve.22 Leírásában a török hadsereg által 
használt kanócos muskétákhoz 6, 9,  12,  15 és 25 drahmás lövedéket használtak (19,23 g 
és 80,125 g között). A legkisebb fajta fegyver az egy kézzel is könnyedén elsüthető 
pisztoly, amelyhez 4, 6 és 8 drahmás lövedéket használtak (12,82 g és 25,64 g között). 
Valahol a két típus között foglalt helyet a spanyol módra készült puska, de ehhez nem 
adott a szerző további leírást.

A Grazi Fegyvertárban (Zeughaus)  1988-ban  végeztek lőkísérleteket korabeli fegy-
verekkel. Az erről közölt adatokból is érdemes kiemelni a számunkra fontos adatokat:23

17 Domokos  1986.
18 Forrás: http://nadasdymuzeum.hu/lovassagi-pisztoly-a-torok-idokbol-2016-07-14 A letöltés dátuma: 
 2018. 11. 04.)
19 Kelenik  1991
20 Kalmár  1971.
21 Sivilich  2016.
22 Drahma vagy dirhem, ami 3,205 g-nak  felel meg.
23 Kelenik  1991.

http://nadasdymuzeum.hu/lovassagi-pisztoly-a-torok-idokbol-2016-07-14
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2. táblázat
A vizsgált fegyverek fontosabb paraméterei
Megnevezés Gyártási idő Űrméret (mm)
Simacsövű szakállas puska 1580–1590 körül 20,6
Muskéta 1595 17,8
Kanócos puska 17. század első negyede 15,1
Keréklakatos arquebus 1593 13,2
Keréklakatos pisztoly 1620 12,3

Forrás: a szerző szerkesztése

Összevetve az eltérő forrásokat és látva az előkerült lövedékek jellemző méreteit, azt 
mondhatjuk, hogy Zrínyi-Újvár  1664-es  ostroma során a lőfegyverek széles skáláját 
vonultatták fel a harcoló felek. Fentiek alapján a muskétákra utaló lövedékek jellemző 
átmérője a  15–18 mm-es  tartományban, míg a pisztolyra utaló lövedékek jellemző átmé-
rője a 12–15 mm-es  tartományban van. Így az összes vizsgált lövedék 34%-a  (102 darab) 
esik az utóbbi tartományba, míg a többi (66%,  198 darab) muskétalövedék. Ebből az is 
következik, hogy a közelharcban használt pisztolyok szerepe elmaradt az ostrom során 
a muskétákhoz képest. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a roncsolt (azaz kilőtt) löve-
dékek között a pisztolyhoz sorolható lövedékek száma mindössze  17 darab (23%), és fel-
lelési helyük is jellemzően az ostromterület azon része, ahol feltételezhető a közelharc.

A lövedékeken található sérülések és elváltozások

Amikor a lövedékek felszínét vizsgáljuk, az első csoportban azokkal foglalkozunk, ame-
lyeken jól látható a becsapódás nyoma. Tekintettel arra, hogy puha fémről beszélünk, 
a becsapódott lövedéken határozott deformáció látszik. Arra nem vállalkozunk – köz-
vetlen kísérleti eredmények hiányában –, hogy megmondjuk a lövedéket felfogó test 
milyenségét.

A másik jellemző felszíni deformáció a töltővessző okozta elváltozás. Ez alapvetően 
a lövedék felső részén egy határozott ellapulás formájában nyilvánul meg, amit a töltő-
vessző nyomaként azonosíthatunk.

Az öntési csúcsot megőrző lövedékek egy sajátos csoportja a vizsgált halmaznak. 
Különösen meglepő, hogy a milyen nagy arányban fordulnak elő (8.66%), noha nyilván-
való, hogy az ilyen típusú lövedék ballisztikája kiszámíthatatlan. Az előkerülés gya-
koriságának egyik oka lehet, hogy kartácsként használták az ilyen típusú lövedékeket, 
pusztítva a rohamozó gyalogságot. A másik ok lehet az, hogy a harctéren öntött lövedékek 
esetében nem volt idő vagy kellő türelem arra, hogy eltávolítsák az öntési csúcsokat. 
Ugyanakkor olyan öntési csúccsal rendelkező lövedék, amelyen becsapódás nyoma lát-
szik, csak egy került elő.

A fellelt lövedékek szinte mindegyikén azonosítható az öntési vonal és az eltávolított 
öntési csúcs nyoma.
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A következő csoport a sajtolt formát őrző lövedékek. Egy korábbi publikációban 
már foglalkoztunk a kérdéssel.24 Akkor kísérlettel bizonyítottuk, hogy az adott forma 
kialakulásának oka lehet egyfajta űrméretre alakítás. Ebben az esetben az történik, hogy 
a nagyobb átmérőjű lövedéket egy kisebb átmérőjű nyíláson átütik (sajtolják), így hozva 
megfelelő űrméretre az adott lövedéket.

A megfelelő űrméretre alakítás nyomait viselik egyes lövedékek is. Ezeknél jól lát-
szik a faragás nyoma, amivel kisebb darabokat távolítottak el a lövedék felületéről, így 
csökkentve annak méretét.

A lövedékek felszínén található egyéb sérülések közül érdemes kiemelni a terület 
korábbi használata miatt azonosítható nyomokat. Ahogy korábban utaltunk rá, jellemző 
volt itt a szőlőművelés, így a talaj felső rétegének forgatása. Ez az egyik oka annak, hogy 
számos lövedéken vágások, roncsolások figyelhetőek meg. Az sem zárható ki egy-egy 
esetben, hogy a kutatás során alkalmazott ásókés hagyott nyomot. További ok lehet, hogy 
az utóbbi néhány évben elszaporodott vaddisznók a fedetlen területeken a talaj felső 
rétegét évről-évre áttúrják, így ennek nyomai is megjelennek a lövedékeken.

A lövedékek elhelyezkedése a terepen

A vár és az ostrom területének vizsgálatát számos körülmény befolyásolta. Ezek közül 
érdemes részletesebben szólni a kutatás során használt eszközökről és a terep jellem-
zőiről.

A terepi kutatások során a lövedékek fellelésére a következő eszközöket használtuk: 
Garrett 2500 GTI fémkereső, Garett Pro-Pointer fémkereső. Mindkét eszköz csúcsminő-
séget képvisel a maga kategóriájában. A kutatás során a beállításoknál azt a programot 
választottuk, amelyik a jelzett tárgy vezetőképességének milyenségét megbízhatóan 
jelzi. Mivel a lövedékek anyaga ólom, így jól elkülöníthetőek a fémkereső műszer gra-
fikus analizátorán, jelentősen növelve a kutatás hatékonyságát. A lövedékek jellemzően 
a 0–20 cm-es  mélységben fordultak elő, azaz sok esetben a talaj felszínén találtunk löve-
déket. Mivel a vizsgált terület jelentős részén hosszú évtizedekig szőlőművelés folyt, 
így ennek oka a talaj felső szintjének folyamatos forgatása is lehetett. Ezt több lövedék 
felszíni sérülései is alátámasztják. A szőlőművelés miatt a talaj felső rétegének fém-
szennyezettsége igen magas, ami a fémkereső szelekciós beállítását külön is indokolja.

A kutatás idején (2008–2019) a vizsgált területet erdő, helyenként szőlő uralta. A nem 
művelt területeken a sűrű fenyvesek és sarjerdők, valamint az aljnövényzet és a vastag 
avar nehezítette a lövedékek megtalálását. A terep beépítettsége alacsony, néhány présház 
található mindössze a területen.

A vizsgált lövedékek lelettérképén jól látszik, hogy az ostromterületen vannak intenzív 
foltok, ahol a vizsgált leletek különösen sűrűn fordulnak elő. Ilyen terület a várárok 
feletti dombsor, ahol az ostrom során közelről lőhették a védőket (80 m). Ilyen terület 

24 Négyesi  2013.
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az ostromárkok  területe, ahol a közelítő árkok ásása során folyamatos volt a tűzharc 
(200 m). Meglepően sok lövedék került elő egy szőlőművelés alatt álló területről (250 m). 
Ennek oka talán az, hogy a területet – elsősorban a hozzáférhetőség miatt – intenzí-
vebben kutattuk, valamint, hogy az állandó művelés miatt a lövedékek közel maradtak 
a felszínhez.

Összegzés

Zrínyi-Újvár ostroma  1664-ben  olyan nyomokat hagyott a terepen, amelynek kutatása 
különleges lehetőséget adott a csata- és hadszíntérkutatás művelőinek. Egyrészt időben 
és térben jól behatárolható nyom maradt a területen, hiszen egy hónapon át tartó, intenzív, 
tízezreket érintő ostromról beszélünk. Másrészt – mivel a területen sem előtte, sem utána 
nem volt harctevékenység – lehetőséget kaptunk arra, hogy rátekintsünk a  17. század 
második fele harceljárásának egyes elemeire, következtetéseket vonjunk le az alkalmazott 
eszközök és módszerek milyenségéről. A közölt tanulmányban a lövedékek elemzésén 
keresztül próbáltuk mindezt bemutatni.

Meggyőződésünk, hogy a közölt adatok, elemzések és fényképek hozzájárulnak 
a területet kutató szakemberek ismereteinek megerősítéséhez, bővítéséhez.
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Zrínyi Miklós emlékezete

A nemzeti és a történelmi emlékhelyek jelentősége 
Magyarországon

Radnainé Fogarasi Katalin

A megemlékezések helyei

A korábban is használt nemzet szó a felvilágosodás korára új jelentéstartalommal telt 
meg. Az új szemléletet elsőként a híres francia Encyclopédie1 lapjain fogalmazták meg: 
„A nemzet nem egyéb, mint egy kormány alatt, ugyanazon állami határokon belül élő 
emberek összessége.”2 A Közép- és Kelet-Európában kialakult birodalmak ugyanakkor 
számos eltérő történelmi múlttal és kultúrával rendelkező etnikumot egyesítettek, és az is 
előfordult, hogy a történelme és kultúrája alapján összetartozó, alkalmasint eltérő tár-
sadalmi mintázattal rendelkező csoportok nem ugyanazon állam határárai között éltek. 
A trianoni békediktátummal járó terület- és népességveszteségeket követően a magyarság 
vonatkozásában is ez a helyzet állt elő: közös kultúrája és történelme alapján a határon 
túl élő magyarságra az anyaország továbbra is a magyar nemzet részeként tekintett. Ezt 
vallja a jelenlegi magyar kormány és Magyarország Alaptörvénye3 is. Valódi közös-
ségként azonban csak az a nemzet képes működni, amelynek tagjait áthatja az egyazon 
nemzethez tartozás szavakban nehezen kifejezhető élménye. Az összetartozás érzése, 
a nacionalizmussal nem összetévesztendő nemzeti identitástudat kialakulása és annak 
erősítése számos tényezőtől függ. A közös nyelv használata, a sajátos hagyományok ápo-
lása, a nemzethez köthető történeti, földrajzi és irodalmi ismeretek természetesen mind 
meghatározó jelentőségűek. A nemzeti identitástudat kialakulását elősegítheti az oktatás-, 
a művelődés- és az emlékezetpolitika is. Ez utóbbi gyakorlatai közé tartoznak a kollektív 
emlékezések, amellyel együtt jár az emocionális élmény együttes átélése. Pierre Nora 
francia történész a megemlékezések korának nevezi korszakunkat.4 A megemlékezések 
méltóságát emeli, ha azok autentikus helyszínen valósulnak meg. A katonai megemlé-
kezéseket például hagyományosan háborús emlékműveknél, hősi síroknál szokás meg-
szervezni. Az emlékhelyeket tehát az épített és kulturális örökségvédelmi okokon túl 
emlékezetpolitikai szempontból is fontos meghatározni. A magyarság emlékhelyeinek 

1 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751–1580).
2 Szekfű  1926,  11.
3 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Nemzeti hitvallás.
4 K. Horváth  1999,  140.
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összeírására természetesen számos példa adódik. Az egyes történelmi korszakok emlék-
helyeit felsoroló művek közül elég csak Katona Tamás és Ráday Mihály  1848/1849-es  
emlékhelyeit ismertető munkájára,5 vagy a területi alapon összegző kiadványok közül 
a Kárpát-medence örökségturisztikai atlaszára gondolni.6 A témában több kiadvány szü-
letett már meghatározó magyar személyek kapcsán, mint a Széchenyi-emlékek nyomában 
Európában,7 és születtek olyan összefoglaló munkák, amelyek a magyarság legfontosabb 
emlékhelyeinek összefoglalására tesznek kísérletet, mint például a tavaly megjelent 
Magyar emlékek a nagyvilágban című könyv.8 Franciaországban a már említett Pierre 
Nora vezetésével százharminc francia történész tett kísérletet arra, hogy összefoglalják 
a francia „emlékezethelyeket”. Az  1984-ben  indított Les lieux de mémoire9 (Az emlékezet 
helyei) sorozat – összesen 6 ezer oldalas mű – a fizikai értelemben vett emlékhelyeken 
túl minden olyan fogalmat és eseményt is tartalmaz, amelyek meghatározzák a francia 
nemzet egyediségét, amelyek szerepet játszhatnak a nemzeti identitásuk kialakulásában. 
A francia alapmű megjelenése után több európai országban hozzáláttak az eredeti munka 
adaptálásának. Német, olasz, osztrák, holland, svájci kutatások is rámutattak arra, hogy 
az egyes országok politikai, gazdasági és történeti különbségeiből fakadóan megannyi 
egyediség jellemzi a modern nemzeti identitást.

A fizikai értelemben vett emlékhelyekhez visszatérve, ezek a helyszínek a világ 
számos országában fontos és intézményesült szerepet töltenek be. Ahány állam, annyi 
szabályozás, de a törvényhozóknak mindenhol az a legfőbb célkitűzésük, hogy ezeknek 
a helyeknek a léte beépüljön a köztudatba, és hogy ezek a terek egyúttal vonzó turisz-
tikai célpontokká váljanak. Ezen a téren is kiváló példával szolgálhatnak nyugat-eu-
rópai államok. Az Egyesült Királyságban működő English Heritage például több, mint 
négyszáz emlékhelyet kezel, amelyeken egy hónap alatt több, mint egymillió látogató 
is megfordulhat. Magyarországon a  2013 májusában létrejött Nemzeti Örökség Intéze-
tének (NÖRI) szakmai irányításával valósulhat meg az a máshol évtizedek óta sike-
resen működő modell, amely minden korosztály számára ismertté teszi emlékhelyeinket, 
és bekapcsolja azokat a nemzetközi vérkeringésbe is. Az emlékhelyeket is meghatározó 
kulturális örökség védelméről szóló törvény10 lehetővé teszi, hogy a nemzeti identitásunk 
megalkotásában kulcsfontosságú szerepet játszó helyek méltó tereivé váljanak az emlé-
kezésnek. A jogszabály a nemzeti és a történelmi emlékhelyeket pontosan definiálja. 
Eszerint a nemzeti emlékhely: „A nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró 
helyszín, amely a magyar nemzet, illetve a magyar és az ország területén élő nemze-
tiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében 
kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés 

5 Katona–Ráday  2013.
6 Kósa  2014.
7 Deák–Messik–Szöllősi  2017.
8 Farkas  2019.
9 Nora  1984.
10 2001. évi LXIV. törvény.



155

A nemzeti és a történelmi emlékhelyek jelentősége Magyarországon

színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé nyilvánít.”11 
A történelmi emlékhely pedig: „A nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség törté-
nelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel törté-
nelmi emlékhellyé nyilvánít.”12 A jogalkotók létrehoztak egy külön kategóriát, az egyetlen 
helyszínt (Budapest, Kossuth tér) tartalmazó kiemelt nemzeti emlékhely kategóriát, 
amely meghatározása szerint „a nemzet és a magyar állam történelmében kiemelkedő 
jelentőségű nemzeti emlékhely, amelyet az Országgyűlés törvénnyel kiemelt nemzeti 
emlékhellyé nyilvánít.”13 A törvény elfogadásával az Országgyűlés csupán egyetlen 
helyszínt sorolt a nemzeti emlékhelyek közé: a budapesti Hősök terét. Ezt követően öt 
évvel később a Nemzeti Kegyeleti Bizottság nevű kormányzati testület kapott megbízást 
a lehetséges nemzeti és történelmi emlékhelyek listájának kidolgozására. Az új feladat-
körrel  2006-ban  a szervezet neve Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággá (NEKB) 
változott. Az NEKB és Titkársága – amely a NÖRI elődszervezete – alapos előkészítő 
munkái alapján az Országgyűlés a nemzeti emlékhelyeket, a Kormány pedig a törté-
nelmi emlékhelyeket  2012-ben  nyilvánította ki. Az emlékhelyek felsorolására és rövid 
ismertetésükre a tanulmány végén kerül sor (Függelék I. és II. ).

Összességében elmondható, hogy a nemzeti és a történelmi emlékhelyek történel-
münk legfontosabb helyszínei, az emlékezet egyszerre szimbolikus és valóságos terei. 
Nagyon kevés dolog van, amelyek hasonló erővel képesek megidézni történelmünket, 
mint ezek az emlékhelyek, ahol elődeink a hazáért küzdöttek fegyverrel vagy szóval, 
nagyszerű anyagi és szellemi alkotásokat hoztak létre, vagy éppen ahol nagyjaink végső 
nyughelye van. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, mégsem műemléki szempontok 
alapján számítanak jelentősnek ebben a minőségükben, hanem kiemelkedő történelmi 
és nemzetformáló szerepük miatt. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hozzájuk elláto-
gatók számára megtapasztalhatóvá tegyék a magyar történelem sorsfordító eseményeit, 
tragédiáit, dicső pillanatait. Jelentőségük elsősorban a nemzeti identitástudat kialaku-
lásában és erősítésében rejlik.

A nemzeti emlékhelyek sorában találjuk Szigetvár várát is, amely helyszínt Zrínyi 
Miklós neve fémjelez. Mivel érdemelte ki a nemzeti emlékhely címet a helyszín?  1566-ban  
százezres török sereg támadta meg Szigetvárt. Zrínyi Miklós, a várvédő kapitány egyhó-
napos szívós védekezés után, helyzete reménytelenségét látva maradék vitézeivel kitört 
a várból és hősi halált halt. Az ostrom történetének az idén 400 éve született, azonos 
nevű dédunokája állított irodalmi emléket Szigeti veszedelem című eposzában. Zrínyi 
Miklós és katonái önfeláldozó bátorsága hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a kora-
beli európai nyilvánosság előtt és a magyar nemzeti emlékezetben a „kereszténység 
védőbástyájaként” jelenjen meg. A hőstett századokon átívelő emlékezete és a város 
lakóinak a kultusz ápolása iránti elkötelezettsége emelte Sziget várát a nemzeti emlék-
helyeink közé.

11 2001. évi LXIV. törvény 7. § 21.
12 2001. évi LXIV. törvény 7. § 43.
13 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8.
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A Nemzeti Örökség Intézete és az emlékhelyek

A Nemzeti Örökség Intézete számára nagy megtiszteltetést jelent, hogy vezető szerepet 
tölthet be a nemzeti és a történelmi emlékhelyek összefogása terén. A szervezet folya-
matosan figyelemmel kíséri az emlékhelyek állapotát, és megteszi az emlékhelyekhez 
fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához szükséges intéz-
kedéseket, gondoskodik az emlékhelyekhez fűződő nemzeti értéket hordozó örökség 
megismertetését, fejlesztését és bemutatását elősegítő programok kidolgozásáról és vég-
rehajtásáról. Intézetünk alapküldetése, hogy az emlékhelyek számára közös szellemi 
platformot teremtsen, ahol összehangolja az egyes emlékhelyek külső kommunikációját, 
erősíti a köztük lévő párbeszédet, továbbá egységes arculati elemeket alakít ki számukra.

A NÖRI jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik a nemzeti emlékhelyek 
használati tervének előkészítése és az emlékhelyek egységes megjelölése is. Erre a célra 
a nemzeti és a történelmi emlékhelyek számára két különböző típusú sztélé tervezésére 
adott megbízást Zsigmond Attilának. A formatervező művész tervei alapján készültek el 
az emlékhelyeket megjelölő sztélék. A sztélék története az ókorig nyúlik vissza. A mezo-
potámiaiak, a görögök, a szkíták és a nepáliak is használták ezeket a plasztikus jeleket. 
A faragott vagy vésett jelekkel ellátott nagyméretű kőtáblákat vagy oszlopokat városok 
alapításakor, törvények közzétételekor, győztes csaták megörökítése céljából állították. 
Funkciójuk az emlék megőrzése, az identitás megerősítése volt. A nemzeti emlékhelyeket 
jelölő sztélék két méter magas, háromszög alapú faragott mészkőoszlopok, amelyeken 
bronz táblákon olvasható a helyszín titulusa és az adott helyszín rövid leírása magyar 
és angol nyelven. Az oszlop felső pontjától mérve 3 méter hosszú zászlórúd végén nemzeti 
zászló lobog. A Képző és Iparművészeti Lektorátus szerint a sztélé emelkedett, művészi 
kisugárzással rendelkező, finom arányú emlékmű, amely igényes esztétikai megjelenésén 
kívül fontos egységesítő és tájékoztató funkcióval is rendelkezik. A történelmi emlék-
helyeket jelölő sztélék zászló nélküli oszlopok, de hasonlóan a nemzeti emlékhelyeket 
jelölő sztélékhez szintén mintegy felkiáltójelekként hívják fel a látogatók figyelmét arra, 
hogy fontos helyszínen járnak. A NÖRI megbízásából ugyancsak Zsigmond Attila ter-
vezte meg az emlékhelyek emblémáit. A nemzeti és történelmi emlékhelyek közös logóját 
a magyar királyi jogar tetején található, sokrétű jelentést hordozó motívum inspirálta. 
A csomót ábrázoló motívum egyszerre fejezi ki az összetartozást, illetve utal arra, hogy 
közös feladatunk az emlékhelyek, illetve a múlt értékeinek védelme, az identitásban ját-
szott szerepük fontosságának megőrzése. A nemzeti emlékhelyes logót elfordítva kapjuk 
meg a történelmi emlékhelyek logóját.

A NÖRI nem sokkal megalakulása után,  2014-ben  közvélemény-kutatást készíttetett 
a magyarországi fiatal (18 és 30 év közötti) felnőttek történelemképével és a nemzeti 
örökséghez fűződő viszonyával kapcsolatban, amely érintette a nemzeti és a történelmi 
emlékhelyekkel kapcsolatos tudásukat is. A NÖRI többek között arra volt kíváncsi, 
hogy a magyarországi fiatal felnőtt lakosság mennyire ismeri a nemzeti és a történelmi 
emlékhelyeket. Kérdőívvel  1204 fiatalt kérdeztünk meg. Emellett két fókuszcsoportos 
interjút szerveztünk. Az egyik csoport  18 és 32 éves kor közötti, legalább érettségivel 
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rendelkező, de különböző képzettségi szintű fiatalokból állt. A másik csoportba olyan 
személyek kerültek, akik véleményformálókként (pedagógus, újságíró, egyetemi 
oktató, művelődésszervező, turisztikai szakember) léphetnek fel az adott témákban. 
A megkérdezettek óriási többsége, 86%-a  vallotta azt, hogy hallott már a nemzeti 
és történelmi emlékhelyekről. A legtöbbször említett emlékhely az egri vár, Mohács, 
a budai vár, Ópusztaszer és a Hősök tere volt. Az emlékhelyek toplistáján mindössze egy 
olyan helyszín (Arad) található, amely nem jogszabályban megnevezett nemzeti vagy 
történelmi emlékhely, ugyanis az az országhatáron kívül található. A megkérdezettek 
78%-a  állította, hogy járt már nemzeti vagy történelmi emlékhelyen. A legtöbbet látogatott 
emlékhelyek sorrendje hasonló a legtöbbször említett emlékhelyek sorrendjéhez, itt is 
az egri vár végzett az első helyen. Az élmezőnybe itt is csupán egy olyan helyszín került 
(sümegi vár), amely nem nemzeti vagy történelmi emlékhely. Az emlékhelyre látogatók 
közel háromnegyede jutott el már iskolájával valamelyik emlékhelyre, bő egynegyedük 
viszont egyénileg járt ilyen helyszínen. A felmérésből tehát arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a magyar fiatalok rendelkeznek bizonyos ismeretekkel az emlékhelyek 
vonatkozásában, de ez leginkább vélt vagy felületes tudásnak nevezhető. A NÖRI 
küldetésének tekinti, hogy az emlékhelyeket sokkal mélyebben plántálja a köztudatba.

A NÖRI tehát kiemelt feladatának tekinti a nemzeti és történelmi emlékhelyek népsze-
rűsítését. A nemzeti identitás kapcsán kissé idegenül hangozhat a marketingszempontok 
beemelése, de fontos, hogy az igazi értékek egyúttal népszerűek is legyenek. A mar-
ketingben kulcsfontosságú brand kifejezés a megjelölés tevékenységére utal. A brand 
alapvető célja, hogy az eladó vagy szolgáltató egy terméket, szolgáltatást vagy akár intéz-
ményt azonosítson és megkülönböztessen versenytársaitól. Ezt az azonosítást, megjelölést 
és megkülönböztetést elvégezte helyettünk a magyar történelem, majd pedig a jogalkotó, 
amikor nemzeti és történelmi emlékhelyként nevezte meg történelmünk legfontosabb 
helyszíneit, majd megjelölte őket sztélével, kiemelve ezeket a többi magyarországi kul-
turális örökségi helyszíntől. Ha a brandépítés további hagyományos alaplépéseit ves-
szük, akkor tulajdonképpen megvalósult a márkanév kitalálása is, hiszen jogszabályban 
definiálták a két emlékhely-típust, de megtörtént ezeknek képi megjelenítése, kvázi 
védjegyoltalom alá helyezése is, hiszen az emlékhelyeknek van egy közös szimbóluma, 
illetve ezen alapuló logója is. Intézetünk a honlapján bemutatja az egyes nemzeti és tör-
ténelmi emlékhelyeket, és a weblapon, továbbá a közösségi oldalain folyamatosan hir-
deti programjait. A NÖRI azonban több nagyobb projektet is indított az emlékhelyek 
népszerűsítése érdekében és számos eredményt ért el.

Intézetünk már számos kiadványt készített az emlékhelyekről. Bemutatásuk céljából 
 2014-ben  sok képpel illusztrált, tudományos ismeretterjesztő igényű albumot jelentetett meg 
Terekbe írt múlt címmel.14 Ezzel párhuzamosan a NÖRI térképet adott ki látványos légi-
fotókkal és Ferenc Tamás nagyszerű grafikáival. A grafikus látványtérképen Magyarország 
emlékhelyei láthatóak. A Terekbe írt múlt kiadvány Written in Spaces címet viselő angol 

14 Papp  2014.
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nyelvű változatát a NÖRI  2016-ban  adta ki.15  2018-ban  a NÖRI megjelentette az Emlék-
helyek Lapja címet viselő kiadványát, amely könnyed hangvételű szövegével a nemzeti 
emlékhelyeket ismerteti, és amely művészi igénnyel készült fotókat, számos infógrafikát 
és rajzot tartalmaz.16 Ugyancsak  2018-ban  adta ki az Intézet az első NÖRI Füzetet.17 A kiad-
ványsorozatnak, amelynek már a 24. száma is megjelent, külön-külön alsorozata van 
a nemzeti emlékhelyek és a történelmi emlékhelyek bemutatására. Az előbbi alsorozatban 
ez idáig hat szám (Fiumei úti sírkert; Mohács; A Nemzeti Gyászpark és a Kisfogház; Pan-
nonhalma; Az Országház és környéke, Szigetvár), az utóbbi kategóriában hét szám (Szép-
halom; Sárospatak; Vizsoly; Keszthely, Festetics kastély és Georgikon; Visegrád; Muhi; 
Szarvas, a történelmi Magyarország történelmi középpontja) készült el.

A NÖRI kezdeményezésére a Magyar Nemzeti Bank  2014-től  kezdve évente egy 
új nemzeti emlékhelyet bemutató  2000 forintos emlékérmet (egyúttal forgalmi pénz) 
bocsát ki ötezer példányban. A Somogyvár–Kupavár (Szent László Nemzeti Emlékhely), 
a mohácsi, a budapesti (rákoskeresztúri) Új köztemetőben található Nemzeti Gyászpark, 
a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyeket és az Országház és környéke kiemelt nemzeti 
emlékhelyet bemutató emlékérméket tavaly az Esztergom, Várhegy és Víziváros nem-
zeti emlékhelyet bemutató érme követte. Idén a debreceni nemzeti emlékhely, jövőre 
pedig Ópusztaszer lesz az emlékérem témája. Mindemellett – szintén a NÖRI megke-
resésére – a Magyar Nemzeti Bank  2015-ben  2 millió 50 forintos pénzérmét bocsátott 
ki az emlékhelyek logójával.

A Múzeumok Éjszakája kulturális rendezvény mintájára a NÖRI  2016-ban  új prog-
ramot indított az emlékhelyek részvételével. Az Emlékhelyek Napja országos rendez-
vényre hagyományosan május második szombatján kerül sor. Ez alól kivételt képez az idei 
év, mert a koronavírus okozta pandémiás helyzet miatt az eseményt  2020-ban  augusztus 
29-én  rendezzük meg. Az országos rendezvénysorozat helyszíneiül a nemzeti és a tör-
ténelmi emlékhelyek szolgálnak, amelyek különleges programokat és kedvezményes 
belépőjegyeket biztosítanak az érdeklődők számára. A rendkívül sikeres esemény iránt 
érdeklődők száma tavaly már több tízezer fő volt. Idén az Emlékhelyek Napja tematikája 
a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódik.

A NÖRI egy másik nagy sikerének könyveli el, hogy javaslatára, illetve az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma előterjesztése alapján, iskolás csoportok ingyenesen utaz-
hatnak a MÁV járataival nemzeti és történelmi emlékhelyekre is.18

A NÖRI a jövőben is küldetésének tekinti az emlékhelyek minél szélesebb körben való 
bemutatását és népszerűsítését, ezért az intézet vezetőjeként megragadom az alkalmat 
és zárszó helyett jelen tanulmányban is erre törekszem. A függelékben azt ismertetem, hogy 
az egyes emlékhelyek miért érdemelték ki a nemzeti vagy a történelmi emlékhely címet.

15 Papp  2016.
16 Nagy-Csere  2018.
17 Gyökös  2018–2020.
18 1502/2017. (VIII. 11.) Kormányhatározat az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti 
emlékhelyek és műemlékek látogatásáról.
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Függelék

I. A jelenlegi nemzeti emlékhelyek a hatályos jogszabály szerint19

Kiemelt nemzeti emlékhely:

1. Budapest, az Országház és környéke

A magyar történelem szimbolikus helyszíne, amelyet az Országgyűlés egyedüliként ki-
emelt nemzeti emlékhellyé nyilvánított. Látványát a törvényhozásnak helyet adó, Steindl 
Imre tervezte Duna-parti Országház határozza meg, amely Budapest ikonikus épülete. 
A Kossuth téren rendezik a legtöbb állami megemlékezést, ugyanakkor a politikai szim-
bolikában a magyar államisággal azonosított tér gyakran szolgál politikai tömegrendez-
vények helyszínéül is. Itt zajlott  1956. október 25-én  a forradalom legvéresebb fővárosi 
eseménye, amely során a szovjetek és a karhatalmisták a békésen tüntető tömegbe lőttek.

Nemzeti emlékhelyek:

2. Budapest I. kerület, Várnegyed

Az ország fővárosának legrégibb és műemlékekben leggazdagabb része, világörökségi 
helyszín.  1247-től  – az idegen megszállások idejétől eltekintve – a mindenkori magyar 
állam igazgatási és politikai központja. A  20. század közepéig az uralkodók, illetve 
az államfő palotája, a miniszterelnökség és néhány minisztérium épülete, valamint 
számos ország külképviselete is itt volt. Napjainkban a magyar állam kulturális és repre-
zentációs központjának tekinthető, itt található többek között a Köztársasági Elnök Hiva-
tala, a Mátyás-templom, s a Budavári Palotában működő Országos Széchényi Könyvtár 
és a Magyar Nemzeti Galéria is.

3. Budapest VIII. kerület, Fiumei úti sírkert

A nemzet nagyjai számára létrehozott sírkert gondolatát Széchenyi István vetette fel. 
A sírkert a  19. század közepén Pest köztemetőjeként nyílt meg, majd a század végére 
Magyarország legrangosabb kegyeleti helyévé vált. Itt áll többek között Batthyány Lajos, 
Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleuma, ez utóbbi Magyarország legnagyobb sír-
emléke. A magyar történelem és kultúra kiemelkedő alakjainak itt található sírhelyei 
közül több mint másfél ezer védett. A síremlékek jelentős része fontos művészeti emlék, 
híres szobrászok alkotása. A temető parkja gazdag növény- és állatvilágáról is ismert.

19 2001. évi LXIV. törvény 2. melléklet I., II.
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4. Budapest VIII. kerület, Magyar Nemzeti Múzeum

1802-ben  Széchényi Ferenc gróf felajánlotta gyűjteményeit a nemzetnek. Adományából 
fejlődött ki a Magyar Nemzeti Múzeum, a magyarság és a Kárpát-medence történelmi 
múltjának legfontosabb és leggazdagabb műkincsgyűjteménye. Épülete  1847-ben  készült 
el Pollack Mihály tervei alapján.  1848. március  15-én  a Múzeumkertben tartott népgyűlés 
hirdette meg a modern Magyarországot megteremtő forradalmi eszméket. Dísztermében 
több alkalommal tanácskozott az Országgyűlés alsó- és felsőháza.  1861 és  1944 között 
számos kiemelkedő személyiségtől vett itt végső búcsút a nemzet, mint Teleki László, 
Kossuth Lajos, Ady Endre és Bem József.

5. Budapest X. kerület, az Új köztemető 298-as, 300-as  és 301-es  parcellája, valamint 
a Kisfogház Emlékhely

Az  1945 utáni magyar történelem „temetői emlékhelye”, ahol az  1945 és  1956 utáni tör-
vénytelen perekben hamis vádak alapján elítélt és kivégzett politikusok, katonák, közéleti 
személyiségek, munkások, diákok és parasztok földi maradványai nyugosznak. Sírjaik 
a Nemzeti Sírkert részei. A nemzeti összetartozás és a kommunista elnyomás elleni til-
takozások szimbolikus tere.  1990 előtt a fennálló hatalommal szembeni,  1956 emlékét 
idéző néma tüntetések színhelye. Napjainkban az  1956-os  forradalomra és szabadság-
harcra emlékező ünnepségek egyik legfontosabb színtere.

6. Budapest XIV. kerület, Hősök tere

Az Andrássy utat lezáró tér mai alakja a honfoglalás ezredik évfordulóján,  1896-ban  
kezdett formálódni. Ekkor adták át a Műcsarnokot, ekkor született törvény a Szépmű-
vészeti Múzeum és a Millenniumi emlékmű felépítéséről.  1929-re  készült el a mű: ezer 
év legfontosabb uralkodóinak szoborgalériája és a hét honfoglaló vezér szoborcsoportja, 
előtte a magyar hősi halottak jelképes sírja. A tér a nemzet és az ország egész törté-
nelmét megidézi, nemcsak a háborúk áldozataira emlékeztet, hanem a békeidők alkotóira 
és alkotásaira, a magyar művelődés időtálló értékeire is. A Hősök tere és az Andrássy 
út a világörökség része.

7. Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium

A város jellegzetes épületegyüttese egyház, művelődés és közélet összetartozásának 
jelképe. Az  1848–1849-es  forradalom és szabadságharc idején,  1849. április  14-én  
a Kollégium Oratóriumában ülésező Országgyűlés határozata nyomán a Nagytemp-
lomban hirdették ki a Habsburg-ház trónfosztását kimondó Függetlenségi nyilatkozatot. 
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Az  1538 óta működő Kollégium a magyar irodalmi, tudományos és politikai élet számos 
kiválóságának alma mater-e, a Debreceni Egyetem szellemi bölcsője, a nemzet ügye 
iránt elkötelezett hazai oktatás folyamatosságának megtestesítője.

8. Mohácsi Nemzeti Emlékhely

1526. augusztus 29-én  a Mohács melletti síkságon az I. Szulejmán szultán vezette, 
75–80 ezer főnyi oszmán-török haderő döntő győzelmet aratott II. Lajos magyar ural-
kodó 25 ezer fős, német, cseh és lengyel csapatokkal kiegészített hadserege felett. A csata 
áldozatainak tömegsírjai a Nemzeti Sírkert részei. A „mohácsi vészt” követően a közép-
kori Magyar Királyság hatalmi helyzete megváltozott, és alig másfél évtizeddel később 
az ország gyakorlatilag három részre szakadt. Az el nem foglalt nyugati és északi részeken 
a magyar király országolt, keleten az Erdélyi Fejedelemség viszonylagos önállóságot 
őrzött meg.

9. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

A magyar történeti hagyomány szerint a honfoglaló magyarság első „országgyűlésének 
és törvényalkotásának” helyszíne. A XII. századi történetíró, Anonymus szerint: „A feje-
delem és előkelői azon a helyen rendelkeztek az ország szokásjogáról […] És azt a helyet, 
ahol minderről határoztak, a magyarok saját nyelvükön Szernek nevezték el.” Ópusz-
taszer  1975 óta Nemzeti Történelmi Emlékparkként őrzi Feszty Árpád monumentális 
körképét, A Magyarok bejövetelét, és egyben a magyarság nemzeti összetartozásának 
is meghatározó helyszíne az  1896-ban  emelt Árpád-emlékművel és emlékoszloppal.

10. Pannonhalmi Bencés Főapátság

A Pannonhalmi Bencés Főapátság a világörökség része, a magyar kereszténység bölcsője, 
fontos szellemi műhely. Híres iskolája ezeréves múltra tekint vissza, itt található a világ 
egyik legnagyobb szerzetesi könyvtára. Géza fejedelem 996-ban  Tours-i  Szent Márton 
tiszteletére alapította a monostort. Pannonhalma  1541-ben  főapátsági rangot kapott, de 
a török háborúk idején végvárrá alakították, fél évszázadig pedig a szerzetesi élet is szü-
netelt. Pannonhalma jelentőségét mutatja, hogy alapításának  1000. évfordulóján II. János 
Pál pápa is felkereste az apátságot.
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11. Pákozd, Katonai Emlékpark

Az  1848–1849-es  magyar szabadságharc kezdetének színtere. Az  1848. szeptember 29-én  
Pákozd térségében, a Habsburg császári-királyi haderő elleni, a magyar honvédek és nem-
zetőrök sikerével végződött csata helyszíne. A győzelem elsősorban morális hatása miatt 
vált a magyar honvédelem jelképévé. Pákozd a Magyar Honvédség központi emlékhelye, 
amely nemcsak az ütközet áldozatainak, hanem az önkényuralom idején kivégzetteknek 
is emléket állít. Doni kápolnája a II. világháború magyar hősi halottai, míg a Békefenn-
tartók emlékműve az idegen földön békét fenntartó magyar katonák áldozatvállalása 
előtt tiszteleg.

12. Somogyvár, Szent László Nemzeti Emlékhely

A hagyomány szerint Somogyvár a Szent István király ellen fellázadt Koppány szállás-
területe volt. Jelentősége  1091 után nőtt meg, mikor Szent László király megalapította 
a Szent Egyed bencés monostort, amely fontos egyházi központtá vált a XII. században. 
A legenda szerint a lovagkirályként is emlegetett Szent Lászlót ebben a monostorban 
temették el, földi maradványait később innen vitték Váradra. A monostor a XVI. század 
első felében végvárként sikertelenül próbált meg ellenállni az oszmán-török előnyomu-
lásnak.  1543-ban  török kézre került; jelentőségéből később veszítve, mára csak romjai 
maradtak fenn.

13. Székesfehérvár, Romkert

Az egykori bazilika a középkori magyar állam Szent István király által építtetett szak-
rális központja. 38 királykoronázás helyszíne, ahol egyúttal a Szent Koronát, a királyi 
kincstárat és levéltárat őrizték. Itt tartották a „törvénylátó napokat” is, a korabeli ural-
kodói ítélkezés központi fórumát. Hosszú ideig a magyar királyok temetkezési helye, 
amely  15 uralkodó földi maradványait fogadta be. A magyar királyok nyughelye védett. 
A város  1543-as  oszmán–török elfoglalását követően a sírokat szétdúlták, a templomot 
dzsámivá alakították, amely többször súlyosan sérült, és  1699 után végleg elpusztult.

14. Eger, vár

A vár a  16. században három részre szakadt Magyarország végvárrendszerének fontos 
eleme. Történetének leghíresebb epizódja az  1552-es  év, amikor a Dobó István által 
vezetett várvédők sikerrel verték vissza a sokszoros túlerőben lévő török sereg ostromát. 
Az irodalomban is megörökített győzelem a magyar nemzeti emlékezet és hőskultusz 
fontos eseménye.
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15. Nagycenk, Széchenyi-kastély műemléki együttese

A  18. század közepén épült kastély a Széchényi család emlékét őrzi. Széchényi Ferenc 
gróf itt őrzött gyűjteményeit a nemzetnek adományozta, létrehozva az Országos Szé-
chényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum alapjait. Fiai közül a reformkor emble-
matikus alakjára, Istvánra szállt a kastély, aki európai utazásainak tapasztalatai nyomán 
újító szándékkal tekintett otthonára és az egész országra. Szerteágazó nemzetépítő tevé-
kenysége előtt már a kortársak is fejet hajtottak. A helyi temetőben található a család 
mauzóleuma; itt nyugszik Széchenyi István, a „legnagyobb magyar”.

16. Szigetvár, vár

1566-ban  Szulejmán szultán hatalmas török serege megtámadta Szigetvárt. Zrínyi Miklós 
bátor katonáival egy hónapig keményen védte a várost és a várat. Helyzete reménytelen-
ségét látva bajtársaival kitört az égő erődből, és velük együtt hősi halált halt. Az ostrom 
történetének dédunokája állított irodalmi emléket Szigeti veszedelem című eposzában. 
Zrínyi Miklós és katonái önfeláldozó bátorsága tovább erősítette a nemzeti és az európai 
történelmi emlékezetben, hogy hazánk a kereszténység védőbástyája. Az Országgyűlés 
 2011-ben  a Civitas Invicta címet adományozta Szigetvárnak.

17. Esztergom, Várhegy és Víziváros

Esztergomot Géza fejedelem tette székhelyévé. Itt született fia, I. (Szent) István, akit 
ugyanitt koronáztak királlyá, és aki e helyen alapította meg az első érsekséget, amely 
máig a Magyar Katolikus Egyház központja. A tatárjárásig királyi székhely maradt, 
az érseki udvar azonban később is Magyarország egyik meghatározó szellemi és művé-
szeti központja volt. A török háborúk során a középkori város nagyrészt megsemmisült. 
A  19. századi érsekek reprezentatív elképzelései nyomán született meg az új egyházi 
központ az ország legnagyobb székesegyházával, a Bazilikával és a Vízivárosban álló 
Prímási Palotával.

18. Győr, Káptalandomb

A győri vár a török háborúk idején vált a kereszténység védőbástyájává. A  16. században 
itáliai mesterek tervei szerint a kor legmodernebb technikájával építették át. A vár 
a Rákóczi-szabadságharc, majd a francia háborúk alatt kapott újra stratégiai jelentőséget. 
A napóleoni csapatok kivonulásuk során,  1809-ben  felrobbantották, ezért ma csak részei 
láthatók.
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19. Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

A legfontosabb magyarországi zarándokhelyek egyike, ferences szerzetesek által vezetett 
katolikus búcsújáróhely. Története I. (Szent) László legendájához kötődik, egyúttal fontos 
Mária-kegyhely, a középkor óta napjainkig az ország egyik leglátogatottabb zarándok-
helye. A Basilica Minor címet viselő barokk kegytemplom és a rendház – a szabadtéri 
misézőhellyel, valamint a zarándokházzal együtt –  2015-ben  újult meg.

20. Máriapócs Nemzeti Kegyhely

A legfontosabb magyarországi zarándokhelyek egyike. A hagyomány szerint  1696-ban  
az itt található Mária-kép könnyezni kezdett, innen ered nemzetközi kultusza. A  18. szá-
zadban barokk stílusban épült görögkatolikus rendház az egyetlen magyarországi bazilita 
monostor. Máriapócsot  1991-ben  II. (Szent) János Pál pápa is felkereste.

II. A jelenlegi történelmi emlékhelyek a hatályos jogszabály szerint20

1. Abasár, a XI. századi királyi központ maradványai

Aba Sámuel nemzetségének birtokközpontja, feltehetően a harmadik magyar király 
székhelye. Az I. (Szent) István rokonaként trónra került Sámuel (1041−1044) monos-
tort is alapított Szűz Mária tiszteletére, a hagyomány szerint itt volt a végső nyughelye. 
A részben feltárt  11. századi körtemplom a Kárpát-medence egyik jelentős középkori 
építészeti emléke.

2. Balassagyarmat, Vármegyeháza

Balassagyarmat  1950-ig  Nógrád vármegye székhelye volt, így az épület a város egykori 
közigazgatási szerepének mementója. Itt zajlott  1919. január 27-én  az a közalkalmazotti 
gyűlés, amely a csehszlovák igazgatás kiépítésével szembeni ellenállás szimbolikus ese-
ménye volt. A megszálló csapatok január 29-i  kiveréséért a város a Civitas Fortissima 
címet kapta.

20 303/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 1. melléklet a történelmi emlékhelyekről.
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3. Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református templom

Az első budai református templomot  1896-ban  avatták fel, tervezője a magyarországi 
protestáns templomépítészet kiemelkedő alakja, Pecz Samu volt. A neogótikus stílusú 
templom építését az ország egész református társadalma támogatta. Itt kötött házasságot 
 1915-ben  a költő Ady Endre és múzsája, Csinszka.

4. Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses

A tér helyén egykor a  18. században emelt Újépület, az  1848–49-es  szabadságharc utáni 
megtorlást szimbolizáló kaszárnya állt. Ennek udvarán végezték ki  1849. október 6-án  
gróf Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét. A politikai és történelmi 
megemlékezések helyszíneként is szolgáló örökmécsest  1926-ban  avatták fel.

5. Budapest V. kerület, Magyar Tudományos Akadémia

A „magyar tudós társaság” létrehozásának gondolata már a  18. század végén felvető-
dött. Gróf Széchenyi István  1825-ben  az országgyűlésen birtokainak egyévi jövedelmét 
ajánlotta fel megalapítására. A magyar nyelv, a „tudományok és művészetek minden 
nemében leendő kiművelésére” létrehozott intézmény a  19. századi magyar nemzetépítés 
kiemelkedő fóruma lett.

6. Budapest VI. kerület, Andrássy út 60.

A politikai terror szimbóluma, itt tartották fogva, kínozták és gyilkolták meg a nyilas 
és kommunista diktatúra üldözöttjeit. Az épület az  1930-as  évek végétől a nyilasok gyű-
léseinek színhelye, majd „Hűség Háza” néven pártjuk központja volt. A kommunista 
vezetésű politikai rendőrség  1945-ben  vette birtokba, később az ÁVO,21 majd az ÁVH22 
székházaként működött.

7. Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök temploma és Hősök sírkertje

Az  1931-ben  épült templom az első világháborúban elhunyt zsidó katonáknak állít 
emléket. Az épület  1944 végén része lett a pesti gettónak, amelybe a hatóságok het-
venezer embert zsúfoltak. Az embertelen körülmények és a gyilkosságok áldozatait 

21 Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya.
22 Államvédelmi Hatóság.
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a templom kertjébe, tömegsírokba temették, ezzel a sírkert a magyarországi holokauszt 
legfontosabb emlékhelyévé vált.

8. Budapest VIII. kerület, Corvin köz

A Corvin köz az  1956-os  forradalom és szabadságharc emblematikus helyszíne, a sztáli-
nista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott fegyveres felkelés egyik központja. 
A többszörös túlerőben lévő szovjet csapatokkal vívott harcok során sok felkelő „pesti 
srác” áldozta itt életét a magyar szabadságért.

9. Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia

A katonai Ludovika-akadémiáról szóló  1808. évi VII. törvénycikk teremtette meg az önálló 
magyar tisztképzés lehetőségét. A Pollack Mihály tervei alapján  1830 és  1836 között 
elkészült klasszicista stílusú épület  1872-től  szolgált a magyar honvédtisztképzés szín-
teréül.  1945 után az épület otthont adott tisztképző, illetve felsőoktatási intézménynek, 
múzeumnak.

10. Budapest VIII. kerület, Trefort-kert

A magyar felsőoktatás egyik legfontosabb helyszíne, nevét a dualizmus korának jelentős 
kultuszminiszteréről, az egyetemi kampusz létrehozását támogató Trefort Ágostonról 
kapta. A kert adott helyet az akkor még egy karon folyó bölcsészet- és természettudo-
mányi, valamint részben az orvosi és állatorvosi képzésnek. Itt működött a Műegyetem 
is  1882-től   1909-ig.

11. Budapest IX. kerület, Kálvin téri református templom, kripta és a Ráday 
Gyűjtemény

A pesti református gyülekezet első temploma  1830-ra  épült fel, kriptájában nyugszik 
többek között a reformkori politikus Fáy András. A Ráday Gyűjtemény alapja Ráday 
Gedeon reprezentatív magánkönyvtára és a család levéltára. A Ráday utcai gyűjtemény 
Benda Kálmán munkája nyomán vált tudományos műhellyé.
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12. Budapest XI. kerület, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Elődintézménye, a  18. századi Institutum Geometrico-Hydrotechnicum révén a hazai 
műszaki felsőoktatás bölcsője. Az egyetem történeti kampuszán  1956. október 22-én  
tartott hallgatói nagygyűlés hatására kaptak szélesebb nyilvánosságot a politikai beren-
dezkedéssel szembeni követelések. Az innen induló tüntetés lett a forradalom fővárosi 
nyitánya október 23-án.

13. Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium

Az intézményt Báró Eötvös József Collegium néven Eötvös Loránd fizikus alapította 
 1895-ben. Célja magasan képzett középiskolai tanárok kinevelése volt, ehhez mintaképül 
a párizsi École Normale Supérieure szolgált. A Collegium  1910-ben  átadott épületét Alpár 
Ignác tervezte, a magyar szellemi élet számos képviselője tanult falai között.

14. Cegléd, huszár- és páncélos laktanya

A Kárpát-medence legnagyobb hadifogolytáborát  1944 novemberében hozták létre a szov-
jetek a fontos vasúti csomópontnak számító Cegléden. A lágerben mintegy  200 ezren 
fordultak meg, fogságba esett katonák és elhurcolt civilek egyaránt. Közülük legalább 
ötezren vesztették életüket az embertelen körülmények és a kegyetlen bánásmód követ-
keztében.

15. Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár

A református gimnáziumot a  18. század végén alapította gróf Festetics György. Az intéz-
mény megszervezését a népi felvilágosodás kiemelkedő alakja, Nagyváthy János irányí-
totta. A nagykönyvtár gyűjteményének alapjait is ebben az időben vetették meg. Rövid 
ideig a kollégium tanára volt Csokonai Vitéz Mihály, aki azt jövendölte, hogy Somogy 
„Új Hélikon lesz”.

16. Drégelypalánk, vár

A  16. századi török háborúk és a magyar hőskultusz egyik szimbolikus helyszíne. Ali 
budai pasa  1552-ben   12 ezer fős sereggel ostromolta Drégelyt. Szondi György másfélszáz 
katonájával négy napon keresztül tartotta a várat, de az utolsó rohamban valamennyi védő 
elesett. Szondi alakját a  19. század irodalmi művei tették a nemzeti emlékezet részévé.
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17. Fertőd, Esterházy-kastély

A főúri kultúrapártolás nagy alakja, Esterházy „Fényes” Miklós franciaországi láto-
gatása után döntött a „magyar Versália” megépítéséről, amelynek tervezésében maga 
is részt vett. A herceg a  18. század második felében európai viszonylatban is jelentős 
gyűjteményt és kulturális központot hozott létre Eszterházán, ahol többek között Joseph 
Haydn is alkotott.

18. Gödöllő, Grassalkovich-kastély

A Ferenc József és Erzsébet királyné, később Horthy Miklós nyaralóhelyeként híressé 
vált gödöllői barokk kastélyt Grassalkovich Antal építtette a  18. század közepén. A gróf 
itt fogadta  1751-ben  Mária Teréziát. A Grassalkovichok fiági kihalását követően az épület 
többször gazdát cserélt, a magyar állam  1867-ben  vásárolta meg királyi pihenőreziden-
ciának.

19. Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely

A gótikus téglavár-építészet szép példája.  1566-ban  török kézre került, a keresztény 
seregek  1695-ben  foglalták vissza. A Rákóczi-szabadságharc után elvesztette hadászati 
jelentőségét. A hátsó homlokzata előtt álló emlékhely az  1849-ben  lefegyverzett magyar 
honvédtisztekre, köztük a későbbi vértanúkra emlékeztet, akiket innen vittek az aradi 
vesztőhelyre.

20. Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház

A kerületi székház a hajdúvárosok egykori önállóságát jelképezi. A marhahajcsárokból 
lett katonáskodó réteg helyzetét  1605-ben  a korponai oklevél rendezte, amelyben Bocskai 
István közel tízezer hajdút emelt a kiváltságosok közé. A Hajdúkerület önállósága 
 1876-ban  közigazgatási átszervezés következtében szűnt meg.

21. Jászberény, jászkun kerületi székház

A jászok és kunok a  18. század közepén váltották meg az  1514-es  Dózsa-féle paraszt-
háború után elveszített kiváltságaikat. A jászkun kerület előzményei a kun és jász székek 
voltak. A vármegyei fennhatóságtól független, közvetlenül a királyi hatalom alá tartozó 
jászkun kerületek különállása  1876-ban  közigazgatási átszervezés következtében szűnt 
meg.
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22. Kehidakustány, Deák-kúria

Az  1740-es  években épült kúriában élt  1808-tól   1854-ig  Deák Ferenc, az első felelős 
magyar kormány igazságügy-minisztere, az  1867-es  kiegyezés szimbolikus alakja. 
A magyar nemzeti emlékezetben „a haza bölcseként” híressé vált Deák évtizedeken 
keresztül otthonaként tekintett a kúriára, ahol többször fogadta a korszak szellemi éle-
tének kiemelkedő alakjait.

23. Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon

A kastélyt gróf Festetics György tette kulturális központtá. Nevéhez fűződik a híres 
helikoni ünnepségek megrendezése és a kastély könyvtárának bővítése. A gróf alapí-
totta  1797-ben  a magyarországi mezőgazdasági képzés úttörőjének számító Georgikont. 
Az egykor Európában is egyedülálló iskola tanárai a korszak felvilágosult tudósai közül 
kerültek ki.

24. Komárom, erődrendszer

Az  1848–1849-es  szabadságharc alatti magyar katonai ellenállás szimbóluma Komárom 
Duna-parti erődrendszere. A világosi fegyverletételt követően Klapka György vezetésével 
az Öregvár védői  1849. szeptember végéig kitartottak. A Csillag-erőd a roma holokauszt 
emlékhelye is, ahol  1944-ben  több ezer deportált magyarországi romát gyűjtöttek össze.

25. Kőszeg, vár

I. Szulejmán Bécs ellen indított hadjárata  1532 augusztusában érte el Kőszeget. A várat 
Jurisics Miklós védte a sokszoros török túlerővel szemben. A védőknek csak töredéke 
tartozott a katonáskodó rétegekhez, Kőszeg ennek ellenére nem került török kézre. 
A városban a 11 órai harangszó emlékeztet a vár sikeres megvédésére.

26. Mezőtúr, református kollégium és könyvtár

A kollégiumot, a Tiszántúl fontos kálvinista központját Wittenbergben tanult prédiká-
torok alapították  1530-ban. Muzeális értékű könyvtára mintegy  16 ezer kötetből áll. 
A kollégiumban tanult a magyar szellemi élet számos kiemelkedő alakja, többek között 
Szép Ernő író, Tamkó Sirató Károly költő és Várkonyi Zoltán filmrendező.
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27. Miskolc, diósgyőri vár

A négytornyú gótikus vár a középkori lovagi kultúra magyarországi szimbóluma, virág-
kora I. (Nagy) Lajos uralkodásának idejére esett. A „lovagkirály”  1381-ben  itt erősítette 
meg a torinói békét, amelyben Velence elismerte, hogy Dalmácia a magyar uralkodó 
fennhatósága alá tartozik. A vár az Anjou uralkodók idejétől  1526-ig  királynéi birtok volt.

28. Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér

Az  1956-os  forradalom egyik legvéresebb eseményére Mosonmagyaróváron került sor. 
Október 26-án  diákok tüntetést szerveztek, amelyhez a városlakók, elsősorban az üzemi 
munkások csatlakoztak. A tüntetők a határőrlaktanya elé vonultak, hogy maguk mellé 
állítsák a katonákat, de a tömeget sortűz fogadta. Az áldozatok száma meghaladta 
az ötvenet.

29. Muhi, Muhi Csata Emlékmű

A középkori magyar állam az 1241-es  muhi csatában szenvedte el egyik legsúlyosabb 
vereségét. A Batu kán vezette sereg megsemmisítő csapást mért IV. Béla hadaira. 
A Trauig menekülő magyar király a mongolok kivonulását követően újjáépítette a ki-
fosztott országot. A rövid, ám pusztító mongol uralom tatárjárás néven vált a nemzeti 
emlékezet részévé.

30. Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és a református templom

A templom a  16. század elején nyerte el mai formáját, részben Báthori István (1430–1493) 
erdélyi vajda építtette, akinek síremléke itt található. A fogadópalota az egykori várkastély 
megmaradt része. Nyírbátor a középkori gótikus és reneszánsz kultúra emlékezetének 
helyszíne, a magyar történelemben nagy szerepet játszó Báthori család névadó települése.

31. Pápa, református kollégium és ótemplom

Az  1531 óta működő kollégium évszázadokig a magyarországi reformáció egyik szellemi 
központja volt. Az iskola kezdetben a lutheri elveket képviselte, a  16. század végére vált 
kálvinista teológiai műhellyé. Az ótemplomot, amely II. József részleges vallásszabad-
ságot biztosító türelmi rendelete után épült, a református közösség másfél évszázadon 
át használta.
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32. Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori egyetem

A pécsi püspökséget Szent István az első egyházmegyék között alapította  1009-ben. 
A román kori székesegyház mai formáját több átépítés után a  19. század végén nyerte el. 
A középkori püspöki központhoz tartozott a 11. századi eredetű palota és az első magyar-
országi egyetem, amelyet Vilmos püspök kezdeményezésére Nagy Lajos és V. Orbán 
pápa alapított  1367-ben.

33. Pócspetri, Polgármesteri Hivatal épülete

A kommunista egyházüldözés szimbóluma.  1948. június 3-án  a katolikus iskola álla-
mosítása elleni, községházánál zajlott tüntetésen meghalt egy rendőr. A kommunisták 
országos egyházellenes sajtókampányt indítottak, gyilkosságnak beállítva az esetet. 
A koncepciós eljárás során a falu lakóit meghurcolták, egy tisztségviselőjét kivégezték, 
többeket bebörtönöztek.

34. Recsk, egykori munkatábor

A Rákosi-rendszer munkatáborai közül Recsk volt a leghírhedtebb. A „magyar Gulagnak” 
nevezett Recsken  1950 és  1953 között bírósági ítélet nélkül tartottak fogva mintegy 
ezerötszáz politikai foglyot. Szökése után Michnay Gyula  1951-ben  a Szabad Európa 
Rádióban felsorolta közel hatszáz rabtársa nevét, így tájékoztatva a világ közvéleményét 
a tábor létezéséről.

35. Salgótarján, December 8. tér

A forradalom leverése után,  1956. december 8-án  közel négyezres tömeg követelte a letar-
tóztatottak szabadon bocsátását a salgótarjáni Vásártéren. A karhatalmisták és a szovjet 
katonák tüzet nyitottak a fegyvertelen tüntetőkre, a források alapján mintegy félszáz 
embert öltek meg. A sebesültek száma közel százötvenre tehető.

36. Sárospatak, vár, református kollégium és nagykönyvtár

Sárospatak vára a kora újkori Magyarország egyik kulturális és politikai központja, 
a Rákóczi család kultuszának legfontosabb emlékhelye. A kollégiumot  1531-ben  alapí-
totta Perényi Péter. A  17. században Comenius irányításával az ország egyik leghíresebb 
kollégiuma, a reformáció központja lett. Könyvtára az ország kiemelkedő gyűjteménye.
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37. Sárvár, vár

A vár mai formáját Nádasdy Ferenc országbíró alakította ki. Nádasdy Tamás Sárvárt 
a Magyar Királyság egyik kulturális központjává tette. Megfordult itt Dévai Bíró Mátyás 
prédikátor, Sylvester János bibliafordító és Tinódi Lantos Sebestyén költő is. A vár dísz-
termének monumentális falképe a magyarországi barokk festészet fontos alkotása.

38. Sopron, Tűztorony

A feltehetően várkaputoronyként, majd tűztoronyként szolgáló épület Sopron jelképe. 
 1921 decemberében a lakosság népszavazáson döntött a Magyarországhoz tartozás mel-
lett, ennek emlékét őrzi a „leghűségesebb város” cím, és erre emlékeztet az  1928-ban  
épült Hűségkapu, Hikisch Rezső és Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása.

39. Sóly, református templom

Az ország egyik legrégebbi templomát István vértanú tiszteletére szentelték. A hagyo-
mány szerint I. (Szent) István építtette a 11. század elején Koppány sólyi legyőzésének 
emlékére, feltehetően előzetes fogadalmát teljesítve. A templomot a  16. század végétől 
a református közösség használja, külső formája nagyrészt barokk kori átépítés eredménye.

40. Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi középpontja és Trianon-emlékhely

Mihályfi József szarvasi tanár az  1880-as  évek elején határozta meg a történelmi Magyar-
ország földrajzi középpontját. A kijelölt ponton álló,  1939-ben  épített, négyszárnyú vitor-
lával ellátott malom a történelmi Magyarországnak a trianoni békeszerződésben rögzített 
részekre szakadására emlékeztet.

41. Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye

Szatmárcsekén állt Szatmár vármegye egyik legrégebbi családjának, a Kölcseyeknek 
a kúriája. Itt élt  1815-től   1838-ban  bekövetkezett haláláig a  19. század elejének kiemel-
kedő irodalmára és politikusa, Kölcsey Ferenc. A költő Csekén írta a magyar nemzeti 
himnusszá vált versét, az  1823-ban  született Hymnust. Síremléke a szatmárcsekei teme-
tőben található.
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42. Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok

Kazinczy Ferenc, író, költő, a nyelvújítás kiemelkedő alakja álmodta ide otthonát, ahonnan 
 1831-ben  bekövetkezett haláláig szervezte a magyar irodalmi életet. Az elpusztult kúria 
helyén álló emlékcsarnok és az előtte található családi sírkert már a  19. században fontos 
zarándokhellyé vált,  2008-ban  pedig itt nyílt meg A Magyar Nyelv Múzeuma.

43. Szeged, Dóm tér és a Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum épülete

Az  1930-ban  felszentelt Fogadalmi templomot az  1879-es  szegedi árvíz és az újjáépítés 
emlékére emelték. A tér körüli Nemzeti Emlékcsarnokban a nemzet nagyjainak szobrai 
állnak. A szegedi diákok  1956. október  16-án  a tudományegyetem Auditorium Maxi-
mumában nagygyűlést tartottak. Az itt megfogalmazott és országosan ismertté vált 
követelések készítették elő a forradalmat.

44. Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor

Szécsény a Rákóczi-szabadságharc emlékét őrzi. Az  1705-ben  tartott szécsényi ország-
gyűlés választotta fejedelemmé Rákóczit, itt teremtették meg államának jogi formáit. 
Ennek emlékére nevezik a kolostor gótikus termét Rákóczi-teremnek. A barokk kastélyt 
a Forgách család építtette a  18. század közepén.

45. Tatabánya, Turul emlékmű

A magyarság mitologikus madarát ábrázoló szobor a honfoglalás ezredik évfordulója 
alkalmából felállított millenniumi emlékművek egyike. Az Európa egyik legnagyobb 
madárábrázolásaként is ismert bronzszobrot, Donáth Gyula alkotását a krónikahagyo-
mányban 907-re  keltezett bánhidai csata ezredik évfordulóján,  1907-ben  avatták fel.

46. Tihany, bencés apátság

A tihanyi bencés apátság  1055-ben  kelt alapítólevele az egyik első magyar nyelvemlék. 
Altemploma az alapító I. András király temetkezési helye, a felette épült  18. századi 
templom a magyarországi barokk építészet jelentős alkotása. Az utolsó magyar király, 
IV. Károly és felesége, Zita királyné a kolostorban töltötte utolsó magyarországi napjait.
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47. Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű

A Hétkápolna zarándokhely mellett  1868-ban  közadakozásból állították fel az első hon-
védemlékművet Degré Alajos javaslatára, az  1849-es  váci csaták emlékére. A kezde-
ményezést anyagilag is támogató Kossuth Lajos szerint a tavaszi hadjárat áprilisi váci 
csatája „amint egyik legdicsőbbike, ugy strategiailag egyik legfontosabbika volt egész 
szabadságharcunknak”.

48. Veszprém, Vár utca

A  10. század végén Veszprémben jött létre az első magyarországi püspökség, itt volt 
Sarolt, majd Gizella székhelye is, utóbbi alapította a székesegyházat. A vár szintén 
az elsők között, valószínűleg az ezredforduló körül épült. A magyar királynékat kilenc 
évszázadon át a veszprémi püspök koronázta, a település „a királynék városa” néven 
is ismert.

49. Visegrád, vár

Visegrádot Károly Róbert tette meg székhelyéül  1323-ban. Itt tartották  1335-ben  a híres 
királytalálkozót a magyar, a lengyel és a cseh uralkodó részvételével. A visegrádi palotát 
Mátyás király Európa-szerte ismert reneszánsz művészeti központtá tette. A „visegrádi 
országok” kifejezés a rendszerváltás utáni magyar diplomácia kulcsfogalmává vált.

50. Vizsoly, református templom

Az első teljes magyar bibliafordítást  1590-ben  adták ki Vizsolyban. A mű a magyar 
művelődéstörténet mérföldköve, a korabeli nyomdászat kiemelkedő teljesítménye. Károli 
Gáspár és társai időtálló munkáját bizonyítja, hogy az alkotás minden későbbi protestáns 
bibliakiadás alapjául szolgált. Az első kiadás egy példányát a református templomban 
őrzik.
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Gróf Zrínyi Miklós emlékhelyei Magyarországon 
és külföldön

Tóth Zsolt

„Ki engemet inditsz ilyen nagy dolgokra!”1

A lajstromba vétel, esetünkben gróf Zrínyi Miklós emlékhelyeié, többféle módszer sze-
rint történhet. Megvalósítható egyszerű felsorolással, táblázatba helyezve, vagy éppen 
szöveges környezetbe ültetve. Rendezhető a megnevezések alfabetikus sorrendbe állí-
tásával, az egyes helyszínek területi alapon történő rendezésével, emlékhely-típusok 
szerinti besorolással, vagy például létesítésük kronológiai sorrendisége szerint. E tanul-
mányban gróf Zrínyi Miklós életútját követve keressük fel az életében jelentőséggel bíró 
helyszíneket, azt kutatva, hogy ezeken a helyeken milyen kézzelfogható emlékek őrzik 
hősünk emlékét. Az adatgyűjtés a szakirodalom és az internetes adatbázisok felhaszná-
lásával történt, elsősorban a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, az Arcanum Digitális 
Tudománytár, a köztérkép.hu és a műemlékem.hu weboldalak anyagainak áttekintésével, 
felhasználásával. Mindemellett a tanulmányban azokat a helyszíneket igyekszünk be-
mutatni, amelyek a nemzeti vagy történelmi emlékhelyek kulturális örökség védelméről 
szóló törvényben megfogalmazott kritériumainak is megfelelnek, hiszen elsősorban ezek 
lehetnek alkalmasak arra, hogy méltó megemlékezések helyszínéül szolgáljanak.2 Ennek 
megfelelően főként a köztereken vagy a zárt helyek „szabad ég alatti” külterületin talál-
ható Zrínyi-emlékhelyeket gyűjtöttük össze, megvizsgálva annak a lehetőségét, hogy 
van-e közöttük olyan helyszín, amely alkalmas lehet arra, hogy megkapja a nemzeti 
vagy a történelmi emlékhely kitüntető címet.

„O, nagy szüvü gyermek, s teli bölcsességgel!”3

A szakirodalom sokáig Ozaly (ma Horvátország, Ozalj) várát jelölte meg gróf Zrínyi 
Miklós születési helyéül, de a közelmúltban bebizonyosodott,4 hogy Csáktornyán (ma 
Horvátország, Čakovec) látta meg a napvilágot  1620. május 3-án, az egyik legtekintélye-
sebb – horvát eredetű – magyar nemesi család sarjaként. Felmenői között találjuk a Subics 
nemzetség tagjait, akik oltalmat nyújtottak IV. Béla magyar királynak a mongol tatár 
invázió idején; ott találjuk a katonaősöket, a törökök rettegett ellenfeleit, akik Hunyadi 

1 Zrínyi  1651, Első ének, 47. versszak.
2 2001. évi LXIV. törvény 7. § 21., 43.
3 Zrínyi  1651, Ötödik ének, 91. versszak.
4 Hanák  2013, 29–33. 

http://p.hu
http://kem.hu
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János oldalán harcoltak, akik a mohácsi csatában adták vérüket; és ott találjuk dédapját, 
akitől nevét is örökölte, Szigetvár hős kapitányát. Ő szerezte meg  1541-ben  Csáktornyát 
és a hozzá tartozó birtokot. Az itt található ősi várat a Zrínyiek korszerűsítették, és csa-
ládi központként használták. Csáktornya azonban nemcsak születési helye volt gróf 
Zrínyi Miklósnak, hanem uradalma központja, szeretett otthona, alkotóműhelye, a Szi-
geti veszedelem megírásának színtere, és egyúttal halálának helyszíne is a csáktornyai 
birtokhoz köthető. Mindezek alapján joggal nevezhetjük Csáktornyát gróf Zrínyi Miklós 
élete legfontosabb színterének.

Gróf Zrínyi Miklós tiszteletére a legelső köztéri szobrot Csáktornyán emelték.  1901-ben  
a Muraközben indult a közadakozás, amely kiterjedt az egész országra és rendkívül ered-
ményesen zárult.  1902-ben  elkészültek az emlékmű tervei, amelyet az Országos Képző-
művészeti Tanács bírált el.  1904-re  készült el Szász Gyula szobrászművész és Árkay 
Aladár építész alkotása: a nyolc méter magas, haraszti fehér kőből készült oszlopon 
kardot és tollat markoló, kiterjesztett szárnyú bronz turulmadár őrzi elszántan gróf 
Zrínyi Miklós emlékét. A hadvezér alakját – az oszlop központi részeként – egy kőtáblára 
felerősített dombormű ábrázolja frontálisan. Alatta eredetileg az alábbi feliratok voltak 
olvashatóak: „Gróf Zrínyi Miklós a költő és hadvezér”. Lejjebb a Zrínyiek családi címerét 
helyezték el, amely alatt bronzszalagra volt írva: „Ne bántsd a magyart!” Az emlékmű 
hátsó oldalán a Zrínyiász híres szállóigéje volt olvasható: „Híremet nemcsak keresem 
pennámmal, hanem rettenetes bajvívó szablyámmal!”

Az avatásra  1904. június  12-én  került sor nagyszabású díszceremónia közepette. 
„A felavatási ünnepélyen részt vettek a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, a Törté-
nelmi Társulat s a megyei irodalmi és művészeti társulatok kiküldöttjei. Eljött továbbá 
Zalavármegye küldöttsége, élén főispánjával, a Csáktornyai dzsidás-ezred tisztikara, 
a Dráván-túli horvát Muraköz lelkészei, jegyzői es tanítói kara, Zalaegerszeg es Nagy-
kanizsa városok küldöttsége, Perlak es Csáktornya elöljárósága, hatóságai, egyesületei, 
társulatai s közönsége, a zágrábi magyarság küldöttsége, Csáktornya es a szomszéd 
varosok tanulóifjúsága es a Muraköz minden egyes községének küldöttsége.”5 Az ava-
tóünnepségen a Magyar Tudományos Akadémia küldötteként Wlassics Gyula mondott 
beszédet. „Azzal kezdte, hogy Zrínyi halhatatlan emlékéből áldást, új erőt es biztatást 
kér a magyar nemzetre. A mai ünnepből részt kíván a nemzet minden fia, aki átérteni 
es átérezni tudja annak a szent köteléknek erkölcsi hatalmát, mely a múlt nagyjainak 
emlékét a nemzet jövendő nagyságához fűzi. Zrínyi nemzetségének, nevének tündöklése 
beragyogja elménket, felemeli szívünket. Az ő alakja a nemzet kiválasztottjainak ama 
sorához tartozik, akiknek egyéni érdeme a nemzet összességének érteke. Egyéni dicső-
sége a nemzeti közművelődés soha el nem múló dicsősége. Azok közül való ő, kiknek 
emlékezete élő fohász közöttünk. A Zrínyi név történeti erő. Erő, mely időtlen időkig újra 
es újra feltámad minden nemzedék agyában. Érzés, mely áthevít minden nemzedéket, 
mely nagy célokért, nemzeti ideálért küzd. Költészetében, hadi es politikai irataiban 
a nemzet lelke szólalt meg. Hadvezéri erejében a nemzet veleszületett bátorsága, harci 

5 Budapesti Napló (1904). 6.
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képességei, férfi jellemében a nemzet lovagiassága, őszintesége, nemes felfogása, ön-
bizalma tündököl. Ez emlékoszlop varázsa nyissa fel előttünk eszmeinek es alkotásának 
világát. Keressük áhítattal és lelkünk egész odaadásával a sarkcsillagot, mely vezette 
hősünket elmélkedésben, gondolkozásban, költői, írói alkotásban és hadvezéri tettekben. 
Keressük az aranyfonalat, mely hősünk életét összeköti a nagy célokkal, amelyeknek 
szolgálatába adta minden erejét. Keressük fejlődésének mozzanatait, melyek a költő, író 
gondolatvilágát a hadvezér és államférfiú tetteivel oly ritka összhangba olvasztják […]”6 
Az emlékművet Margittay József adta át megőrzésre Csáktornya és a Muraköz közön-
ségének, továbbá kegyeletébe ajánlotta azt a horvát testvéreknek. Az emlékmű ma is ott 
magasodik Csáktornya főterén, de a magyar feliratokat eltüntették róla  1920 után. Ma egy 
rövid horvát nyelvű bevésés látható rajta, magyarul: „Zrínyi Miklós horvát bán és költő.”

Zágorec-Csuka Judit – napilapok áttekintésének eredményeként – tanulmányában 
kimutatta, hogy Csáktornyán és az egész Muravidéken már a  19–20. század fordulója 
körüli évtizedekben erősen jelen volt gróf Zrínyi Miklós kultusza. „A tudományos jel-
legű publikációkban: az okmányokban, okiratokban, helytörténeti cikkekben, történe-
tivizsgálati jellegű folytatásos sorozatokban leírt tényeket, de a Zrínyi-emlékoszlopot, 
a Zrínyisírokat leíró cikkeknek és könyvismertetéseknek is kultuszt teremtő értékük van. 
A kultusz jelei megtalálhatók a néphagyománnyal kapcsolatos közlésekben: az emberek 
tudatában élő naiv történetekben, a kultikus helyek és tárgyak leírásában. A dombok, 
a hegyek, a földrajzi elnevezések és helynevek közlésében, de a névhasználatban is 
feltűnik a Zrínyi-név.”7 Tüskés Anna tanulmányai8 arra mutatnak rá, hogy az  1960-as  
és  1990-es  évek között újabb reneszánszát élte a főként köztéri szobrokban és dombor-
művekben megnyilvánuló Zrínyi-tisztelet. Erről a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
Irat- és Fényképtárában fennmaradt dokumentációk tanúskodnak.

„Tanulj, fiam, tűlem isteni félelmet,  
Tanulj fáradságot s kemény vitézséget […]”9

Gróf Zrínyi Miklós és öccse, gróf Zrínyi Péter hamar elveszítik édesanyjukat, majd 
 1626-ban, apjuk halálával teljes árvaságra jutnak. A Zrínyi-testvérek ekkor öt fő gyám-
sága alá kerültek. Közülük gróf Batthyány Ferenc és főként felesége, Batthyányné Lob-
kowitz-Poppel Éva vállalt nagyobb részt a nevelésükből németújvári (ma: Ausztria, 
Güssing) birtokukon. „Batthyányiné háza, amelyben sűrűn megfordulnak, az apai otthon 
színes és harcias környezete után egy másik, még színesebb, de egészen másnemű benső-
séges, meleg, lelkies otthont ad az árváknak. Itt érzik meg az anyai szív nevelő melegét, 
itt támad sejtelmük a házias és mégis nagyszabású, szellemileg sokigényű és mégis 

6 Budapesti Napló (1904). 6.
7 Zágorec-Csuka  2003,  14. 
8 Tüskés  2015; Tüskés  2017.
9 Zrínyi  1651, Negyedik ének, 36. versszak.
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 foghatóan gyakorlatias élet sokoldalúságáról.”10 Gróf Zrínyi Miklóst nagyszombati (ma: 
Szlovákia, Trnava) otthonában a korosodó Pázmány Péter bíboros is gondjaiba vette. 
„Zrínyi sűrűn megfordul a nagy prímás udvarában, sőt nagyszombati diákoskodása alatt 
közvetlen környezetében él. Ilyen hatalmas egyéniséggel való érintkezés a nyíltlelkű 
és nagyfogékonyságú gyermekre nem lehetett a legnagyobb hatás nélkül […] Fejedelmi 
asztalánál a kis Zrínyi a legelső egyházi és világi nagyok között ül, beszélgetéseikben 
a kor történelmét mozgató kérdésekkel ismerkedik meg, vitatkozásaikban korán éle-
sedik zsenge elméje, látóköre páratlan tágasságot vesz. Senki sincs e században, aki 
ilyen előkelő és gyakorlati politikai iskolát látogatott volna, aki előtt ilyen fiatalon ilyen 
széles szemhatár nyílt volna meg.”11 Zrínyi ezután Grácban (ma: Ausztria, Graz) végezte 
tanulmányait a neves jezsuita kollégiumban, ahol az osztrák főnemességen kívül számos 
magyar nemes gyermeke is tanult. Ezután, a legtöbb magyar főúrhoz hasonlóan, Zrínyi 
is tanult Bécsben. Két évet töltött a császárvárosban, majd tizenhat évesen Senkviczy 
Mátyás esztergomi kanonok kíséretében itáliai zarándok- és egyúttal tanulmányútra 
indult. Rómában VIII. Orbán pápa kegyesen fogadta az ifjú Zrínyit.  1637-ben  hazatért 
Csáktornyára, és öccsével együtt átvették örökségüket.

Gróf Zrínyi Miklós tanulmányai helyszínein nem találhatóak személyével kapcso-
latos emlékjelek. Bécs pedig több szempontból is fontos szerepet töltött be gróf Zrínyi 
Miklós életében. Itt kötött házasságot Löbl Mária Zsófiával, itt született meg gyermeke, 
Ádám, és itt adták ki először Szigeti veszedelem című művét is. Nem találtam adatot arra 
vonatkozóan sem, hogy Zágrábban, mint horvát bánnak, vagy Pozsonyban, mint a rendi 
magyar országgyűlés rendszeres résztvevőjének emlékmű őrizné emlékét. A magyar 
országgyűlésnek jelenleg helyet adó budapesti Országház épületén azonban egész alakos 
szobra áll. Ez az alkotás  1905-ben  készült el, és ez volt az első szobor, amely gróf Zrínyi 
Miklóst formázta meg. Kiss György szobrászművész műve az Országház keleti homlok-
zatán, baldachinos szoborkonzolon díszeleg  10.5 méter magasságban. Gróf Zrínyi Miklós 
alakja fegyverrel és páncélban jelenik meg II. Rákóczi Ferenc dédapja szobrainak közel-
ségében. Nem különálló emlékhelye ez tehát Zrínyinek, de alakja méltó helyet kapott 
a Parlament külső falain, ahol a magyar történelem nagy alakjai lettek megörökítve.

„Fiam, annak szolgálj és járj azon uton,  
Kit fia Istennek rendelt ez világon […]”12

Zrínyi még hazatérése évében megkezdte a törökök elleni határszéli csatározásait. III. Fer-
dinánd király szolgálatában védte az országot a török támadásoktól, részt vett a har-
mincéves háborúban, és harcolt I. Rákóczi György protestáns hadai ellen. Sopronban 
emléktábla őrzi annak emlékét, hogy amikor gróf Zrínyi Miklós  1644-ben  hadseregével 

10 Sík  1940. 8.
11 Sík  1940, 9.
12 Zrínyi  1651, Ötödik ének, 82. versszak.
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átvonult a városon, az egykori Fehér ló fogadóban szállt meg. A Várkerület 55. szám alatti 
ház falán a táblán olvasható szöveg: „Ebben a »Fehérló« szállóban fogadta és vendégelte 
meg  1644. évi aug. 22.-én  Steiner Jakab polgármester és a soproni városi tanács gróf 
Zrinyi Miklóst, a költőt és hadvezért, aki akkor 800 főnyi hadával vonult át a városon.”

Igaz, az nem elvárható, hogy minden egyes helyszínen, ahol csak Zrínyi megfordult, 
emlékművek hirdessék egykori jelenlétét. A magyarországi Zrínyi-kultusz azonban 
néha mégis erről tesz tanúságot. Jó példa lehet erre a zalaszentgróti Batthyány-kastélyon 
 1987-ben  elhelyezett emléktábla, amelynek felirata: „E kastély  1787-ben  a szentgróti vár 
alapfalaira épült. Itt találkozott  1651. augusztus 26-án  Zrínyi Miklós és Batthyány Ádám.”

Zrínyi hűséges és eredményes szolgálataiért több tisztséget kapott, többek 
között Zala vármegye főispánja lett. Zalai főispánsága emlékét két szobor is őrzi az egy-
kori Zala vármegye székhelyén, Zalaegerszegen. A Zrínyi Miklós Gimnázium előkert-
jében áll az  1972-ben  felavatott vörös márványból készült mellszobra, Szabolcs Péter 
alkotása. Ezenkívül a Polgármesteri Hivatal előtt is fellelhető emlékhelye, ahol emlékét 
lovas bronzszobra dicsőíti. Az emlékmű elkészítésére a Zalaegerszegi Városi Tanács írt 
ki pályázatot  1985-ben  abból az okból, hogy Egerszeg vára volt Zala megye török elleni 
harcainak központja, ott székelt a hadi irányítás, és ott tartották a legtöbb megyegyűlést, 
amelyeken Zrínyi is gyakran részt vett. Végül a beadott hetvennégy pályaműből Tóth 
Béla szobrász és Vadász György építész közös tervei valósultak meg  1989-ben. Magas, 
hengeres kő posztamensen áll „a lovasszobor, melynek elhelyezéséről sokat vitatkoztak 
a városban, különlegessége, csupán a ló két hátsó lába támasztja alá, így olyan könnyed 
benyomást kelt, mintha mindjárt elrugaszkodna a földtől.”13 A szobor megformálása 
a  17. századi, Zrínyit ábrázoló közismert metszetet idézi. A posztamensen elöl, felül 
bronz betűkből felirat: „Gróf Zrínyi Miklós Zala vármegye főispánja költő-hadvezér.”

Gróf Zrínyi Miklós kultusza a  20. században aranykorát élte. Számos olyan helyen 
kapott emlékművet, amelyhez ő maga nem kötődött, de különböző okok miatt tisztelet 
alakult ki emléke előtt. Oktatási és egyéb kulturális intézmények, katonai objektumok 
és alakulatok vették fel a nevét, amelyek működési helyszínükön, központi épületeikben 
emlékhelyet alakítottak ki a tiszteletére. E tanulmánynak nem célja a zárt épületekben 
létesített Zrínyi-emlékhelyeket ismertetni, de – az előző mondat vonatkozásában – két 
példát megemlítünk:  1998 óta Székesfehérváron található az  1989-ben  Pécsett felavatott 
mellszobor, amely a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság épületében 
került elhelyezésre.  2004-ben  pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ma: 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Üllői úti bázisán avattak mellszobrot.

A köztereken vagy a zárt helyek „szabad ég alatti” külterületén található budapesti 
Zrínyi-emlékművek közül méltó helyet kapott gróf Zrínyi Miklós ülő alakját ábrázoló 
szobra a budai várban található HM Hadtörténeti és Múzeum díszudvarán. Horvay János 
szobrászművész  1943-ra  elkészült alkotását eredetileg a Halászbástya elé tervezték. 
Ekkor azonban a Bocskai István Hadapródiskola Hűvösvölgyi épületében helyezték el, 

13 Dunántúli Napló (1989).
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amelynek felszámolása után,  2008-ban  mégiscsak a budai várba került.14 A Honvédelmi 
Minisztérium megrendelésére  1952-ben  avatták fel gróf Zrínyi Miklós bronzból készült 
mellszobrát – Petőfi Sándoréval együtt – az akkori Magyar Néphadsereg Színháza (ma: 
Vígszínház) előtt. Az alkotás egy  192 cm magas kő talapzaton helyezkedik el, felirata: 
„Zrínyi”. Gróf Zrínyi Miklós hadtudós talán legméltóbb fővárosi emlékhelyének nevez-
hető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem róla elnevezett campusának (Zrínyi Miklós Lak-
tanya és Egyetemi Campus, korábban önálló felsőoktatási intézményként több nevet 
viselt, a legutóbbi két elnevezése: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem) parkja. Itt található ugyanis Barba Péter  1956-os  alkotásának 
 2012-ben  bronzba öntött mása. Felirata: „Zrínyi”. Alatta bronztáblán: „Azé a hadi győ-
zelem, akinél a nagyobb hadi mesterség […] Zrínyi Miklós”. Emellett  2000 óta Berek 
Lajos ezredes, szobrász fába faragott Zrínyi-szobra is a campus parkját díszíti.

Budapest mellett számos másik település is büszkélkedhet a hadtudós tiszteletére 
kialakított Zrínyi-emlékhellyel. Gróf Zrínyi Miklós mellszobrát, Farkas Tibor művét, 
 1960-ban  avatták fel Külsővat településen. A beton talapzaton álló alumínium öntvény 
mellszobor felirata: „Zrínyi Miklós a költő és hadvezér.” Zrínyi  1663. szeptember  17-én  
ezen a helyen tartott hadiszemlét, és itt kiáltották ki a jelenlévő 8500 fős haderő főpa-
rancsnokává.15 Ennek emlékére állították Vaton a mellszobrot. A költő-hadvezér Zrínyi 
alakját – Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály és Petőfi Sándor társaságában – örökíti 
meg a derecskei Művelődési Ház homlokzatán lévő domborműve. Balczó Edit kerami-
kusművész alkotásai  1970 óta ékesítik a kulturális intézmény falát. Hódmezővásárhelyen 
 1977-ben  helyezték el a Zrínyi utca és a Kossuth tér sarkán lévő épület falára Gera Katalin 
50 × 40 cm-es  bronz domborművét, amely gróf Zrínyi Miklóst ábrázolja. A portré mintá-
jául Elias Widermann  1652-es  rézmetszete szolgált. Nagykanizsán  1990-ben  helyezték el 
gróf Zrínyi Miklós márványból készült mellszobrát, a Zrínyi Miklós Általános Iskola épü-
letének homlokzatán, a főbejárat felett. A carrarai márványból készült mű Rétfalvi Sándor 
alkotása. A szobrot márvány keret veszi körül, amely felett a Zrínyi család márványból 
kifaragott címere látható. Avatására Kanizsa várának török uralom alóli felszabadítása 
300. évfordulója alkalmából,  1990. április  12-én  került sor.  2008-ban  a Balatonkenesei 
Honvéd Üdülő kertjében a szigetvári hős és dédunokája, a hadtudós gróf Zrínyi Miklós 
is mellszobrot kapott. Berek Lajos posztamensen álló bronz alkotása alatt a következő 
felirat olvasható: „Zrínyi Miklós a költő és hadvezér.” Zalaszentgyörgyön a vasúti meg-
álló melletti Testvértelepülés Parkban márvány posztamensen helyezték el Túri Török 
Tibor  2017-ben  átadott művét, gróf Zrínyi Miklós kerámia mellszobrát, Csány László 
és Deák Ferenc megörökített képmásai mellett.

14 Hausner  2010.
15 Pálffy  2007.
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„Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát  
Ki meg merte várni, Szulimán haragját”16

Gróf Zrínyi Miklós költői zsenialitásának legfőbb bizonyítéka élete egyik főműve, 
a Szigeti veszedelem című hősköltemény. Az  1651-ben  kiadott barokk eposz Szigetvár 
 1566-os  törökök általi ostromának és a költő dédapjának, a várvédő gróf Zrínyi Miklós 
kapitánynak és vitézeinek hőstettét örökíti meg. Szigetvár elsősorban a várvédő Zrínyi 
emlékhelyeként él a köztudatban, azonban a helyszín nevének öregbítéséhez dédunokája 
is legalább olyan jelentősen hozzájárult, mint Gárdonyi Géza az egri vár hírének növelé-
séhez. A város tehát a költő Zrínyi emlékhelyének is tekinthető. Ezt megerősíti az a tény, 
hogy tiszteletére két nagyobb emlékművet is állítottak Szigetváron. A Deák téri parkban 
található gróf Zrínyi Miklós egészalakos, álló szobra, amelyet Horvay János tervezett 
és Derzsy Gergely faragott. Az alkotást a hadtudós halálának 300. évfordulóján avatták 
fel,  1964-ben.

A kórház előtti téren avatták fel gróf Zrínyi Miklós másik szobrát Szigetváron, 
 1989-ben. Makrisz Agamemnon alkotásán az „Adriai tengernek syrénáia gróf Zrínyi 
Miklós” felirat olvasható. A posztamensen található Zrínyi domborműve, és fölötte 
a törökökre bátran kirontó hősre, Zrínyire utaló, a tenger habjaiból a szörnyekre támadó 
szirén szobra látható. „A szigetvári emlékszobor halfarkú fiatal nőalakot ábrázol kivont 
karddal, konkrét utalással az Adriai tengernek syrenaia c.  1651-ben  Bécsben kiadott 
kötet címére és címlapképére egyaránt. Azon ugyanis a haragos vizén hányódó, daga-
dóvitorlás könnyű bárkán a szirének bűvöselveszejtő énekével Odysseusként mit sem 
törődő költő páncélos alakja látható, elöl a két ‘fele asszony-fele hal’ lénnyel.”17 A posz-
tamens hátoldalán a Szigeti veszedelem V. énekéből származó idézet olvasható, eredeti 
ortográfia szerint: „Nem is udot/lenul virágot/ Szaggatni,/Nem dichere-/tes néked/ halált 
kívánni/Tarch meg fiam/ magadat na/gyobb -szukségre,/S-sze-gény rom-/lot hazámnak/ 
iob udejére.”

„Azt tudnád, hogy Márs jár, mikor látod őtet,  
Sokszor szemeivel törököt kergetett.”18

Gróf Zrínyi Miklós  1661-ben  Kanizsával szemben, a Dráva és Mura szigetén, felépítteti 
Zerinvárat, más néven Új-Zrint, vagy Zrínyi-Újvárat. Naponta ezer földműves építette 
az erődítményt a bán vezetésével. „Haus Hoffman  1664-ből  származó nürnbergi réz-
karca nyomán Új Zrínium a Mura jobb partjára épült, szembe Novigraddal, amelyhez 
közvetlenül híddal csatlakozott. A kőből épült erődítménynek négyszögletű alaprajza 
volt. Mellé kanálist is ástak, amelyben víz folyt. Az erődítményen belül harminc ház 

16 Zrínyi  1651. Első ének. 2. versszak.
17 Romvári  1989–1990, 68–69.
18 Zrínyi  1651, Ötödik ének, 46. versszak.
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épült. Új Zrínium verhetetlenségéről vált híressé Horvátország határszélén és Európa-
szerte.”19 Zrínyi az erődítménnyel elsősorban Muraköz védelmét akarta megerősíteni, 
illetve az új támaszpontból tervezte megindítani Kanizsa visszafoglalását és más had-
járatokat is a törökök uralta területre. Zrínyi-Újvár a török portyázásokat is megakadá-
lyozta, innen figyelemmel tudták kísérni a török hadmozdulatokat, és azok ellen gyors 
ellenintézkedésekkel tudtak reagálni. Zrínyi-Újvár geostratégiai – hadászati, politikai, 
kereskedelmi – szemszögből kulcsfontosságú helyen épült.

1663-ban  I. Lipót király Zrínyit nevezte ki a Bécs felé irányuló török offenzíva fel-
tartóztatásáért felelős haderő főparancsnokává. Zrínyi eredményesen harcolt az oszmán 
hadak ellen, látványos sikereket ért el.  1664 első hónapjaiban téli hadjáratot vezetett 
az Oszmán Birodalom ellen. Húszezer fős seregével 240 km-re  hatolt be az ellenséges 
területre, felégette a török utánpótlást szolgáló eszéki Dráva-hidat, igyekezett előkészíteni 
a következő hadjáratot. Sikerére Európa-szerte felfigyeltek, ekkor nevezték el „Magyar 
Marsnak”.

Kanizsa sikertelen – Zrínyi-Újvárból kiinduló – ostromát követően Köprülü Ahmed 
oszmán nagyvezír ellentámadásának, az  1664-es  nagy hadjáratának egyik fő célpontjává 
Zrínyi legfontosabb támaszpontját, Zrínyi-Újvárat jelölte ki. A török hadsereg arány-
talanul nagy túlerőben volt a védőkkel szemben, a császári haderő pedig nem sietett 
Zrínyi-Újvár felmentésére. Végül az ostromlók a földdel tették egyenlővé a palánkvárat, 
majd a vasvári béke szövegébe belefoglalták, hogy nem lehet azt újjáépíteni. Az erő-
dítmény jelentőségéről, történetéről és kutatásáról a közelmúltban is több szakirodalmi 
munka jelent meg.20  2001-ben  a Mura és a Dráva összefolyása közelében fekvő Alsó-
domboru (Donja Dubrava) faluban Zrínyi-Újvár erődjének építése emlékére létesült egy 
Zrínyi-emlékmű. A Zrínyi-kultuszt ápoló csáktornyai Sárkány Lovagrend állíttatott itt 
egy fekete obeliszket.

A közelmúltban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányításával végzett, elsősorban 
Padányi József és Négyesi Lajos nevéhez köthető hadtörténeti, hadirégészeti kutatások 
rendkívül eredményesnek bizonyultak. A kutatók – a hagyományos történészi mód-
szerek mellett – vizsgálják Zrínyi-Újvárat a levegőből, úgynevezett LIDAR légi lézer 
szkenneléssel, és kutatják a várat a talajon és a föld alatt, fémkereső és egyéb műsze-
rekkel is.21 Az elmúlt években egyértelműen azonosították Zrínyi-Újvár helyét: az a mai 
Belezna és Őrtilos között helyezkedett el, a Mura bal partján, a mai határ magyar oldalán. 
Mindez lehetővé tette azt is, hogy a helyszín Gróf Zrínyi Miklós emlékhelyévé váljon. 
A helyszínen emlékkő és egy kisméretű fából faragott dombormű, továbbá emlék-
tábla is jelzi az egykori erődítmény helyét. Ez utóbbi egy kőhalmon kapott helyet, fel-
irata: „Szép és dicsőséges dolog a hazáért meghalni. még szebb a hazáért élni” [Zrínyi: 
Az török áfium ellen való orvosság. Ugyanez horvát nyelven is olvasható – T. Zs.]. A költő 
és hadvezér gróf Zrínyi Miklós horvát bán születésének 383. évfordulója  alkalmából 

19 Zágorec-Csuka  2003, 22–23.
20 Hausner–Padányi  2012.
21 Négyesi–Padányi  2012.; Négyesi  2012.; Négyesi–Padányi  2014.; Padányi–Négyesi–Nagy  2018.
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 állította Belezna, Őrtilos és Murakeresztúr Önkormányzata, a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az MH  101. „Szigetvári Zrínyi 
Miklós Vegyes Tüzérdandár”. A közelmúltbeli régészeti kutatásoknak köszönhetően 
Zrínyi-Újvár egykori kútját is sikerült eredményesen feltárni.22 Ennek helyén avattak 
 2020-ban  díszkutat. „A munkálatokat a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatta. Az anyagi források elnyerésében Cseresnyés Péter 
államtitkár is segített, valamint a környékbeli települések, továbbá Nagykanizsa és Zala-
egerszeg polgármesterei szintén pénzeszközökkel járultak hozzá a rekonstrukcióhoz. 
A tervező ingyen dolgozott, a Zalaerdő Zrt. a beruházáshoz szükséges tölgyfa anyagot 
biztosította, sokan pedig társadalmi munkájukkal segítették a rekonstrukciót.”23

„Láttad-é az halált az falon leirva,  
Mely rettenetesül kaszáját hordozza?”24

1664. november  18-án  gróf Zrínyi Miklós – mindössze negyvennégy évesen – életét veszti 
vadászbalesetben csáktornyai birtokán, a kuršaneci erdőben. Halála helyszínén, a Dráva 
közelében egy tisztáson  1724-ben  emlékoszlopot állítottak tiszteletére. Az emlékművet 
Pignatelli Anna grófné, Csáktornya urának, Althan Mihálynak a felesége emeltette.25 
Latin nyelvű felirata így kezdődik: „1664.  18. novemb. Epitaphium Comitis Nicolai 
a ZRINIO” [Zrínyi Miklós gróf epitáfiuma]. Ez alatt a latin nyelvű verses szöveg 
magyarul így hangzik: „Itt halt meg a győzhetetlen Zrínyi, megölte a vadkan, vad-
disznó prédája lett, bár inkább ellenség keze által kellett volna elesnie. A győztest, aki 
annyi ezer vad ellenséget elpusztított kardjával, vadállat győzte le. Itt fejezte be művét 
és élete gyötrelmeit, a szerencsétlen hazára szenvedések zúdultak. Az égből nézi szen-
vedésünket, romlásunk siratja meggyilkolását. Jó szerencse, semmi más őrizte meg 
a hadakozásban, elragadta a fátum, a rossz sors, semmi más. Mennyire közeli a végzet 
az emberi dolgokban, mindenki láthatja ebben a tükörben.”

A Dráva áradásai miatt az emlékmű veszélyeztetetté vált, ezért  1930-ban  áthelyezték 
a varasdi múzeumba, majd a csáktornyai vár udvarába került, amely ma a Muraközi 
Múzeumnak ad helyet.  1994-ben  Felsőzrínyifalva (ma: Gornji Kuršanec, Horvátország) 
központi parkjában az emlékoszlop másolatát állították fel, amely által egy újabb Zrínyi-
emlékhelyet alakítottak ki.

22 Költő–Vándor–Varga  2018.
23 Méltó módon ápolják Zrínyi Miklós emlékét Őrtiloson,  2020.
24 Zrínyi  1651, Tizenharmadik ének,  103. versszak.
25 Laczházi–Kiss  2002.
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„Az vadász elnyugszik,  
Ha az nap lemégyen […]”26

Gróf Zrínyi Miklóst  1664. december 21-én  helyezik végső nyugalomra őseinek sírbolt-
jában, a szentilonai pálosrendi kolostor kápolnájában.

Csáktornyától Lendva irányába haladva mindössze három kilométerre található Szen-
tilona (ma: Šenkovec, Horvátország) település. A pálos kolostort és gótikus kápolnát 
Lackfi István – László fiával és Dénes testvérével – alapította  1376-ban. A birtok  1546-ban  
került a Zrínyi család birtokába. Ekkor a kolostort Szent Ilona tiszteletére újraszentel-
tették. Gróf Zrínyi Miklós  1559 és  1561 között építtette fel a kápolna melletti kriptáját, 
ahová elsőként  1561-ben  elhunyt feleségét, Frangepán Katalint temetik el.  1566-ban  itt 
helyezik el a szigetvári hős levágott és bebalzsamozott fejét díszes urnában. Sírkövét 
vörös veronai márványból faragták. Fiát, az  1603-ban  elhunyt Györgyöt protestáns hite 
ellenére szintén a családi sírboltban temették el, akárcsak az ő fiát, Györgyöt, a költő édes-
apját  1626-ban. A családi sírboltot az ő szintén György nevet viselő fia, a költő édesapja 
alakíttatja át, bővíti ki, majd  1626-ban  bekövetkezett halálát követően őt is itt helyezik 
végső nyugalomra. A hadtudós Zrínyi Miklós tehát a család negyedik generációjának 
tagja, az itt eltemetettek közül. Vörösréz szarkofágba temették el két gyermeke és első 
felesége mellé. Fia, gróf Zrínyi Ádám ezer forintot adományozott a szentilonai kolos-
tornak, hogy édesapja lelki üdvéért hetente szentmisét mondjanak. A kolostort  1695-ben  
tűzvész,  1738-ban  földrengés sújtotta.  1786 után – a pálos rend felszámolásával – pedig 
a kolostor gazdátlanná vált és a romosodó épület köveit végül széthordták. Az egykori 
kolostor falai nehezen rekonstruálhatók, mert a területén napjainkban családi házak 
állnak. Az utóbbi évtizedek kutatásai során azonban megtalálták a Zrínyi család hat-
szögletű sírboltjának maradványait, melyek a mai kápolnától különállóan cseréptetővel 
védett kis építmény alatt láthatók. A szigetvári hős vörös márvány síremléke is előkerült, 
azt a barokk stílusban megújított kolostor falába építették be.27 Gróf Zrínyi Miklós földi 
maradványai egyelőre még nem kerültek elő, de a szentilonai egykori kolostor krip-
tája jelenleg is a hadtudós jelképes sírhelyének tekinthető, amely lehetőséget biztosít 
a kegyelet lerovására.

„Egész angyali kar szép musikát kezdett,  
És nékem meghagyák, szómnak tegyek véget.”28

A magyar nemzet történetében jelentős szerepet betöltő személyek sírjait a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilváníthatja az adott sírhelyek nemzeti sírkert 

26 Zrínyi  1645, 1. versszak.
27 Udvarhelyi  2015.
28 Zrínyi  1651, Tizenötödik ének,  108. versszak.
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részévé való nyilvánításával.29 A Zrínyi család egykori, ma szimbolikusnak mondható 
sírhelye azonban nem lehet a nemzeti sírkert része, mert a védettség csak a Magyarország 
területén lévő nyughelyeknek adományozható, a tárgyalt sírhely viszont Horvátország 
része. Nincs védett sírja a hősi halált halt gróf Zrínyi Miklósnak sem, de az emlékhelyének 
tekinthető Szigetvár vára egy még jelentősebbnek mondható cím birtokosa, ugyanis 
a magyar Országgyűlés  2016-ban  nemzeti emlékhellyé nyilvánította az önfeláldozást 
szimbolizáló helyszínt. Dédunokája életművével szintén méltóvá tehet egy hozzá köthető, 
az ország történetében meghatározó jelentőségű helyszínt, hogy azt a nemzeti vagy a tör-
ténelmi emlékhelyek közé sorolják. Gróf Zrínyi Miklós emlékhelyeinek összegyűjtése, 
ismertetése és lajstromba vétele (lásd Függelék) után megállapítható, hogy a hadtudós 
életében legfontosabb szerepet játszó helyszínek – születésének, főművei alkotásának, 
katonai győzelmeinek, halálának helye – a mai országhatárokon kívül esnek, ami a nem-
zeti és a történelmi emlékhellyé nyilvánítás esetében szintén kizáró ok. A szentilonai 
sírhely nem lehet a nemzeti sírkert része, Csáktornya pedig nem lehet a nemzeti vagy 
a történelmi emlékhely cím birtokosa. A legújabb hadtörténeti és hadirégészeti kutatások 
azonban rávilágítottak arra, hogy Zrínyi-Újvár valójában szintén egy nagyon fontos 
helyszín volt gróf Zrínyi Miklós életében, és igen jelentős küldetést tölthetett volna be 
a magyar nemzet és az egész keresztény Európa létében. Az erődítmény – rövid meg-
léte ellenére is – igen komoly stratégiai, hadászati jelentőséggel bírt, romjai pedig ma is 
olyan üzeneteket hordoznak magukban, amelyek a nemzeti öntudatot és a hazaszeretetet 
erősítik. A helyszín azonban nem volt olyan mértékben hatással a magyar nemzetre, 
ami elvárás a nemzeti emlékhelyek esetében. A helyszínről az is bebizonyosodott, hogy 
kiválóan alkalmas méltó megemlékezések lebonyolítására, ezt az idei Zrínyi Miklós 
Emlékév során ott megtartott ünnepség is bizonyítja.

Mindent egybevetve jelen tanulmány alapján megállapítható, hogy Magyarország 
országhatárain belül és azokon túl is több olyan, gróf Zrínyi Miklós hadtudós, hadvezér, 
költő személyéhez köthető emlékhely létezik, ahol méltó módon lehet megemlékezni 
rá. Közülük pedig Zrínyi-Újvár romjai és környezete esetében annak a lehetősége is 
felmerülhet, hogy a helyszín egyszer megkapja a történelmi emlékhely kitüntető címet.

29 1999. évi XLIII. törvény. 3. § e)
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Függelék

1. táblázat
Gróf Zrínyi Miklós (1620–1644) emlékhelyei

Fsz. Helyszín Emlékmű típusa Létesítés ideje
1. Csáktornya (Horvátország, Čakovec), vár emlékoszlop 1724
2. Csáktornya (Horvátország, Čakovec), főtér szoborkompozíció 1904
3. Budapest, Országház egész alakos szobor 1905
4. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvara egész alakos szobor 1943
5. Budapest, Vígszínház előtti park mellszobor 1952
6. Külsővat mellszobor 1960
7. Szigetvár, Deák téri park egész alakos szobor 1964
8. Derecske, Művelődési Ház dombormű 1970
9. Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium kertje mellszobor 1972

10. Hódmezővásárhely, a Zrínyi utca és a Kossuth tér sarkán lévő épület dombormű 1977
11. Zalaszentgrót, Batthyány-kastély emléktábla 1987
12. Zalaegerszeg, Polgármesteri Hivatal előtti tér lovas szobor 1989
13. Szigetvár, kórház előtti tér szoborkompozíció 1989
14. Nagykanizsa, Zrínyi Miklós Általános Iskola épülete mellszobor 1990
15. Felsőzrínyifalva (ma: Gornji Kuršanec, Horvátország) emlékoszlop 1994

16. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya 
és Egyetemi Campus díszudvara faszobor 2000

17. Zrínyi-Újvár romja, Belezna és Őrtilos között emléktábla 2003
18. Balatonakarattya, Balatonkenesei Honvéd Üdülő mellszobor 2008
19. Zalaszentgyörgy, Testvértelepülés Park mellszobor 2017
20. Zrínyi-Újvár romja, Belezna és Őrtilos között díszkút 2020

21. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya 
és Egyetemi Campus díszudvara mellszobor 1956/2012

22. Sopron, az egykori „Fehérló” fogadó épülete emléktábla
23. Zrínyi-Újvár romja, Belezna és Őrtilos között fa dombormű
24. Szentilona (ma: Šenkovec, Horvátország), egykori pálos kolostor kriptája kriptaépület
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Rónai-Horváth Jenő császári és királyi altábornagy,  
Zrínyi Miklós műveinek kiadója

Balla Tibor

Rónai-Horváth Jenő altábornagy kiválóan képzett katonatiszt volt, aki a magyar királyi 
Honvédséghez 40 éven át kötődő és magasra ívelő pályafutása során elévülhetetlen 
érdemeket és hírnevet szerzett magának. Katonatiszti és tábornoki karrierje mellett igen 
jelentős tudományos pályafutást mondhatott magáénak. Neve ma is ismerősen cseng 
a hadtudomány különböző ágait művelő szakemberek ‒ azon belül is főként a hadtörté-
nészek ‒, valamint a nevéhez köthető számos alapmű okán a hadtörténelem iránt érdek-
lődő széles olvasóközönség számára.

A Magyar Királyi Honvédség fejlődése  1868 és  1914 között

Rónai-Horváth Jenő katonatiszti és tábornoki pályafutása folyamán végig az  1867-es  
kiegyezés eredményeként létrejött Osztrák–Magyar Monarchia szárazföldi fegyveres 
erejének második vonalát alkotó Magyar Királyi Honvédségben szolgált, amelynek fej-
lődését az alábbiakban foglalom össze röviden.

A dualista állam hadügyének kereteit Magyarországon a véderőről szóló  1868. évi XL., 
a honvédségről alkotott XLI. és az önkéntes népfelkelésre vonatkozó XLII. törvénycikk 
határozta meg, amelyeket I. Ferenc József  1868. december 5-én  szentesített. Ezek a tör-
vények – amelyeket tízévente meg kellett újítani – kisebb változtatásokkal érvényben 
maradtak egészen  1918-ig.

A véderőtörvény értelmében a Monarchia fegyveres ereje két haderőnemet foglalt 
magába. A szárazföldi haderő (a szervezettség, a kiképzettség, a fegyverzet minősége, 
valamint a bevethetőség foka szerint) három fő részre – vonalra – oszlott. Gerincét a kez-
detben 272,000 fős békelétszámú császári-királyi, majd  1889-től  császári és királyi, vagy 
közös hadsereg alkotta, amely a birodalom egész területéről egészült ki, vezényleti nyelve 
(amelyen a mintegy 80 legtöbbet használt vezényszó hangzott el) német volt, a közös 
hadügyminiszter alárendeltségébe tartozott, katonai ügyeit főparancsnok irányította. 
Békeidőben a haderő kilenc tizedét adta, keretrendszerben létezett (csupán az alaku-
latok váza, kerete állt fenn, amit a hivatásos tisztek, altisztek és a védköteles legénység 
egy része képezett, a legénységet a sorkatonai szolgálati idő letelte után új váltotta fel, 
mozgósítás esetén a keretet a többi hadkötelessel töltötték fel), külső és belső ellenség 
ellen bármikor rendelkezésre állt, mozgósítás és feltöltés után azonnal bevethették, benne 
minden fegyver- és csapatnem (gyalogság, lovasság, tábori és vártüzérség, műszaki, 
hadtáp, szállító és egészségügyi alakulatok) képviselve volt. Egy eljövendő háború meg-
vívására elsősorban ez a hadsereg volt hivatva.
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A szárazföldi haderő második vonalát a Magyarország területéről kiegészült 
(a dualizmus időszakában a magyar politikusok és a soraiban szolgáló katonatisztek, 
valamint legénység által önálló magyar nemzeti hadseregnek tekintett) magyar királyi 
Honvédség, illetve az annak ellensúlyaként létrehozott, utánpótlását Ciszlajtániából 
nyerő, németül vezényelt császári-királyi Landwehr alkotta. Mindkettő saját honvédelmi 
miniszterének alárendeltségébe tartozott, élén főparancsnok állt, csupán gyalogos 
és lovascsapatokból alakult meg. A két honvédség kiegészítő szerepét hangsúlyozta, 
hogy békében csak kis létszámú keretek képezték csapataikat, és kivételesen, a belső 
rend fenntartására, illetve háborúban a közös hadsereg támogatására és honvédelemre 
alkalmazhatták azokat. A haderő egységes voltát is biztosította, hogy a hadsereg 
és a honvédség ugyanazon fegyvernemének szabályzatai, jelvényei, rendfokozati jelzései, 
fegyverzete és felszerelése megegyezett. A különbség a német, illetve a magyar és a horvát 
szolgálati nyelvben (amelyen a levelezés és a szolgálati érintkezés folyt), a ruházatban 
és a leteendő eskü szövegében volt. Ugyanakkor a császári-királyi Landwehrben ‒ amely 
 1908-tól  már tüzérséggel is rendelkezett ‒ még a vezényleti nyelv és az eskü szövege is 
azonos volt a közös hadseregével.

A haderő harmadik vonalát a csupán háború esetén létrehozandó és a veszteségek 
pótlására szolgáló magyar királyi népfelkelés, valamint az ennek megfelelő osztrák 
császári-királyi Landsturm képezte.

A másik haderőnemet alkotó, német vezényleti és szolgálati nyelvű, a Monarchia egész 
területéről rekrutálódott, többségében horvát legénységű császári és királyi haditenge-
részeti flotta még a rivális olasszal összehasonlítva is gyengébbnek számított, nagyobb 
támadó hadműveletek végrehajtására alig volt képes, csupán a birodalom 2100 km kiter-
jedésű adriai partvidékének hathatós védelmére szorítkozhatott.

Az uralkodó – mint legfelsőbb hadúr – fejedelmi joga maradt a birodalom fegyveres 
erejének vezénylete, a katonai döntések végső meghozatala (beleértve a mozgósítás el-
rendelését); kezében összpontosult a tisztek és tábornokok kinevezésének joga, legfőbb 
hadúri felségjogait katonai irodáján keresztül gyakorolta. A közös hadügyek egységes 
irányításáról (amely Bécsből történt) a közös hadügyminiszter, a hadsereg főfelügyelője, 
az uralkodó katonai irodájának főnöke, a vezérkar főnöke, továbbá az egységes tábor-
noki kar gondoskodott. Az egyes fegyvernemek, szolgálati ágak irányítását főszemlélők 
végezték.

Az  1867 februárjában létrehozott, gróf Andrássy Gyula által vezetett magyar királyi 
Honvédelmi Minisztérium a honvédség legfelsőbb központi, közigazgatási szerveként 
működött; létszáma kezdetben 82 főt tett ki,  1890-ben  már  18,  1914-ben  pedig 28 osz-
tályból állt. Az  1868 decemberében megalakított Magyar Királyi Honvéd Főparancs-
nokság legfőbb katonai hatóságaként intézte a Honvédség ügyeit. Háború esetén a Hon-
védség katonai irányítását az uralkodó által kijelölt hadvezér vette át. A honvédség 
részleges vagy teljes mozgósítása a király rendeletére, de csak a felelős honvédelmi 
miniszter ellenjegyzése mellett történhetett.

Magyarország területét hat honvédkerületre osztották (a kerületi parancsnok 
alárendeltségébe tartoztak az ott elhelyezett gyalogos- és lovascsapatok);  1871-től  hét 
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kerület állt fenn  1913-ig, amikor ismét hatot szerveztek, akkortól ugyanis a honvédkerületek 
és a közös hadsereg Magyarországon állomásozó hadtesteinek területe megegyezett. 
A honvédkerületek mindegyike háború esetén egy honvéd hadosztályt állított volna fel.

A Magyar Királyi Honvédség békeállományába  1869-70-ben   11 500,  1914 nyarán 
pedig már 30 000 tiszt és honvéd tartozott. Hadilétszáma a kezdeti 85 000-ről  1914-re  
 200 000 főre nőtt.

A kezdetben csak gyalogsági és lovasalakulatokból álló honvédség összesen 82 gya-
logzászlóaljat, valamint 32 lovasszázadot számlált, s azt nem szervezték nagyobb harcá-
szati kötelékekbe. A honvédség fejlesztése a századforduló után vett nagyobb lendületet, 
és a közös hadseregével lépést tartva történt.  1908–1909 folyamán a honvéd gyalog-
ezredek,  1908–1914 között pedig a honvéd lovasezredek kaptak egy-egy géppuskás 
osztagot.  1913-ban  megszervezték a nagyváradi  20., valamint a budapesti 41. honvéd 
gyalog-, továbbá a budapesti 5. és a debreceni  11. honvéd lovashadosztályt.

1872 és  1875 között a Magyar Királyi Honvédség kötelékében néhány szórólöveg-
alakulat (a szórólöveg kézi erővel működtetett, egységes töltényt tüzelő, a géppuska 
elődjének számító, gyorstüzelő fegyver) állott fenn, azonban a hiányzó honvéd tüzér-
séget nem pótolhatta. A honvédség harmadik fegyvernemét, a honvéd tüzérséget csak 
 1913 márciusában állították fel.

1914-re  a Magyar Királyi Honvédség előrerukkolt, és bekerült az osztrák–magyar 
fegyveres erő első vonalába. (A Nagy Háború előestéjén,  1914 júliusában a Monar-
chia haderejének hétnyolcad része a közös hadseregben összpontosult. A szárazföldi 
haderő békelétszámába 36 000 hivatásos tiszt és 414 000 főnyi legénység, összesen 
450 000 ember tartozott. Hadiállományát ugyanakkor 1,8 millió fő alkotta, amelynek 
mintegy 30 százalékát Magyarország állította ki.)

A Magyar Királyi Honvédség kötelékébe  1914 nyarán 32 gyalogezred,  10 huszárezred, 
8 tábori ágyúsezred (31 üteg), egy lovas tüzérosztály (3 üteg) tartozott. Mindezeket 
a csapatokat 8 gyalog- és 2 lovashadosztályba, valamint 8 tüzérdandárba vonták össze. 
A honvédségnél a legmagasabb szervezeti egységek a hadműveletek végrehajtására 
önállóan is alkalmas hadosztályok voltak, amelyeket a hadrakelt tábori hadsereg császári 
és királyi hadtesteinek kötelékébe osztottak be.

A honvédségnél  12 évig tartott a szolgálati kötelezettség, amely  20 éves korban kez-
dődött. A tényleges szolgálat időtartama először  12, majd 21 hónap volt,  1890-től  24 hó-
napra emelkedett, amelynek letöltése után a katona tartalékállományba került. A tartalé-
kosokból emelhették a honvédség létszámát hadilétszámra, a póttartalékosokkal (velük 
a honvédség csak  1890-től  rendelkezett) pedig a háborús veszteségeket pótolhatták. 
Mindkét kategóriába tartozók részt vettek az éves fegyvergyakorlatokon.

A Magyar Királyi Honvédség tíz évre megállapított évi újonckontingense kezdetben 
 11 000 fő volt,  1914-ben  pedig már 25 000 újoncot kapott Magyarország területéről. 
A honvéd gyalogság, a honvéd lovasság és a honvéd tüzérség fegyverzete és felszerelése 
megegyezett a közös hadsereg azonos fegyvernemeiével.

A fegyveres erő második vonalát  1914-ben  az annak mobilizálásakor létrejövő, 
a haderő első vonalának támogatására szolgáló magyar királyi népfelkelés alkotta, 
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ahová 42 éves koráig minden hadköteles, kiszolgált, tartalékidejüket letöltött és nem 
katonaviselt férfi is tartozott. A népfelkelés külön főparancsnoksággal, vagy vezérkarral 
nem rendelkezett, a nyugdíjas és szolgálaton kívüli tisztek 60 éves korukig beoszthatók 
voltak kötelékébe. A mozgósítás során a népfelkelő gyalogság ezredeket és dandárokat, 
a lovasság pedig osztályokat alakított.

A Magyar Királyi Honvédség 8 gyaloghadosztálya a mozgósításkor 8 népfelkelő 
gyalogdandárral (összesen 32 népfelkelő gyalogezreddel) is gyarapodott, továbbá 9 nép-
felkelő hadtápdandárt és 10 önálló hadtápzászlóaljat is létrehoztak, amelyeket vasútbiz-
tosításra, objektumok védelmére, hadifoglyok őrzésére használtak. Katonáik az idősebb 
hadköteles korosztályokhoz tartoztak, közülük sokan polgári ruhában teljesítettek szol-
gálatot, fegyverzetük és felszerelésük nem volt egyenértékű a honvéd hadosztályokéval.

A mobilizálás során a békében is létező honvéd huszárezredeket a budapesti 5. és 
a debreceni  11. honvéd lovashadosztályba vonták össze, amelyek egy-egy kerékpáros 
századot is kaptak. Tíz népfelkelő huszárosztályt is létrehoztak.

A honvéd tüzérség nyolc tábori ágyúsezrede (összesen 31 üteg) és lovas tüzérosztálya 
(3 lovas üteg) a honvéd gyaloghadosztályokhoz, illetőleg a 11. honvéd lovashadosz-
tályhoz beosztva, összesen 9 menetüteget állított fel, amelyeket  1915 nyaráig önállóan 
alkalmaztak.1

Rónai-Horváth Jenő katonatiszti és tábornoki pályafutása

Rónai-Horváth Jenő császári és királyi altábornagy  1852. december 30-án  született a Hont 
vármegyében található Drégelypalánkon, római katolikus vallású családban. Édesapja 
Horváth Miklós volt. (Nevét csak  1883. július  15-étől  kezdődően használta Rónai-Horváth 
Jenő formában, előtte Horváth Jenőként volt ismert.) Lökösházi Tavaszy Ilonával kötött 
házasságából két fia (Jenő és László), valamint három lánya (Ilona, Anna és Margit) 
született. Magyarul és németül tökéletesen beszélt és írt. Gimnáziumi tanulmányait 
Tatán és Győrött végezte.

Katonai pályafutását a Magyar Királyi Honvédségben kezdte, és annak szervezeti 
keretei között folytatta egészen haláláig.  1874. október 4-én  besorozott honvédként 
került az Ipolyságon állomásozó magyar királyi 62. honvéd gyalogzászlóaljhoz, majd 
 1875–1876 folyamán elvégezte a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia tisztképző 
tanfolyamát Budapesten.  1876. szeptember  18-án  soron kívül hadnaggyá nevezték ki, 
és egyidejűleg századtisztként, valamint zászlóalj-segédtisztként kezdte meg szolgá-
latát a magyar királyi 59. honvéd gyalogzászlóaljban Ógyallán.  1878–1879-ben  a buda-
pesti Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyamát, majd 
 1879 és  1881 között az osztrák-magyar vezérkar szakképző intézményét, a bécsi Csá-
szári és Királyi Hadiiskolát végezte el, utóbbit kiváló eredménnyel.  1881. november 1-jén  
soron kívül főhadnaggyá lépett elő, azzal egyidejűleg a császári és királyi VI. hadtest  

1 Balla  2015,  209–235.
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vezérkari osztályán kezdte meg szolgálatát Kassán.  1882-ben  a budapesti Magyar Királyi 
Honvédelmi Minisztérium I. ügyosztályára osztották be, ahol mint a tisztképzési ügyek 
referense teljesített szolgálatot.  1885. október 1-jétől  ‒ az  1872 óta a honvéd tisztképzés 
fellegvárának számító ‒ budapesti Honvéd Ludovika Akadémia szolgálati szabályzat-, 
harcászat- és hadtörténelem-tanáraként működött. Beosztásában eltöltött ideje alatt, 
 1886. május 1-jén  soron kívül II. osztályú,  1888. május 1-jén  pedig I. osztályú száza-
dossá léptették elő.  1891. október 1-jétől  csapatszolgálatra vezényelték: a 2. zászlóalj 
parancsnoka lett a pozsonyi magyar királyi  13. honvéd gyalogezredben.  1892. október 
 16-ától  a magyar királyi IV. honvédkerület parancsnokának segédtiszti beosztásában 
szolgált Pozsonyban,  1892. november 1-jétől  az Osztrák–Magyar Monarchia száraz-
földi haderejében rendszeresített legalacsonyabb törzstiszti rangban, vagyis őrnagyként. 
 1894. október  17-étől  a magyar királyi honvéd törzstiszti tanfolyam2 tanára és parancs-
nok-helyettese volt Budapesten,  1895. május 1-jétől  alezredesi rangban.3  1897. április 
 16-ától  a magyar királyi 1. honvéd gyalogezred parancsnokságát vette át Budapesten, 
majd  1897. november 1-jéén ezredessé lépett elő beosztásában.4

1901. december  20-ától  a magyar királyi 75. honvéd gyalogdandár megbízott 
parancsnokaként folytatta pályafutását Kolozsvárott.  1902. augusztus 1-jéén várako-
zási illetékkel egy évre szabadságolták5 Budapesten.  1903. szeptember  20-ától  a magyar 
királyi 82. honvéd gyalogdandár parancsnoki teendőit látta el Pécsett.  1904. május 1-jén  
az Ausztria–Magyarország hadseregében létező legalacsonyabb tábornoki rang tulajdo-
nosa lett, azaz császári és királyi vezérőrnaggyá6 lépett elő parancsnoki beosztásában. 
 1905. április 26-án  a magyar királyi 76. honvéd gyalogdandár parancsnokságát vette 
át Nagyszebenben.  1906. május 22-étől  a magyar királyi V. honvédkerület megbízott, 
majd  1906. november 27-étől  a magyar királyi V. honvédkerület kinevezett parancsnoki 
beosztását látta el Székesfehérváron.  1908. május 1-kén elérte katonatiszti és tábornoki 
pályafutásának legmagasabb rangját: császári és királyi altábornaggyá nevezték ki. 

2 A honvéd törzstiszti tanfolyam célja az volt, hogy az előléptetésre alkalmas századosok a törzstisztek 
(az őrnagyok, az alezredesek és az ezredesek tartoztak ebbe az állománykategóriába) számára 
szükséges elméleti ismereteket megszerezzék.
3 Rónai-Horváth Jenő kiváló szónoki képességekkel bírt, tanárként is kimagasló eredményeket ért 
el, hiszen előadásaira a Honvéd Ludovika Akadémia tisztképző vagy törzstiszti tanfolyamán végzett 
tisztek hosszú sora emlékezett még évek múltán is. Tanítványai és alárendeltjei valósággal rajongtak 
érte, hallgatósága körében rendkívüli elismertséget szerzett. Vesd össze Szendrei  1916,  173.
4 Balla  2019, 400–401.
5 A katonai felülvizsgáló bizottság által részleges rokkantaknak nyilvánított tiszteket fél illetménnyel 
legfeljebb egy évre szabadságolták (várakozási illetékkel szabadságolva). Egy részüket általában 
visszahívták aktív szolgálatra, vagy kisebb igénybevétellel járó beosztásba.
6 A Monarchia három fő alkotórészből álló szárazföldi fegyveres erejének (császári és királyi 
hadsereg, továbbá a Magyar Királyi Honvédség és a Császári-Királyi Landwehr) tábornoki 
kara egységes volt, azaz a magyar és az osztrák honvédségnek nem léteztek külön tábornokai. 
A vezérőrnagyi rangot elért tiszteket (a haderő egységes irányítását többek között ezzel is kimutatva) 
császári és királyi tábornokká nevezte ki az uralkodó. A vezérőrnagyi rang általában dandár-, 
az altábornagyi pedig hadosztályparancsnoki beosztást feltételezett.
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 1909. október  14-én  a kassai magyar királyi III. honvédkerület parancsnoki beosztásába 
helyezték. Megrendült egészsége miatt  1910. május 26-án  I. Ferenc József felmentette 
beosztásából,  1911. február 1-jén  pedig nyugállományba helyezték. Azután Budapesten 
élte nyugdíjas éveit.7

Számos, az  1914 előtt Ausztria–Magyarország haderejében szolgált tiszt- és tábor-
noktársához hasonlóan, nem adatott meg számára, hogy hadvezéri képességeit hábo-
rúban vagy az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres ereje által a korszakban indított 
néhány kisebb hadjárat valamelyikében (1869-ben  és  1882-ben  a dél-dalmáciai és herce-
govinai felkelés leverésében,  1878-ban  Bosznia és Hercegovina,  1879-ben  pedig a Novi-
pazari Szandzsák katonai megszállásában) kamatoztathassa. Nem szerezhetett harctéri 
tapasztalatot a  19. és  20. század fordulója után vívott helyi háborúkban (mint például 
az  1904–1905-ben  zajlott orosz-japán háborúban),8 továbbá más külföldi katonai mis-
sziókban sem. Éppen ezért vérbeli tábornokként egyfajta elégtételt jelenthetett számára 
a Nagy Háború kitörése  1914 augusztusának elején, amely felkínálta az alkalmat hadszín-
téri alkalmazására, bevetésére. A frontkörülmények között éles helyzetben próbálhatta 
ki a Honvéd Ludovika Akadémián és a törzstiszti tanfolyamon tanítványainak sokszor 
elismételt, általa számtalanszor leírt hadművészeti és harcászati elméleti ismereteinek 
gyakorlati értékét.

A Nagy Háború harmadik hónapjában,  1914. október  12-én  hivatalosan is aktiválták 
a korábbi nyugállományból, majd császári és királyi seregtest-parancsnok lett Désen. 
 1914. december  13-án  a világháborús hadszínterek közül az orosz frontra küldték: ki-
nevezték a Karl Pflanzer-Baltin9 lovassági tábornok által vezetett hadseregcsoport bal-
szárnyán, a Kárpátokban harcoló úgynevezett uzsoki-csoport (1915. január  14-étől  új 
parancsnoka után már Szurmay-csoport) parancsnokává. Az „orosz gőzhenger“, vagyis 
a jelentős túlerőben lévő cári csapatok első betörését sikeresen elhárította,  1914. december 
25-én  pedig csoportja élén sikerült visszafoglalnia az oroszoktól a létfontosságú Uzsoki-
szorost. Ezért a haditettéért és hadvezéri érdemeiért a Monarchia uralkodójától meg-
kapta a hadidíszítményt az Osztrák Császári Lipót Rend lovagkeresztjéhez, amelyet 
már  1909 óta birtokolt.10 A hadszíntéren azonban súlyos betegség jelei ütköztek ki rajta, 
amelynek következtében  1915. január 5-én  haza kellett térnie Budapestre.  1915. február 
1-én  hivatalosan is visszahelyezték a korábbi nyugállományba.  1915. március 2-án  hunyt 
el budapesti otthonában, a harctéren szerzett betegsége következtében.11

1915. március 5-én  temették el a budapesti Kerepesi (ma Fiumei) úti sírkertben. Sírját 
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság  2001-ben  védetté nyilvánította.

7 Hadtörténelmi Levéltár, Tiszti anyakönyvi lapok 45543.
8 Maximilian Csicserics von Bacsány császári és királyi alezredes az orosz, Dáni Béla százados pedig 
a japán oldalon követte nyomon osztrák-magyar hadiattaséként a háború eseményeit.
9 Karl Pflanzer-Baltin császári és királyi vezérezredes életrajzát lásd Balla  2010, 245–247.
10 Gyermekei, Rónai-Horváth Jenő vezérkari százados, továbbá László, Ilona, Anna és Margit 
 1917. június  18-án  magyar nemesi címet és az uzsoki nemesi előnevet kapták IV. Károlytól, mintegy 
utólag is elismerve apjuk harctéren szerzett érdemeit. Vesd össze Gerő  1940,  176.
11 HL Honvédelmi Minisztérium Általános 4. osztály  1927 (1712. doboz).
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Katonai érdemeit és tehetségét számos osztrák-magyar kitüntetés adományozásával 
is elismerték, így  1891. október  12-étől  a Katonai Érdemkereszt,  1897. május 29-étől  
az Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztálya,  1898. december 2-ától  a Jubileumi 
Emlékérem a fegyveres erő számára  1898,  1908. december 2-ától  a Katonai Jubileumi 
Kereszt  1908,  1909. szeptember 26-ától  az Osztrák Császári Lipót Rend lovagkeresztje, 
 1915. február  17-étől  a hadidíszítmény az Osztrák Császári Lipót Rend lovagkeresztjéhez 
kitüntetéseket mondhatta magáénak.12

Rónai-Horváth Jenő tudományos és katonatudósi tevékenysége

Rónai-Horváth Jenő a  19. század utolsó évtizedeiben a Magyar Tudományos Akadémián 
fellendült hadtudományi tevékenység egyik főszereplője volt. A nagy formátumú kato-
natudós tudományos munkássága átnyúlt egészen a  20. század első másfél évtizedéig.

Katonatudósi érdemeit számos tudományos cím adományozásával, valamint akadé-
miai tisztségbe történt megválasztásával is elismerték.  1886 és  1888 között a Magyar 
Tudományos Akadémia III. osztályához tartozó és  1883. május  13-án  életre hívott Had-
tudományi Bizottságának helyettes előadója, majd az  1888 és  1898 közötti időszakban 
a Bizottság előadója volt.  1888. május 4-én  a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává,  1909. december 29-én  az MTA II. (Filozófiai, Társadalmi és Történelmi Tudo-
mányok) Osztálya összesen  20 (17 neves civil és három katonatiszt) tagból álló Hadtudo-
mányi Bizottságának13 elnökévé, végül pedig  1910. április 28-án  az Akadémia tiszteletbeli 
tagjává választották, s továbbra is megtartotta az MTA Hadtudományi Bizottságának 
elnöki tisztét.14

Rónai-Horváth Jenő többek között tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak és sok 
más tudományos egyesületnek is. Az  1896-os  budapesti millenniumi kiállítás idején 
a hadtörténelmi csoport-bizottság és a nemzetközi zsűri tagjai között szerepelt.

A fentebb már részletezett kiváló katonai képességei és erényei mellett Rónai-Hor-
váth Jenő elmélyülten kutatta a hadtudományokat, idejét kiváltképpen a hadtörténelem 
művelésének szentelte. Olyan neves elődök nyomdokán haladt, mint Tanárky Sándor, 
Kiss Károly, Horváth Mihály, Ipolyi Arnold. Tudományos munkásságának rendkívül 

12 Balla  2019, 401.
13 A Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendje szerint a Hadtudományi Bizottság „feladata a magyar 
hadtörténelmi kútfők és egyéb emlékek felkutatása, kiadása és feldolgozása. Közlönye a Hadtörténelmi 
Közlemények, melyet a bizottság előadója szerkeszt, ezen kívül a bizottság feladatának megfelelő 
egyéb kiadványokat is közzétesz, ilyenek létesítésére az előmunkálatokat megteszi, igyekszik katonai 
szakférfiakat működési körébe vonni, s az érdeklődést a magyar hadtörténet és emlékei iránt felkelteni 
és ébren tartani”. A Bizottság neves civil történész tagjai között volt például Ballagi Aladár egyetemi 
tanár, Csánki Dezső, Károlyi Árpád, Angyal Dávid egyetemi tanár, Borovszky Samu és Takáts Sándor 
(mindnyájan az MTA levelező tagjai), két segédtagja pedig katonatiszt, Breit József vezérkari alezredes 
és Sárai Szabó Lajos honvéd százados volt. Vesd össze Ács  2001, 246–247.
14 Balla  2019, 401.
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gazdag örökségét hagyta az utókorra. Több mint száz hadtudományi és hadtörténelmi 
témájú tanulmány, valamint számos egyéb kisebb közlemény jelent meg a neve alatt. 
Négy ‒ a Ludovika Akadémia számára írt ‒ tankönyvet, továbbá négy alapműnek szá-
mító kötetet jegyzett szerzőként, egy kötetet pedig szerkesztőként.

Írói munkásságát  1876-ban, az akkor még egyedül létező katonai folyóiratban, 
a Ludovika Akadémia Közlönyében kezdte meg, és annak két évtizeden át volt munka-
társa. Összesen 21 tanulmányt és számos könyvismertetést tett közzé a lap hasábjain. 
Ezenkívül egy tanulmányt publikált a Századokban, összesen 27 tanulmányt, valamint 
számos kisebb cikket és könyvismertetést a Hadtörténelmi Közleményekben, a Bécsben 
megjelenő Organ der Militär-Wissenschaftlichen Vereine című folyóiratban pedig két 
tanulmánya látott napvilágot németül.15

Az MTA Hadtudományi Bizottságának megbízásából szerkesztette meg a Magyar 
Katonai Évkönyv  1886-ra  címet viselő kötetet,16 amelyben hat tanulmányt tett közzé.

Tanulmányai és cikkei a magyar történelem szinte mindegyik korszakát felölelték. 
Több közleményében foglalkozott a honfoglalással és Mátyás király hadművészetével, 
továbbá élénken foglalkoztatták a költő, író, hadvezér és politikus Zrínyi Miklós (1620–
1664) hadjáratai, valamint művei.  1889. január 21-én  megtartott akadémiai székfoglaló-
jában is Zrínyi hadtudományi elveiről értekezett, kiemelve „hadtudományi elvei közül 
azokat, melyek hadművészeti szempontból legkiválóbbak”.17

Rónai-Horváth az európai hadtörténetírásban a Napóleon utáni időszak legjelentősebb 
katonai elméletírója, Carl von Clausewitz munkássága nyomán a  19. század közepén 
felbukkant metodizmus elméletét innovatívan a  17. századi hadviselésre alkalmazta. 
A metodistának nevezett hadviselési mód elemeit (a várak és erődök stratégiai jelentősé-
gének túlbecsülése, a határozott hadműveletek mellőzése, a csaták vagy döntő ütközetek 
gondos kerülése) igyekezett kimutatni Raimondo Montecuccoli (Zrínyi kortársa és leg-
nagyobb ellensége) tevékenységében és műveiben. Az utóbbi által képviselt manőverező 
és merev hadművészeti elvvel szembeállította Zrínyi aktív katonai tevékenységét, vala-
mint munkáiban megfogalmazott nézeteit. Rónai-Horváth szerint Zrínyi a hadi tudomá-
nyok és a hadművészet alapjának a hadtörténelmet vallotta, de a metodistáktól eltérően 
óva intett a megtörtént dolgok mechanikus ismétlésétől, a história olvasását és tanulását 
csupán a gyors elhatározásokra való képesség fejlesztésére javasolta. Összehasonlította 
Montecuccoli és Zrínyi nézeteit a vezér tulajdonságairól és a hadműveletek vezetéséről, 
s megállapította, hogy amíg az előző konkrét esetekre és viszonyokra szabott, mesterséges 
rendszerbe foglalt szabályokat állít fel, addig Zrínyi inkább általános jellegű tanácsokat 
ad, melyek a hadviselés legkülönfélébb helyzeteire is alkalmazhatók. Rónai-Horváth 
elismeréssel szólt arról, hogy Zrínyi a hadművészetnek a hadtörténelemből, valamint 
a klasszikus művekből összegyűjtött, saját tapasztalatával és elmélkedéseivel fűszerezett 
elveit tartalmazó Vitéz hadnagy mellett a magyar hadügy reformtervét is kidolgozta 

15 Szinnyei  1896,  1240–1243.
16 Magyar Katonai Évkönyv  1886-ra,  1887.
17 Akadémiai székfoglalója teljes szövegét lásd Rónai-Horváth  1889, 1–19.
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Az török Áfium ellen való orvosság és Tábori kis tracta című műveiben. Zrínyinek az erők 
koncentrálásáról, a gyors és merész hadműveletekről, az élelmezésről vallott és leírt 
nézeteit a korát megelőző elvnek mondta. Meglepően elfogulatlanul azt is megállapította, 
hogy Zrínyi Miklóst joggal nevezhetjük a  17. század egyik legvitézebb és legvakmerőbb 
portyázó hadvezérének, azonban nem sorolhatjuk a nagy hadvezérek közé.

A magyar hadügy Zrínyi által tervezett megreformálásának, valamint az állandó 
nemzeti hadsereg létrehozásának hangsúlyozásával Rónai-Horváth Jenő katonatiszt-
ként történelmi érvet akart szolgáltatni a magyarságnak a Monarchia közös haderején 
belüli önállósodási törekvéseihez az éppen akkoriban zajló véderővita18 közepette. Nagy 
érdeme, hogy ő volt az első, aki Zrínyi prózai műveit katonai és szakmai szempontból 
szakszerűen elemezte, valamint az irodalomtörténeti értelmezés mellé helyezte a hadtu-
dományi megközelítést.19 Leszögezte, hogy első klasszikus katonai írónk, a hadi tudomá-
nyok első magyar művelőjének „hadtudományi munkáit nem szabad egyszerűen magyar 
irodalmi emléknek tekintenünk, becses művek ezek, melyekből a mai hadseregnek tisztjei 
is sokat – igen sokat tanulhatnak”.20

Az MTA Hadtudományi Bizottságának megbízásából Rónai-Horváth  1891-re  elké-
szítette a székfoglalójában már említett művet, amelynek a Gróf Zrínyi Miklós a költő 
és hadvezér hadtudományi munkái címet adta.21

A mű előszavában élesen elválasztja a hadtudományi, a politikai műveket és a leve-
keket, majd megindokolja a cím és az anyag kiválasztását. A következőképpen fogalmaz: 
„A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága csakis az első csoportot, 
a hadtudományi műveket kívánta újból kiadni, nemcsak maradandóbb értéküknél fogva, 
de azért is, mert reményli, hogy ezen, a tisztán katonai tudományos szempontból is 
fölötte érdekes, e mellett pedig mély hazafias érzéstől áthatott munkák, a véderő mindkét 

18 Az  1868. évi véderőtörvény megújításáról és módosításáról szóló általános vita  1889. január  10-én  
kezdődött a magyar képviselőházban és  1889 áprilisig tartott. A diskurzus a magyar országgyűlés 
újoncmegajánlási jogáról és a közös hadsereg magyar egyéves önkénteseinek német nyelven 
leteendő tartalékos tiszti vizsgája körül folyt. A vita átcsapott a Parlament falain, tüntetésekbe 
és összecsapásokba torkollott. Az ellenzéknek sikerült megakadályoznia a véderőtörvény-tervezet 
vitatott pontjainak elfogadását, továbbá a közös hadsereg hivatalos megnevezése a korábbi császári-
királyiról császári és királyira változott. A politikai válság végül Tisza Kálmán miniszterelnök 
 1890. március 9-én  történt lemondásával ért véget.
19 Hausner  2013,  120–122.
20 Rónai-Horváth  1889,  19.
21 A mű jelentőségét az adta, hogy Zrínyi Miklóst korábban leginkább költőként magasztalták a magyar 
szakirodalomban. Hadtudományi munkái viszont korának színvonalán álltak, és kiváló hadvezéri 
képességeinek kétségtelen bizonyítékai voltak. Kijelenthetjük, hogy Zrínyi, mint a hazaszeretettől 
áthatott hős katona volt Rónai-Horváth Jenő eszményképe, mind katonaként, mind pedig íróként. Rónai-
Horváth Zrínyi hadtudományi munkáinak kommentekkel ellátott kritikai kiadásával elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. A kötet alapvető forrásmunka, melyet még ma is használnak és haszonnal forgatnak 
a korszakkal foglalkozó szaktörténészek. A témakör egyik legutóbbi monografikus formában megjelent 
feldolgozásában Rónai-Horváth műve számos helyen kerül megemlítésre. Vesd össze Hausner  2013, 7., 
8., 77.,  116.,  120–127.,  131.,  132.,  134.,  135.,  137.,  138.,  142.
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részének magyar tagjainál hálás fogadtatásra találnak.” Továbbá hozzáfűzi: „Nekem 
Zrínyi munkáinak kiadásánál csak a tolmács igénytelen szerepe jutott, de Zrínyi Miklóst 
tolmácsolni nemes föladat s a munka, mely velejár, nem fáradságot okoz, de élvezetet 
szerez, míg jutalma az lesz, ha általa Zrínyi nagy szellemének hatása, önzetlen haza-
szeretete minél nagyobb körben terjed.”22

Kiváló művének bevezetőjében Zrínyi katonai pályáját vázolja fel, majdnem szó sze-
rint megismételve akadémiai székfoglalójának szövegét. Rendkívül jellemző az, amit 
végül elhagy belőle: Zrínyi hadvezéri értékelésének problémakörét, illetőleg az arra adott, 
a  19. század utolsó évtizedének nemzeti elfogultságán túlmutató választ.

Zrínyi írásai közül első helyre Az török Áfium ellen való orvosság című művét teszi, 
mint hazafias szózatot, majd a Mátyás királyról életéről való elmélkedéseket, utána pedig 
a Vitéz hadnagy főcím (Rónai találmánya) alatt a korábban külön tárgyalt Discursusok, 
Aphorismák és Centuriák gyűjteményét (az utóbbi cím is Rónai-Horváthtól származik). 
A mű végére kerül a töredékben maradt Tábori kis tracta. Megállapítása szerint Zrí-
nyinek korát megelőző elvei részint az Áfiumban, részint pedig a Tábori kis tractában 
vannak lefektetve.23

A jegyzetek között Rónai-Horváth visszatér a metodizmus kérdésére, valamint 
a munkák kronológiájára. Az Áfiumot  1661–1662-re  datálja, a Mátyás-elmélkedések 
szerinte  1654–1655-ben  készültek. A Vitéz hadnagy elkészültét (összekapcsolva azt 
a Montecuccoli elleni vitával és a szentgotthárdi csatával)  1664-re  teszi, a Tábori kis 
tracta keletkezéséről viszont nem szól.24

Rónai-Horváth Jenő  1888 januárja és  1897 decembere között az első magyar hadtör-
ténelmi folyóirat, a Hadtörténelmi Közlemények első tíz évfolyamának szerkesztője volt, 
szintén az MTA Hadtudományi Bizottságának megbízásából. (A Bizottság  1887. december 
3-án  tartott ülésén határozta el, hogy  1888. évi költségvetésének  1600 forintját a Had-
történelmi Közlemények című folyóirat kiadására fordítja.)

Felelősségteljes munkakörét nagy tehetséggel és szerkesztői bravúrral látta el. Szer-
kesztőségének idején a magyar hadtörténelem igen gazdag anyagát tette közzé a folyóirat, 
amelynek kezdettől fogva az volt a célja, hogy: „A különösen is szegény magyar katonai 
irodalom leginkább mellőzött ágát, a magyar hadtörténelmi irodalmat, mely nemzetünk 
dicső multjának történetét van hivatva megörökíteni, egy oly szakfolyóirattal ajándékozza 
meg, mely a magyar hadi események szakszerű feldolgozását adván, a magyar tisztnek, 
a magyar katonának kedves olvasmányát képezze, a magyar történetíróknak munkála-
taiknál jól értékesíthető adatokat nyújtson, végre pedig, hogya magyar hadi dicsőség 
emlékét felújítván, a hazafias szellemet terjeszsze, s a magyar nemzet fiainak legszebb 
erényét, a hazaszeretetet ápolja, fejlessze.” Azokat az erényeket, melyek véleménye sze-
rint azt a belső erőt képviselik, amely a katonát győzni tanítja.

22 Rónai-Horváth  1891. Előszó.
23 Hausner  2013,  122–123,  131.
24 Hausner  2017, 97–98.
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A Hadtudományi Bizottság által kiválasztott első szerkesztőbizottság tagjai egytől-
egyig elismert tudósok voltak, és ketten nagy jártassággal bírtak folyóiratok, kiadványok 
szerkesztésében: Majláth Béla történész és régész volt, Thaly Kálmán történész  1875-ig, 
Szilágyi Sándor történész pedig  1875-től  volt a Századok szerkesztője.

Rónai-Horváth a szerkesztőbizottság és a Hadtudományi Bizottság segítségével ki-
alakította a folyóirat jellegének legjobban megfelelő szerkezetet, amely három nagy 
részből állt: I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok; II. Hadtörténelmi apróságok; 
III. Egyéb tárcabeli közlemények. A harmadik témaegységben a könyvismertetések, 
a hadtörténelmi irodalom repertóriuma és a hadtörténelmi okmánytár kapott helyet. 
A folyóirat első számában a korszak legjelesebb történészeinek és hadtörténészeinek, 
valamint más szakembereknek a tollából jelentek meg értékes írások. A Hadtörténelmi 
Közleményeket a Franklin Társulat adta ki,25 a folyóirat borítóját a korszak egyik legtöbbet 
foglalkoztatott sajtógrafikusa és fametszője, Pollák Zsigmond26 készítette.

A Hadtudományi Bizottság  1888. április  13-án  lezajlott ülésén Rónai-Horváth Jenő 
arról számolhatott be, hogy a Hadtörténelmi Közlemények előfizetőinek száma az  1888-as  
évben megközelítette az 500 főt, s a lap iránt különösen a Magyar Királyi Honvédség tisz-
tikara mutatott elismerésre méltó érdeklődést. (A honvédtiszt előfizetők száma a későb-
biekben 600 főre emelkedett, a honvédelmi miniszter pedig a csapatkönyvtárak számára 
 100 példányt fizetett elő.)

A folyóiratban tíz év leforgása alatt 92 szerző 396 tanulmánya és cikke, továbbá 
 131 szerző nélküli, főként a szerkesztő tollából származó, a hadtörténelmi apróság kate-
góriájába sorolható, kisebb cikk látott napvilágot, összesen tíz kötetben és 432 nyomtatott 
ív terjedelemben.

Rónai-Horváth  1897-ben  a budapesti 1. honvéd gyalogezred parancsnoka lett, és le-
mondott a folyóirat szerkesztői (és egyidejűleg a Hadtudományi Bizottság előadói) poszt-
járól, utódja  1898. január 1-jével Bárczay Oszkár császári és királyi kamarás, volt honvéd 
huszárszázados, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári segédje lett.27 (Rónai-Horváth 
lelkiismeretes tevékenységével annyira jól megalapozta a folyóirat működését, hogy 
az ‒ kisebb kihagyásokkal ‒ mind a mai napig létezik, s jelenleg a 133. évfolyamánál tart.)

Rónai négy kiváló, a Ludovika Akadémia számára írt tankönyvvel gazdagította 
a magyar nyelvű katonai szakirodalmat, amelyek a megjelenés sorrendjében a követ-
kezők: Harczászat (I. kötet  1888, II. kötet  1891), Az egyetemes hadtörténelem vázlata 
(1889), Az újabbkori hadviselés történelme (1891), Az alkalmazó harczászat kézikönyve 
(1895).

25 Ács  1990,  168–174.
26 Pollák Zsigmond (Pozsony,  1837 ‒ Budapest,  1912) festő és fametsző, a Bécsi Képzőművészeti 
Akadémia ösztöndíjasa volt. Budapesti lapoknál dolgozott, a Vasárnapi Újságnak  1857 és  1880 között 
állandó munkatársa. Több önálló műlapja is megjelent, munkáinak javát azonban a Franklin Társulat 
kiadványai részére készített illusztrációk adták. Vesd össze Zádor–Genthon  1983, 791.
27 Ács  1990,  175–178.
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Az általa szerkeszett Magyar Hadtörténelmi Könyvtár sorozat  1891 és  1897 között 
jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában.28 Abban közreadta két fő művét 
is, nevetetesen Gróf Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi munkáit (1891), 
valamint a Magyar Hadi Krónikát két vaskos kötetben (I. kötet  1895, II. kötet  1897).29

Rónai-Horváth Jenő altábornagy kiemelkedő tehetségét a magyar katonai és had-
történelmi irodalom magas szintű művelésének szolgálatába állította, hadtörténészi 
és hadtudományi szakírói alkotó tevékenysége során bátran alkalmazta a szakmai kri-
tikát, ötvözve azt a hadtudomány különböző (leíró, elemző, összehasonlító) módszereivel.

Korai halálával a magyar királyi Honvédség nem csupán egyik kiválóan képzett, 
a Nagy Háború orosz hadszínterét is megjárt tábornokát, hanem az egyetemes és a magyar 
hadtörténelem kiváló ismerőjét, a magyar katonai irodalom egyik legértékesebb műve-
lőjét, valamint legnagyobb magyar katonatudósainak egyikét is elveszítette.

Irodalomjegyzék

Levéltári források

Hadtörténelmi Levéltár, Tiszti anyakönyvi lapok 45543
Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium, Általános 4. osztály  1927 (1712. doboz)
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Zrínyi Miklós emlékezete Szlovéniában

Zágorec-Csuka Judit

Bevezető gondolatok

A Lendva (szlovénul Lendava) vidéki magyarság sajátos helyzetben volt mind a tör-
ténelmi Zala vármegyében, mind az impériumváltást követő Jugoszláviában. Jelenleg 
Szlovéniában a muravidéki magyarság harmadik nemzedéke éli a kisebbség sorsát, de 
már egy négyes, horvát–magyar–német–szlovén etnikai kontaktzónában az Európai Unió 
schengeni övezetén belül. Ez a mintegy tízezer főt számláló magyar nemzeti közösség 
a Kárpát-medence legdélnyugatibb részen él. Amikor a Zrínyiek kultuszának az ápolása 
után érdeklődünk Szlovéniában, akkor a muravidéki magyarokra kell elsősorban fóku-
szálnunk, akik a határsávban Horvátország közvetlen szomszédságban élnek. Csáktornya 
(Čakovec) csak 25 km távolságra van Lendvától. A muravidéki magyarság manapság 
elsősorban történeti és helytörténeti, majd irodalmi, kulturális, művelődéstörténeti vonat-
kozásban emlékezik a Zrínyiekre. Zrínyi-kultuszuk megnyilvánulásában a magyar iden-
titásuk is kifejezésre kerül.

Előzmény –  1637. november 6-án  a költő és hadvezér, az ifjú Zrínyi Miklós 
Bánffy Kristóf lendvai várába kért bebocsátást

Tóth Sándor lovászi helytörténész állítása szerint  1637. november 6-án  a lendvai vár 
éber őrei az esti szürkületben egy vágtázó lovascsapatot láttak a várhoz közeledni. 
Nem kis csodálkozásra az ifjú Zrínyi Miklós költő kért bebocsátást a várba. A kedves, 
de váratlan vendég némi szorongással léphetett be a várúrhoz, Bánffy Kristófhoz, aki 
vendége külsejéről azonnal láthatta, hogy valami baj van. Zrínyi Miklós november végén 
egy rajtaütésszerű harcba indult a Mura mentén Szemenyére, hogy Péter öccsével együtt 
lecsapjon a Kanizsára tartó török seregre. De a túlerő miatt menekülnie kellett, hiszen 
a Murához vezető útjukat Murarátkánál a törökök elvágták, őt pedig üldözőbe vették. 
Más kiút nem volt, Lendva felé vágtattak. Az üldözőkkel folytatott összecsapások után, 
az esti órákban, szerencsésen meg is érkeztek, s kíséretükkel az éjszakát Lendván töltve, 
másnap indultak Csáktornya felé. Zrínyi Miklós murarátkai lese nem járt sikerrel, de 
Bánffy Kristóf udvarában biztonságban érezhette magát. Végezetül megjegyezhetjük, 
hogy a Bánffyak kihalása után (1644, Bánffy István halála) az alsólendvai vár és a hozzá 
tartozó tekintélyes birtok rövid ideig a Nádasdyak tulajdonába került, majd a közismert 
bécsújhelyi hűtlenségi pert követően visszaszállt a királyra. I. Lipót azt  1687-ben  
az Esterházy családnak adományozta. Zrínyi Miklós és családjának sorsa úgyszintén 
ismert, ennek alapján a korábban virágzó Bánffy–Zrínyi kapcsolat a  17. század közepén 
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befejeződött.1 Azt is elmondhatjuk, hogy  1645-ben, Bánffy István halála után a költő 
Zrínyi Miklós vette át tőle a Zala főispánja kinevezést, amelyet  1646. április  12-én  a Zala 
vármegyei rendek a Körmenden tartott gyűlésükön meg is erősítettek.2

A Zrínyi-kultusz mai jelei Szlovéniában, a Muravidéken

A Zrínyi-kultusz jelenléte Szlovéniában, a Muravidéken napjainkban még abban is meg-
erősített – kutatási témámon túlmutatva –, hogy egy új történeti tudat van kialakulóban 
éppen itt, a muravidéki régióban, ahol valamikor a Zrínyi-dinasztia élt több évszázadokon 
keresztül. Véget ért egy társadalmi rendszer, amely mindhárom országban (Szlovénia, 
Horvátország, Magyarország) diktatorikus volt, és amely miatt a  20. században a Zrí-
nyiek kultuszának különösen kevés lehetősége volt teret kapni éppen ott, ahol valamikor 
a Zrínyiek harcoltak és küzdöttek a nép függetlenségéért, nemzeti hovatartozásáért 
és a kereszténység megszilárdításáért. A múltjukat vesztett közösségek számára pedig 
nincsen közösen vállalható jövőkép, és megszűnik az összetartó erő. Az etnocentrikus 
nemzeteszme feláldozta a belső összetartozás érzésének oltárán a hazai kisebbségekkel 
és a szomszédos népekkel való közös történelmi hagyományt, ami rengeteg szenvedést 
okozott ebben a régióban. Közép-Európa huszadik századi történelme sajnos elég bizo-
nyítékot szolgáltat erre, és nem véletlen, hogy minden diktatórikus társadalomkísérlet 
az addigi kánon megszüntetésére és egy új történelmi tudat megteremtésére törekedett. 
A Zrínyi-kultusz erőteljesebb jelenléte a megelőző tizenöt esztendőben mégis hozott 
változásokat az említett határsávban, mert kezdtek a Mura mindkét oldalán élő népek 
mind a magyar, mind a horvát oldalon felülemelkedni a nemzeti sérelmeiken. Az Európai 
Unióba lépve előbb Magyarország és Szlovénia (2004), majd Horvátország (2016) is 
a határ menti sávban, ahol közelebb is élnek a nemzetek és nemzetiségek, új partnervi-
szonyt alakítottak ki a szomszédos országokkal. S a múlt hagyományaiból merítve, újra 
elővették a történelem hiteles értékeit, vagyis a közös múltból a Zrínyi-hagyományokat, 
és elkezdtek rájuk építeni.3

„Adriai tengernek szirenái” – Zrínyi-konferencia Lendván

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság (MIT) Zrínyi Miklós költő és hadvezér Adriai ten-
gernek Syrénája Groff Zrínyi Miklós című könyve megjelenésének 350. évfordulója alkal-
mából Hosszúfaluban, Lendva város szomszéd településén rendezett Zrínyi-konferenciát 
 2001. szeptember 21–23. között, amelyen hat előadás hangzott el a Zrínyi-kutatóktól. 
A Zrínyi-konferencia megnyitóján elmondták, hogy a konferencia ötlete Zágorec-Csuka 

1 Tóth  1998.
2 Kiss  1902.; Kalšan  2014,  101.
3 Varga  2017. 
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Judit, könyvtáros-tanár, költő és Kovács Sándor Iván professzor,4 a Magyar Irodalom-
történeti Társaság elnöke nevéhez fűződik. A konferencián 60 MIT-tag és a muravi-
déki kétnyelvű iskolák magyartanárai vettek részt. Az ünnepi előadást Kovács Sándor 
Iván irodalomtörténész tartotta Adriai tengernek szirénái; Zrínyi Miklós és Zrínyi Péter 
címmel, aki méltatta Zrínyi Miklós 350 évvel ezelőtt (1651) kiadott „szíréna-kötetét” 
és annak horvát nyelvű fordítását, amelynek szerzője-fordítója Zrínyi Péter volt. Őt 
követően Jadranka Damjanov a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Tár-
saság keretén belül folytatott Zrínyi-kutatásokat ismertette. Előadása Új horvátországi 
kapcsolattörténeti kötetek és Zrínyi-tanulmányok címmel hangzott el. Kiderült, hogy 
a magyar történetírásban elsősorban Zrínyi Miklós, míg a horvát történetírásban Zrínyi 
Péter van jelen, és a Társaság az itt keletkezett űrt szeretné pótolni azáltal, hogy Zrínyi 
Miklós prózai műveit és a róla szóló reprezentatív magyar nyelvű forrásokat és műveket 
horvát nyelvre fordítja le és adja ki.5 A következő előadó, Jung Károly Zrínyi-hagyomá-
nyok a Balkánon címmel tartott előadást. Bemutatta a horvát, szerb és bosnyák-muszlim 
nyelven megjelenő, a Zrínyiekhez kapcsolódó hagyományokat. Utána Zágorec-Csuka 
Judit Zrínyi és Lendva, a Zrínyi-kultusz a történelmi Zala vármegyében című előadá-
sában a Zrínyiek  16. és  17. századi alsólendvai kapcsolatairól beszélt, amelyhez fő for-
rásként a Bánffyak naplóját használta fel. Történelmi topográfiai órának is beillett volna 
Németh József Dunántúli Zrínyi-lábnyomok nyomában címmel tartott előadása, amelyben 
a Zrínyiek dunántúli megjelenésének nyomába szegődött, és bemutatta azokat a települé-
seket, amelyekhez valamiféle kapcsolat fűzte a Zrínyieket. A konferencia záróelőadását 
Praznovszki Mihály irodalomtörténész tartotta meg, aki Mindig Új Zrínyiász című elő-
adásában bemutatta, hogy a  19. század végén íródott Mikszáth-mű a mának is számos 
üzenetet tartogat. A Zrínyi-konferencia előadásainak teljes anyaga  2001-ben  megjelent 
az Irodalomismeret  12. évf. 3–4. számában.

Zrínyi-előadások Lendván a Zrínyi-emlékév kapcsán  2016-ban

A Zrínyi-emlékév kapcsán  2016-ban  a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság 
és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet felkért Zrínyi-témában jártas kutatókat, 
Padányi Józsefet és Hausner Gábort, hogy ismertessék a nagyhírű Zrínyi családdal kap-
csolatos új tudományos kutatások és a zrínyi-újvári ásatások eredményeit. Előadásukat 
 2016. október  13-án  a Bánffy Központban tartották, ahol Zágorec-Csuka Judit a beve-
zető köszöntőjében felvetette: Képesek vagyunk-e a Zrínyi-hagyományt szigetvári vagy 

4 Kovács Sándor Iván fő kutatási területe a  17. századi magyar irodalom és Zrínyi Miklós 
munkássága.  1984 és  1989 között a Zrínyi-dolgozatok,  1985-től  a Zrínyi-Könyvtár alapító szerkesztője 
volt.  1985-től  az Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, majd elnöke.  1986-tól  az Irodalomtörténet, 
 1990-től  az Irodalomismeret szerkesztője,  1993-tól  főszerkesztője. Munkásságát számos irodalmi díjjal 
ismerték el.  1973-ban  József Attila-díjat kapott.
5 Kovács  2001. 
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 csáktornyai ügyön „túlra” is helyezni, a Zrínyieket ésszel-értelemmel, szívvel és tiszte-
lettel a magyar és a horvát történelmi-művészeti és hadtörténeti-katonai hagyományban 
is elhelyezni a  21. században?6

Padányi József, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára előadá-
sában a Zala és Somogy, illetve a horvát határ közelségében lévő, a Mura mentén felépült, 
majd később a török csapatok által földig rombolt Zrínyi-Újvárnál közel tíz éve tartó 
ásatásokról számolt be, de a  1660-as  évek zűrzavaros politikai-történeti szituációját is 
vázolta.7 Ekkor a török haderő mélyen benyomult a birodalomba, elérve a Mura-folyót. 
Zrínyi, a zseniális költő-hadvezér, hogy megakadályozza a szeretett Muraköz elfoglalását, 
egy új vár építésébe kezdett, méghozzá török területen, a Mura bal partján.  1661-ben  
fogott hozzá az építkezéshez, hamarosan el is készült vele, s a vár  1664-ig  állt. Ekkor 
a törökök úgy döntöttek, hogy nincs tovább, júniusban ostrom alá vették az erősséget, 
s egy hónap ostrom után fölégették és földig rombolták a várat. Maga a hősi ellenállás, 
mely a maréknyi keresztény seregnek a negyvenezres török sereg elleni harcáról szólt, 
azóta feledésbe merült.8 Hausner Gábor hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
alezredese a Zrínyieknek a történelem során a törökkel folytatott védelmi küzdelmei mel-
lett a család európai kiterjedésű kapcsolatrendszerébe is bepillantást nyújtott, melyből 
sohasem hiányoztak a tragikus hangok.9

Az előadások között Bence Lajos és Zágorec-Csuka Judit Zrínyiekhez kapcsolódó 
verseit Zadravec Szekeres Ilona mondta el. A murakeresztúri Zrínyi-kadétok hagyomány-
őrzői díszőrséget álltak a rendezvényen, megidézve a hősi időket. A teltházas rendezvény 
közönsége elégedetten távozott a Bánffy Központból.

A Zrínyi-szablya titka – Padányi József előadása Lendván

A Zrínyi-szablya titkáról tartott előadást  2018. október 25-én  a Muravidéki Magyar 
Tudományos Társaság és az Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közös rendezvé-
nyén a Bánffy Központban Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, rektorhelyettes. 
A díszes ereklye másolatát, melynek eredetijét a bécsi Szépművészeti Múzeumban őrzik, 
kézbe is vehették az érdeklődők. Patyi Zoltán a művelődési intézet, Zágorec-Csuka Judit 
pedig a tudományos társaság nevében köszöntötte a vendéget. Az előadó már kijelölte 
azokat a szablyával kapcsolatos félreértéseket az eddigi kutatásban, amelyekre a leg-
utóbbi kutatások derítettek fényt. Ezek közül a legfontosabb a szablya markolatán lévő, 
elvileg a fegyver elkészítését jelölő évszám, melyet az előadó szerint a régi vizsgálatok 
során tévesen olvastak. Az elmúlt száz évben, bár kísérlet volt rá, nem sikerült elérni, 
hogy a magyar ereklyék visszakerüljenek Magyarországra. Erre ma sincs lehetőség.

6 Bence  2016a.
7 Padányi  2016.
8 Padányi–Négyesi  2018.
9 Hausner  2016.
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Egy ereklyét a kezünkbe fogni abban a tudatban, hogy annak tulajdonosa a szi-
getvári Zrínyi Miklós volt, még akkor is megrázó élmény, ha nem eredeti, hanem 
hasonmás – mondta Padányi József, aki a magyar tudomány napja előestéjén a Zrínyi-
szablya titkairól tartott izgalmas előadást a Bánffy Központban. Ezt az érzést tapasz-
talhatták meg azok, akik a kezükbe vették a tokjából kivont kardot, a szigetvári hős 
szablyájának pontos másolatát. Az arannyal és ezüsttel bőségesen megtűzdelt díszkard 
készítésének pontos évszámáról folyó régi vitát az előadó által vezetett újabb kutatások 
zárhatják le.10

A szigetvári ostrom 550. évfordulójára Padányi József és kis csapata újból elővette 
a témát, megkeresve az említett bécsi múzeumot, ahol szívesen álltak rendelkezésre, majd 
a másolatot is elkészíttették. Bécsben kiderült, hogy a vitrinben elhelyezett, illetve kiállí-
tási tárgyként nem szereplő tárgy tokja és a famarkolat is igencsak rossz állapotban van. 
Nem így a penge, melyen egyetlen karcolás sincs. Padányi József az eddigi  1567 helyett 
a szigetvári hősnek a kirohanása előtti időkből származtatja a fegyvert (1563), mondván, 
hogy semmi sem indokolja Zrínyi halála után egy ilyen díszes kard elkészítését. Sokan 
írtak – főleg az  1896-os  millenniumi kiállítás kapcsán – a Habsburg-gyűjteményben 
található fegyverről, melynek díszítése, használati módja is kifejezetten magyar. A mar-
kolatkupakon később tévesen azonosították az  1567-es  évszámot. S éppen az említett 
évszám keltette fel a gyanút, hiszen Zrínyi ekkor már halott volt.11

A Zrínyiek a muravidéki szépirodalomban és valóságirodalomban

A muravidéki magyar költőket is megihlette Zrínyi Miklós mint költő, politikus és had-
vezér. Bence Lajos Zrínyi új várat épít12 című versében tulajdonképpen párhuzamba 
vonja a költő Zrínyi sorsát a saját, mostani kisebbségi sorsával. Szerinte annak a harcnak 
is betetőzése következik, amit a kisebbségi költők nap-nap után folytatnak. A szellem 
emberei, és nem csak a költők, sokszor nem akarnak szembesülni a keserű valósággal, 
a tényekkel, hogy itt már minden harc eldőlt. Viszont reményt ad, hogy nálunk nagyobb 
emberek is belebuktak ebbe a harcba, véli Bence Lajos. A vers megjelent a Pannon Tükör 
folyóiratban is.13 Zágorec-Csuka Judit a szigetvári Zrínyi Miklósnak, Zrínyi Miklós 
költőnek, Zrínyi Péter grófnak és Zrínyi Ilona grófnőnek ajánlott verseket is írt, ame-
lyek a saját versesköteteiben, a Lindua és Pannon Tükör folyóiratokban jelentek meg. 
A zrínyifalvi erdő titka című novellájában felidézte Zrínyi Miklós halálát a titokzatos 
kuršaneci erdőben.14 A Csáktornyára vezető út című, Zrínyi Miklós költőnek ajánlott 

10 Bence  2018. 
11 Kovács–Négyesi–Padányi  2018, 25.
12 Bence  2016b, 33–34. 
13 Bence  2015.
14 Zágorec-Csuka  2005.;  2007.;  2017.;  2019b.
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verse  2001-ben, az Irodalomismeret 3–4. számában is megjelent.15 Varga Józsefnek 
 2001-ben  jelent meg A lendvai vár kapitánya című történelmi regénye, amely a muravi-
déki magyar ifjúság köreiben igen közkedveltté vált, általános iskolában felső tagozaton 
házi olvasmányként is olvassák. A regény története a Lendva-vidék török kori idejébe 
nyúlik vissza; a gazdag néprajzi és történelmi értékeket megörökítő munka szépirodalmi 
szempontból ismerteti a Mura mentén élő magyar közösség önazonosságát.16 A regény 
főhőse az alsólendvai vár kapitánya, Miska, aki hősiesen küzd a törökök ellen a Mura-
vidéken, hiszen édesapja is derék katonája volt Zrínyi Miklósnak. A regény számos 
jelenete utal a csáktornyai Zrínyi és az alsólendvai Bánffy dinasztia, a híres törökverő 
főurak, várkapitányok életére és történelmi helytállására, hiszen a regény története is 
a  17. században játszódik. Zrínyi Miklós és Bánffy Kristóf, a vidék főurai is szerepet 
kaptak a történelmi regényben. Göncz László Emlékkoszorú című elbeszélésének a tör-
ténete érintőlegesen vonatkozik a Zrínyiekre, az elbeszélés több helyen is megjelent. 
Először A szétszórtság arénája című kötetben  2003-ban, majd a kiegészített és javított 
változata a Pannon Tükörben  2015-ben, és végül Határ-szél című szépprózai kötetében 
 2016-ban. Az író-történész más szépirodalmi műveiben is feldolgozta a Zrínyiek kultu-
szát, akik a vidékünk meghatározó történelmi személyiségei voltak.

2003-ban  jelent meg Zágorec-Csuka Juditnak A Zrínyiek nyomában című tanul-
mánykötete,17 amely két nagyobb részre tagolódik. Az első részben a szerző a Zrínyiek 
és az alsólendvai Bánffy dinasztia baráti és bajtársi kapcsolatait mutatja be a  16. és 
a  17. században. A második részben pedig a Zrínyi-kultuszt írja le a történelmi Zala 
vármegyében  1880–1920 között. A kultusz megjelent a néphagyományokban és a szépiro-
dalom témáiban is, de erőteljesebben megfigyelhető Csáktornya és környéke publicisztiká-
jában is a Muraköz–Međimurje kétnyelvű (magyar–horvát) hetilapban. A Zrínyi-kultusz 
legméltóbb muraközi kifejezése – amely egész Magyarországra kisugárzott – a Zrínyi-
emlékoszlop felavatása volt Csáktornyán  1904. június  12-én. Ennek a tanulmánykö-
tetnek a kibővített változata  2009-ben  megjelent horvát fordításban is Tragom Zrinskih 
címmel.18 A kötetet horvát nyelvre Helena Molnar fordította. Zágorec-Csuka Juditnak 
A muravidéki magyar könyvek világa című kötetében jelent meg  2010-ben  a Zrínyi 
főúri dinasztia kettős, horvát-magyar identitása című tanulmánya,19 amelyben a szerző 
a Zrínyi-testvérpár, Zrínyi Miklós és öccse, Zrínyi Péter, valamint Zrínyi Ilona kettős 
identitásának alapvető ismérveit írja le, tekintettel a családi örökségükre, műveltségükre, 
munkájukra, szépirodalmi, politikai és hadtudományi tevékenységükre és önfeláldozó 
hazaszeretetükre, sorscsapásaik méltóképpen való elviselésére. Mindez azt is bizonyítja 
a szerző megállapítása szerint, hogy a kettős identitásuk példaértékű lehet a  21. századi 

15 Zágorec-Csuka  2001.
16 Göncz  2001.
17 Zágorec-Csuka  2003.
18 Zágorec-Csuka  2009.
19 Zágorec-Csuka  2010.
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emberek számára is, de a muravidéki magyaroknak is, akik (magyar-szlovén) vegyes 
házasságokban élnek az Európai Unióban.

Zrínyi-kiállítások és megemlékezések a Zrínyi-kadétok díszőrségével

A Népújságban  2013. december 5-én  A Zrínyi-kadétok is tisztelegtek címmel jelent 
meg egy beszámoló arról a Zrínyi-kiállításról, amelyet az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskolában nyitottak meg december 4-én. A kiállítást a Zala Megyei Nemzeti 
Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zala Megyei Szervezete ajánlotta fel az iskolának. 
Paál István, mindkét szervezet elnöke előadással egybekötött kiállításmegnyitót tar-
tott a tanulóknak és a tanároknak. A kiállítás megnyitója mellett a költő és hadvezér 
Szigeti veszedelem című eposzából hangzottak el illusztráló részletek Zágorec-Csuka 
Judit előadásában. A megnyitón a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola ifjú 
Zrínyi-kadétjai álltak díszőrséget, tisztelegve a muraközi gróf és hadvezér emléke előtt, 
azt bizonyítva, hogy a mai kor szellemiségéből általában hiányzó láncszem, az össze-
tartozás és összefogás nagyon is aktuális lehet. S a csatákat ma nem fegyverekkel kell 
megvívni – ebben is Zrínyi lehet példakép –, hanem esetleg költőként a toll fegyverével, 
valamint az egyenes beszéd erejével.20  2014. november  20-án  jelent meg a Népújságban 
Emlékünnepség Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján címmel egy beszámoló arról, 
hogy a Zala Megyei Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete 
a költő és hadvezér Zrínyi Miklós  1664. november  18-i  halálának 350. évfordulója tiszte-
letére november  14-én  emlékünnepséget szervezett Zalaegerszegen a Zrínyi-szobornál.21 
Gecse Péternek, Zalaegerszeg alpolgármesterének az ünnepi beszéde után Patyi Zoltán 
és Zágorec-Csuka Judit, a Rákóczi Szövetség Lendvai Szervezete tagjai is elhelyezték 
a koszorújukat a szobornál, és kifejezték tiszteletüket a költő és hadvezér előtt.22 Zrí-
nyi-kirándulást is szerveztek a Népújság olvasóinak  2016 szeptemberében Szigetvárra 
a Zrínyi-emlékév kapcsán, amelyen szép számban vettek részt a muravidéki magyarok. 
 2019. január 27-én  ünnepelték meg Kapcán a magyar kultúra napját. A helyi József 
Attila Művelődési Egyesület megemlékezéssel, illetve együttműködési megállapodás 
aláírásával egybekötött műsort szervezett. Az ünnepi műsorban és a kopjafánál meg-
hívott vendégként a murakeresztúri ifjú Zrínyi-kadétok díszőrséget álltak.23

Zágorec-Csuka Judit Zrínyi-kutatót december  17-én  a csáktornyai Zrínyi Gárda (Garda 
Zrinskih) polgári egyesület rendes tagjává választotta. Az ünnepélyes avatási szertartást 
Đuro Bel, a gárda elnöke és Bojan Kocijan titkár, valamint az egyesület elnöksége vezette 
a Csáktornyai Múzeum Zrínyi-termében. Zágorec-Csuka Judit avatásakor ismertették 

20 Bence  2013.
21 Zágorec-Csuka  2014a. Lásd még Zágorec-Csuka  2014b.
22 Emlékünnepség Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján (2014).
23 Bence  2019.
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a Zrínyiek emlékezetének ápolásáért, továbbadásáért és a Zrínyi-kultusz kutatásában 
kifejtett munkásságát.24

Szakmai kirándulások Csáktornyára és Zrínyi-Újvárra

A Zrínyi-kultusz emlékhelyeinek megtekintésére a tehetséggondozó nap keretében került 
sor Csáktornyán és környékén  2017. október  10-én. Erre a kirándulásra a Muravidékről 
összesen 49 tanuló és tanár jött el a göntérházi, a dobronaki és a lendvai kétnyelvű álta-
lános iskolákból. A programot összeállította és a szakmai kirándulást vezette dr. Zágorec-
Csuka Judit könyvtáros-tanár, Zrínyi-kutató. A szakmai kirándulás célpontja Csáktornya 
volt, ahol először megtekintették a csáktornyai vármúzeumot, amely valamikor a  16. és 
 17. században főleg a Zrínyi-dinasztia, vagyis Zrínyi Miklós, a költő, hadvezér és poli-
tikus otthona volt. A múzeumban megnézték a Zrínyi-emlékszobát, ahol a kirándulás-
vezető röviden, átfogó jelleggel beszélt Zrínyi Miklósról, a költőről, aki a csáktornyai 
várban alkotta meg híres, Szigeti veszedelem című barokk eposzát, amelyben dédap-
jának, a szigetvári Zrínyi Miklós hadvezérnek állít emléket. A tanulók a színhelyen 
részleteket olvastak fel a Zrínyi-eposzból. Majd Csáktornya főterére mentek, a Zrínyi 
emlékoszlophoz, amelyet  1904-ben, tehát még a történeti Magyarország idején állítottak 
fel Zrínyi Miklós költő tiszteletére Csáktornya, valamint Zala és Vas megye polgárai. 
Az emlékoszlop megtekintését követően bementek a csáktornyai Zrínyi Miklós / Nikola 
Zrinski Városi Könyvtárba, ahol megnézték Zrínyi műveit és a Zrínyiekre vonatkozó 
szakirodalmat is. Végezetül a szigetvári Zrínyi Miklós szobrát tekintették meg a Zrí-
nyi-emlékparkban, ahol egy rövid ismertetésre került sor a hős életéről, hőstetteiről 
és kultuszáról. Csáktornyát elhagyva a Dráva folyó közelében található Felsőzrínyi-
falvát (Gornji Kuršanec) keresték fel, ahol megkoszorúzták a költő obeliszkjét. Hazafelé 
Szentilonán (Šenkovec) megnézték a Zrínyiek temetkezési helyét, a pálosrendi kápolnát 
és mauzóleumot. A szakmai kirándulás főszervezője Gašpar Tot Anita volt, az 1. Számú 
Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola magyartanára és a tehetséggondozó nap felelőse. 
 2018 szeptemberében az 1. Számú Kétnyelvű Általános Iskola legjobb magyar olvasói 
részt vettek a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola Zrínyi-napján, majd meg-
nézték a zrínyi-újvári emlékhelyet. Magyar történelmi vetélkedőre is sor került  2019-ben, 
amelyre az általános iskolások és a középiskolások jól felkészültek a  16. és a  17. század 
történelméből, különösen a Zrínyiek korából. A zalakomári Somssich Antal Általános 
Iskola tanulói a Határtalan program keretében szervezett szakmai kiránduláson vettek 
részt Lendván és Csáktornyán, illetve annak környékén, ahol megtekintették a Zrínyi-
emlékhelyeket. A zalakomári tanulók szakmai kirándulását Csáktornyán Zágorec-Csuka 
Judit vezette.25

24 A Zrínyi gárda tagjává választották,  2019.
25 Pásztor  2019.; Zágorec-Csuka  2019a. 
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Összegzés

Zrínyi Miklós kultuszának elterjedése a Muravidéken, különösen Lendván és környékén 
annak is köszönhető, hogy a Muraköz közvetlen szomszédságában terül el, amely a „Zrí-
nyiek földje volt”, akik arisztokrataként a  16. és a  17. században kiemelkedtek a többi 
főúr közül ezen a vidéken. Zrínyi György, Zrínyi Miklós és Zrínyi Péter nagy távla-
tokban gondolkodó politikusok és hadvezérek voltak, akik elsősorban baráti és bajtársi 
viszonyban voltak az alsólendvai Bánffy Miklós főúrral és fiaival, Kristóffal és Istvánnal. 
Mindkét főúri család tagjait összekötötte a genius loci, a táj szellemének fontossága 
is a török elleni harcokban. Kapcsolatuk nemcsak barátinak és katonainak nevezhető, 
hanem családinak, vallásinak, szakmainak és kulturálisnak is.

Tóth Sándor helytörténész kutatásai szerint  1637. november 6-án  a költő és hadvezér, 
az ifjú Zrínyi Miklós Bánffy Kristóf alsólendvai várába kért bebocsátást, mert menekü-
lőben volt a törökök elől. Az itt élő emberek emlékezetében a történelmi múlt a törökök 
kiűzésének az idejéből kultikus erővel bír. Ma Lendva és Csáktornya közép-európai 
fekvésű városok, melyeknek lakosai, mind a horvátok, mind a muravidéki magyarok 
az Európai Unióban kezdték újra felfedezni a közös történelmüket, helytörténetüket, 
a lokális és regionális kulturális örökségüket, s ebben fontos szerepet tölt be a Zrí-
nyi-hagyományok ápolása is. A magyar–magyar kapcsolatok fejlődésének is jelentős 
előmozdítója a Zrínyi-kultusz, amelynek ápolásában a murakeresztúri Zrínyi Kadétok 
Egyesülete és a kapcai József Attila Művelődési Egyesület kulturális együttműködés 
során veszi ki részét.  2001-ben  Hosszúfaluban a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Zrínyi Miklós költő és hadvezér Adriai tengernek Syrénája Groff Zrínyi Miklós című 
könyve megjelenésének 350. évfordulója alkalmából szervezett Zrínyi-konferenciát, 
amelynek a főszervezője prof. dr. Kovács Sándor Iván Zrínyi-kutató, egyetemi tanár 
volt. A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság és a Magyar Nemzetiségi Művelő-
dési Intézet közös szervezésében a lendvai Bánffy Központban Zrínyi-előadásokra is 
sort került a Zrínyi-emlékév kapcsán  2016-ban  és  2018-ban, amikor a Zrínyi-szablyáról, 
a zrínyi-újvári kutatásokról és a Zrínyiek kultuszáról hangzottak el előadások a budapesti 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanáraitól, Padányi József professzortól és dr. 
Hausner Gábortól, Zrínyi-kutatóktól. A muravidéki magyar tudomány és szépirodalom 
területén is jelentek meg művek, tanulmányok, versek, elbeszélések és egy ifjúsági regény 
is, amelyek Zrínyi-motívumokból építkeztek, vagy a Zrínyiekre vonatkoztak. Ezeket 
Bence Lajos, Göncz László, Varga József és Zágorec-Csuka Judit muravidéki magyar 
költők, írók, kutatók írták. A Zrínyi-emlékév kapcsán  2016-ban  Zrínyi-kirándulást is 
szerveztek Szigetvárra a Népújság olvasóinak, amelyen szép számban vettek részt a mura-
vidéki magyarok.  2013-ban  Zrínyi-kiállítás valósult meg az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskolában és a Kétnyelvű Középiskolában is, amelyet a Zala Megyei Nemzeti 
Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zala Megyei szervezete ajánlott fel az iskoláknak. 
A Zrínyi-kultusz ápolásának egy szép példája volt a tehetséggondozó nap megszervezése 
is, amelynek keretében  2017 októberében a lendvai, göntérházi és dobronaki kétnyelvű 
általános iskolák tanulói látogattak el Csáktornyára és környékére, ahol megtekintették 
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a Zrínyi-emlékhelyeket.  2018 szeptemberében az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Álta-
lános Iskola legjobb magyar olvasói részt vettek a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános 
Iskola Zrínyi-napján, majd megnézték a zrínyi-újvári emlékhelyet. Magyar történelmi 
vetélkedőre is sor került  2019-ben, amelyre az általános iskolások és a középiskolások 
jól felkészültek a  16. és a  17. század történelméből, különösen a Zrínyiek korából.

A Zrínyi-kultusz jelen van a „mában” Lendván és környékén, a Muravidéken. Mint 
helytörténeti téma, kiváló modellként is értelmezhető a muravidéki magyarok identitá-
sának a megtartásában, mivel sokféle – irodalmi, nyelvi, művelődéstörténeti, történeti, 
helytörténeti, politikai és nemzeti – értéket képvisel. Zrínyi Miklós költőre és hadvezérre, 
valamint a Zrínyi- dinasztiára, a „Zrínyiekre” a muravidéki magyarság ma is felnéz, mert 
nehéz sorsuk ellenére nemzetépítő, nemzetszabadító autonóm személyiségek, európai 
hírnevű magyar és horvát főurak voltak, akiknek olyan erényei voltak, mint a haza-
szeretet, a hősiesség és a keresztény erkölcsiség. Szerb Antal szerint Zrínyi Miklóst, 
a költőt és hadvezért „az országa szolgálatára alkotta az Isten…” A költő és hadvezér 
Szigeti veszedelem című eposzának a nyelvében felfedezhetők a nyugat-dunántúli, göcseji 
nyelvjárás sajátosságai is, amelyek a muravidéki magyarok nyelvében is jelen vannak, 
és ez 400 év távlatából is identitásépítő erővel bír. A Zrínyi-emlékévek megünneplései is 
abban erősítettek meg bennünket itt a Muravidéken, hogy a Zrínyiek öröksége hozzásegít 
magyar nemzettudatunk megőrzéséhez. A  20. században, a kommunizmus idején nem 
volt ildomos beszélni a Zrínyiek kultuszáról, mivel arisztokraták voltak, de a  21. század 
elején a Zrínyiek kulturális öröksége és kettős identitásuk regionális szempontból is 
újraértelmezhetővé vált az Európai Unió közép-európai térségében, hiszen a magyarok 
a Muravidéken, de a Muraközben a horvátok is ragaszkodnak a hagyományos identi-
tásuk megéléséhez.
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A hazatérő Odüsszeusz

Négyesi Lajos

Zrínyi György fiai, miként a többi kortárs nemesifjak, jelmondatot választottak, ami 
kifejezte életük lényegét. Zrínyi Péter a „Vincere aut mori!” (Győzelem vagy halál!) 
jelmondatot használta. Zrínyi Miklósnak élete során két jelmondata is volt. Az első 
„Nemo me impune lacesset” volt, melynek eredetét Ferenczi Zoltán tisztázta. Két írásá-
ban1 is taglalja, hogy eredetileg a skót András rend jelmondata volt, „Nemo me impune 
lacessit” formában, de a Zrínyi által használt alak Francesco Sforzától (1401–1466), 
Milánó hercegétől származik, aki a város elfoglalásakor egy kutyát választott jelképnek 
az említett szöveggel. Ferenczi azonosította Zrínyi könyvtárának egyik művét, mint a jel-
mondat forrását. Ez Andrea Alciati Emblemata cum commentariis  1621-es  kiadása, ahol 
a LIX. lapon olvasható a jelmondat története. Az említett kötetben a megjelölt helyen 
szerepel a történet, de Zrínyi könyvtárában Alciati emblémákkal foglalkozó művének 
nem ez a kiadása volt meg, hanem 301-es  számon az  1567-ben  megjelent Emblematum 
clarissimi viri című, melyben nem írt Francesco Sforza jelmondatáról. Természetesen 
nem zárható ki, hogy Zrínyi Alciati könyvéből értesült a jelmondatról, mivel azok már 
a születése előtt megjelentek, azonban az lenne a kézenfekvő, hogy annak forrását a saját 
könyvtárában keressük. Az emblémákkal foglalkozó könyvei között szerepel 311-es  
számon a Symbola divina et humana pontificum, imperatorum, regum című mű,2 melyhez 
további két kötet is tartozik. Ezeket többnyire egybekötve hozták forgalomba, valószí-
nűleg Zrínyi példánya is ilyen volt. A harmadik kötet címe Symbola varia diversorum 
principum (1603); ez a  19. oldalon Francesco Sforza kutyás jelképének két változatát 
közli, majd a következő oldalon az ezekhez tartozó leírást.

A jelmondatok használata napjainkban elsősorban társadalmi csoportokhoz, szerve-
zetekhez, megmozdulásokhoz kapcsolódik. A személyes jelmondatok hivatalos hasz-
nálata az egyházban maradt fenn, ahol a felszentelés előtt álló püspökök jelmondatot is 
választanak, melyben röviden és tömören tudják kifejezni, környezetük tudomására hozni 
törekvéseiket és szándékaikat. Emellett saját címert is szerkesztenek részükre, azonban 
gyakorta előfordul, hogy a jelmondat (devise) tartalmánál fogva fontosabbá válik, mint 
a címer.3 A nemesi cím elnyerésekor adományozott címerek gyakran tartalmaztak jel-
mondatot is, amely az adott személy valamilyen tulajdonságára vagy cselekedetére utalt. 
A jelmondat állhat egy szóból, két szóból, több szóból, egész mondatból, sőt egész hosszú 
összetett mondatokból is. Jelmondattal találkozunk nemesi, bárói, grófi, hercegi, ural-
kodói, városi stb. címerekben. Főrangú családok címereiben azonban aránylag gyakoribb.4

1 Ferenczi  1917, 23; Ferenczi  1921, 1–2.
2 Klaniczay  1991, 283.
3 Harsányi  1988, 28.
4 Sulica  1932, 53.
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Mivel a címer a nemesi rang megszerzését követően a család jelképévé vált, a válasz-
tott jelmondat az egyén sajátja, és a címerrel párosítva biztosította viselőjének azono-
sítását. Egy-egy nevesebb személy esetében a jelmondat önmagában is alkalmas erre, 
aminek egyik legjobb példája a Zrínyi Miklós által választott „Sors bona, nihil aliud”. 
Ennek forrását eddig nem sikerült azonosítani a kérdéssel foglalkozó kutatóknak, ezért 
azt a költő és hadvezér saját ötletének tartják. Kétségtelen, hogy az utókor egyértelműen 
a személyéhez kapcsolja a jelmondatot, azonban a  16–17. századi olasz nyelvű iroda-
lomban néhány műben felbukkan, amiből arra következtethetünk, hogy Itáliában egy 
ritkán használt közmondás volt. Andrea Palazzi I discorsi sopra l’imprese (Bologna, 
 1575) című művében megemlíti, hogy egy bolognai filozófus a házában sok helyen fel-
tüntette jelmondatát: „Sors Bona Nil Aliud”. Ebben az időben a bolognai egyetem leg-
nevesebb filozófusa (és biológusa) Ulisse Aldrovandi – Aldrovandi Odüsszeusz – volt, 
kinek egy ornitológiai műve megtalálható Zrínyi könyvei között 393-as  számon.5 Gio-
vanni Battista Andreini Le due comedie in comedia című színművének 98. oldalán egy 
párbeszédben bukkan fel ismét a „Sors bona ni(hi)l aliud” mint közmondás.

Zrínyi könyvtárában  182-es  folyószámon szerepel Traiano Boccalini De ragguagli 
di Parnaso (1637) című műve,6 melyben megtalálható Zrínyi korábbi ex librise az első 
jelmondattal, de beírva szerepel a „Sors bona nihil aliud” is. A kötetben két másik helyen 
is szerepel Zrínyi saját kezű bejegyzése. Boccalini műve három kötetben jelent meg, 
és az utolsóban szereplő Il Petrarca si duole avanti IV. ragguaglio-ban  írja, hogy Nicolo 
Matarello  14. század elején élt modenai jogász könyveinek címlapján szerepelt a „Sors 
bona nihil aliud” felirat. Fontos lenne ellenőrizni, hogy Zrínyi példányában szerepel-e 
az említett részlet, mivel ez tűnik a jelmondat legvalószínűbb forrásának.

Elias Widemann a Zrínyi Miklóst ábrázoló metszetein szerepelteti a jelmondatát. 
Az  1646-os  változaton a „Nemo me impune lacesset”,7 az  1652-ben  megjelent változaton 
pedig az újabb „Sors bona nihil aliud”.8 Mivel Zrínyi a metszeteket ex librisként hasz-
nálta a könyveiben, a korábbi változatokra kézzel írta rá az új jelmondatát. Nem tudni, 
hogy ez mikor történt, de a jelszóváltoztatás időpontját segít meghatározni a Syrena-kötet 
 1651-es  megjelenése, ugyanis a díszcímlapon a vitorlás árbocára csavarodó írásszalagon 
olvasható a felirat.

A fentiek alapján tényként kezelhetjük, hogy gróf Zrínyi Miklós az  1647 és  1651 közötti 
időszakban megváltoztatta a jelmondatát. Ez a látszólag jelentéktelen momentum való-
jában egy nagyon jelentős döntés jelez. Szinai (Szintsák) Béla ezredes saját tapasztalata 
alapján ismertette a jelmondat szerepét a katona életében. Még a Ludovika Akadémia 
hallgatójaként jegyezte meg az alábbi mondatot: „Lélekjelenlét és hidegvér legszük-
ségesebb két kelléke a katonának!” Ez a későbbiekben a választott jelmondatává vált. 
Az ezredes ezt írta: „Csak itt éreztem azt, hogy micsoda erőt kölcsönözhet egy katonás 

5 Klaniczay  1991, 321.
6 Klaniczay  1991, 222–223.
7 Cennerné Wilhelmb  1964,  187.
8 Cennerné Wilhelmb  1964,  188.
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jelmondatnak pusztán csak az önmagunkban való mormolása is. Ha már-már elhagytak 
az idegeim, ha már nem volt hitem, ha már csökkent az önbizalmam, ha már a végsőket 
rúgta bennem az akarat, akkor e jelmondat térített magamhoz.”9 A harctéren szerzett 
tapasztalataira emlékezve kijelenti: „E rövid jelmondatban rejlik a harc lélektana. E rövid 
jelmondat szavainak az idegekbeni acélosodása adhatja meg csak harcban a gondol-
kodó-, elhatározó-, és cselekvőképességet, azt a három főtulajdonságot, amelyre minden 
katonának, de elsősorban is kiemelkedőleg a parancsnoknak oly nagy szüksége van.”10

A jelmondat az élet kritikus pillanataiban segít a kitűzött célra koncentrálni és kizárni 
a hátráltató körülményeket. Megválasztása az életcél megvalósítását szolgálja, de önma-
gában a létezése jelzi, hogy birtokosa tudatosan éli az életét, van vezérlő elve és életcélja. 
Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a  16. században a jelmondat-
használat a divat része is volt, amit Wiedemann albuma is bizonyít, ahol mind a száz 
ábrázolt főrangúnak van jelmondata. Zrínyi esetében az első jelmondatánál még gon-
dolhatunk a divat követésére, de éppen a változtatás ténye jelzi az új jelmondat jelentő-
ségét és meghatározó szerepét az életében. Mivel a jelmondatot rendszerint a használója 
választja, az énkép és a külvilág felé mutatott személyiség kifejezője. Ebből követ-
kezően a jelmondat megváltoztatása az egyén személyiségének érezhető átalakulását 
jelzi, amit gyakran az életében bekövetkezett jelentős változás indukál. Zrínyi életében 
az  1647–1651 közötti időszakban ilyen esemény lehetett szeretett feleségének hirtelen 
halála. Trakostyáni Draskovich Mária Euzébia  16 éves volt, amikor feleségül vette, de 
közvetlenül ezt megelőzően Erdődy Farkas is udvarolt a lánynak, aki nem utasította el 
a legény közeledését. A tíz évvel idősebb Zrínyivel szemben gyakran kritikus és távolság-
tartó volt a lány, ami lelki válságot okozott neki.11 Elképzelhető, hogy a nőkkel szembeni 
magatartásában az, hogy egyévesen elvesztette édesanyját, zavart okozott, amelyet neve-
lőanyjának szeretete sem tudott feloldani.12 Valószínűleg a kezdeti időszakban birtokainak 
növelése volt a házasságuk célja, de meg kellett küzdenie Euzébia kegyeiért, és ez egyre 
inkább rajongásának tárgyává tette a lányt. Nem tudni, hogy mennyire kapott viszonzást 
Euzébia részéről, de sokszor a viszonzatlan szerelem képes a legnagyobb energiákat 
felszabadítani. Zrínyi valószínűleg Euzébia hatására kezdett verseket írni, melyek 
 1651-ben  jelentek meg nyomtatásban Adriai tengernek Syrenaja címmel. Könyve három 
részből áll. Az elsőben szerelmes versek, a másodikban a Szigetvár  1566-os  ostromát 
bemutató eposz, a harmadikban pedig az Euzébia halála után keletkezett sirató versek 
vannak. A kötet kompozícióját tanulmányozva Bene Sándor megállapította, hogy „a lírai 
versek kis számából és az előszó arányaiból is egyértelműnek tűnik, hogy eredetileg 
az eposz önálló kiadását tervezte Zrínyi, amelyen évekig dolgozott. A szeretett feleség, 

9 Szinai  1922, 26.
10 Szinai  1922, 27.
11 Zrínyi első házasságának történetét részletesen ismerteti Bene  2015, 620–621.
12 Édesanyját, Széchy Magdolnát  1621-ben  vesztette el, nagyanyja, Sophia von Stubenberg  1599-ben  
halt meg.



220

Négyesi Lajos

Draskovics Mária Euzébia halála tette időszerűvé a koncepció átalakítását, az esetleg 
már korábban elkészült versvázlatok át- vagy újraírását.”13

Eszerint a kötet tartalmazza az eposzt magában foglaló könyv kéziratát, valamint 
az ehhez illesztett plusz tartalmi elemeket. Ezzel Zrínyi megváltoztatta eredeti kon-
cepcióját, azzal a céllal, hogy Euzébiának is emléket állítson. Ebből két következtetést 
vonhatunk le. Egyrészt ha nem hal meg Euzébia, a szerelmes versek nem jelennek meg 
nyomtatásban, másrészt az eposz kézirata az előszóval egyetemben már a felesége halála 
előtt kiadásra készen volt. A gyász idején valószínűleg félretette az eposz kiadásának 
ügyét, és igyekezett a maga módján feldolgozni a fájdalmat. A gyógyírt a költészet 
és talán a zene jelentette. Bene Sándor a sirató versek közül az Orfeuszt emeli ki, mint 
jelentős alkotást. Én ezzel szemben inkább – Kovács Sándor Iván véleményéhez csat-
lakozva – az Arianna sírása című versére hívnám fel a figyelmet.14 Míg Orfeusz tör-
ténetével a gyászoló Zrínyi könnyen azonosulhatott, hiszen mindketten költők voltak, 
és a kedvesük korai halálát méreg okozta, Ariadné története nem kínál ilyen egyértelmű 
párhuzamot. Az eredeti történet szerint Minosz krétai király parancsára Athénból minden 
kilencedik évben hét ifjút és hét szüzet kellett elküldeni, akiket feláldoztak a Labirin-
tusban lakó szörnyetegnek, a Minotaurusznak. Thészeusz önként jelentkezett az áldo-
zatok csoportjába, és elhatározta, hogy megöli a szörnyeteget, ezzel megszabadítva 
népét a kegyetlen kötelezettségtől. Amikor az athéniak megérkeztek Krétára, Ariadné 
királylány szerelemre gyúlt Thészeusz iránt, aki látszólag viszonozta az érzelmeit. A lány 
Daidalosz mester tanácsára egy gombolyagot adott a fiúnak, és elmondta neki a Labi-
rintus titkát. Thészeusz megölte Minotauruszt, és a megszabadított athéniak csapatával 
elhajózott. Ariadné, elárulva apját és hazáját, szerelmével tartott. Útközben megálltak 
Naxosz szigetén, és a két szerelmes egy sátorban éjszakázott a parton. Másnap reggel 
Thészeusz elszökött az alvó lány mellől, és társaival elhagyta a szigetet. Amikor Ariadné 
felkelt, már csak a távolodó hajót látta, fedélzetén hűtlen kedvesével. Ariadné az el-
hagyott szerelmes példája lett, de ez nem indokolta volna, hogy Zrínyi sirató versének 
témája legyen. A szigeten magára maradt, csalódott szerelmes lány és hűtlen kedvesének 
története nem jelent közvetlen párhuzamot a szeretett feleségét gyászoló Zrínyi Miklós 
élethelyzetével. Az, hogy mégis azzá lett, nem a mitológiának, hanem Claudio Mon-
teverdinek köszönhető, aki Vincenzo Gonzaga mantovai herceg udvari muzsikusaként 
 1607 októberében megbízást kapott, hogy Ottavio Rinucci Ariadné történetét feldolgozó 
színművéből operát írjon. Monteverdinek ez volt a második operája. Az elsőt Orfeusz 
történetéből  1606-ban  írta, amikor felesége, Claudia Cattaneo Monteverdi súlyosan 
megbetegedett.  1607. február 24-én  mutatták be a darabot, és a felesége szeptember 
 10-én  halt meg. Miközben szeretett hitvesét gyászolta, alig egy hónapra rá kapott meg-
bízást az Ariadné történetét bemutató opera megírására. A címszerepet tanítványának, 
a házában családtagként élő ifjú szopránnak, Caterina Martinellinek szánta, de a sors 

13 Bene  2014, 47.
14 Kovács  1983, 54–55.
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ismét közbeszólt. A következő év márciusában  Caterina himlőben meghalt.15 Az eredeti 
operából csak a Lamento d’Arianna (Arianna sírása) ária maradt fenn, melyben Ariadne 
kedvese elvesztésén kesereg. Tim Carter feltételezi, hogy Caterina halálakor már kész 
volt az opera, és Monteverdi saját gyászának fájdalmát írta le az áriában, amelyet a be-
mutató előtt beillesztett a darabba.16

A kiváló zeneszerző érzékeny lélekkel felismerte, hogy az elhagyás Ariadné törté-
netében szereplő motívuma a megözvegyült kedvesre is érvényes, aki egyik nap még 
boldogan él szerelmese oldalán, és a másik pillanatban már csak fájdalmas hiányát siratja. 
A halál miatt megszakadt szerelem hasonló a hűtlen elhagyáshoz. A Lamento d’Arianna 
a kor egyik legnépszerűbb zeneműve lett, és még istentiszteleteken is előadták, ahol 
a kesergő Arianna a fiát sirató Szűzanyát jelképezte. A darabot  1608 májusában mutatták 
be Savoyai Margit és Francesco Gonzaga esküvői ünnepségén. Caterina Martinelli halála 
miatt Ariadne szerepét több jelölt közül végül Virginia Ramponi színésznő kapta meg.17

A Syrena kötetben az eposz után az első sirató vers az Arianna sírása, mely azonos 
címet visel, mint Monteverdi áriája, olyannyira, hogy Ariadné nevét is azonos alakban 
használja. Hankiss János ismerte fel, hogy Monteverdi Lamento d’Arianna című áriája 
lehetett Zrínyi Miklós Arianna sírása című költeményének mintája. Feltételezi, hogy 
Zrínyi velencei útján ismerte meg Monteverdi művét, melynek a városban jelent meg 
önálló kiadása. A zenemű nagy népszerűségnek örvendett és sokfelé énekelték.18 Fel-
hívja a figyelmet egy másik párhuzamra is, tudniillik Monteverdi másik ismert operája, 
az Orfeo témája szintén felbukkan Zrínyi második siratóversében, Orfeusz keserve cím-
mel.19

Zrínyi velencei kapcsolatai valószínűsítik, hogy Monteverdi műveit itt ismerhette 
meg, azonban az sem zárható ki, hogy a zeneszerzőnek korábban otthont adó mantovai 
működéséről is voltak neki vagy családjának ismeretei.

Baumgarten Sándor az első japán–magyar találkozást ismertető cikkében20 idézi 
Vigilio Insalata című krónikájának azt a részét, melyben arról emlékezik meg, hogy 
 1595-ben  egy japán küldöttség látogatott Mantovába. A fogadásukról a következőket 
olvashatjuk: „Az uralkodó herceg fia elébük ment Marmirolo faluig, körülötte egy test-
őrszázad lovon, utána pedig huszonkét hintó mantovai nemes urakkal. Néhány idegen 
úr is jelen volt, így különösen egy francia máltai lovag és egy magyar, Sziget néhai 
grófjának fia, nemzeti szokásának megfelelő öltönyben, egy skarlát-színűben; Paolo 
delli Hippoliti di Gazoldo gróf hintójában foglalt helyet.” Sziget néhai grófjának fia 
az akkor 46 éves Zrínyi György volt, akit Gazoldo grófhoz rokoni szál kötött. Mostoha-
anyja, Rosenberg Éva grófnő a szigetvári hős halála után,  1578-ban  újra férjhez ment, 

15 Carter  2002,  204.
16 Carter  2017, 1. lábjegyzet.
17 Carter  2002,  204.
18 Hankiss  1956, 312.
19 Hankiss  1956, 314.
20 Baumgarten  1970, 518.
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mégpedig az olasz Paul von Gassold (Paulo Gassoldo) grófhoz, és Mantovába költözött 
fiával, Zrínyi Jánossal, György féltestvérével. Rosenberg Éva Mantovában halt meg 
 1591 augusztusában, négy évvel a japán küldöttség látogatása előtt.21 Ez a tény mutatja, 
hogy Zrínyi Györgyöt nem csak mostohaanyja személye kötötte a városhoz, hanem akár 
üzleti kapcsolatai is lehettek a Gonzagákkal, akik hadseregük részére lovakat vásá-
roltak Magyarországról. Vincenzo Gonzaga herceg részt vett a tizenötéves háború idején 
az  1535-ös,  1597-es  és az  1601-es  magyarországi hadjáratban,22 Esztergom  1595-ös  ost-
romára Monteverdi is elkísérte,23 Kanizsa  1601-es  ostrománál pedig ő volt az itáliai 
seregek főparancsnoka. Azt nem tudjuk, hogy Magyarországon találkozott-e Zrínyi 
Györggyel, de nem zárható ki ennek a lehetősége, miként az sem, hogy Zrínyi György 
 1595-ben  találkozott Monteverdivel.

Monteverdi Arianna operájának  1608-as  mantovai bemutatójával Zrínyi könyvének 
címe is kapcsolatba hozható. Nagy Levente Címlapmetszet és ambivalencia a horvát 
és a magyar Syrena-kötetben című tanulmányában24 hívta fel a figyelmet arra a toposzra, 
hogy a Zrínyi kötetének címében szereplő adriai szirén utalás lenne Marinóra, a költőre, 
akit állítólag a Tirrén-tenger szirénjének neveztek. Valójában sehol sem használják a köl-
tőre ezt a kifejezést, azonban Francesco Ellio milánói költő  1612-ben  A Tirrén-tenger 
szirénje (La Sirena del mar Tirreno) címmel írt egy ódát Florindához, amely  1618-ban  
nyomtatásban is megjelent. Florinda nem más, mint Virginia Ramponi Andreini szi-
nésznő, aki ezen a művésznéven játszott férje, Giambattista Andreini Compagnia dei 
Fedeli nevű társulatában, mely  1608-ban  a mantovai Vincenzo Gonzaga herceg udvari 
színtársulata volt. Virginia Ramponi énekelte Monteverdi operájában Arianna címsze-
repét  1608. május 28-án, olyan sikerrel, hogy később Marino is méltatta egyik költemé-
nyében az Arianna szerepét játszó Florindát.

Itt egy pillanatra megállva, kanyarodjunk vissza Bene Sándor megállapításához, 
mely szerint az eposzt önálló kötetben tervezte Zrínyi kiadni, azonban felesége halála 
miatt a szerelmes és a sirató versek is helyet kaptak a műben. Tovább szőve ezt a szálat, 
joggal feltételezhetjük, hogy a kötet szerkezetének megváltoztatásával az volt a szándéka, 
hogy örök emléket állítson szeretett hitvesének. Ennek megfelelően a címben az Adriai 
tenger szirénje Euzébiára utal, miként Virginia Ramponi a Tirrén tenger szirénje volt, 
aki a legnagyobb sikerrel személyesítette meg Monteverdi Ariannáját.

A kötet címének magyarázata elvezet bennünket egy másik fontos kérdéshez, a címlap 
értelmezéséhez. Ismerve a kötet tartalmát, nehezen értelmezhető a Zrínyi által választott 
kép. A magányos hajós alakja csak az eposz XIV. fejezetének első versszakaival hozható 
kapcsolatba, de ebben a hajózáson kívül szó van még vezérlő csillagról, kikötőről, bará-
tokról is, melyek nem szerepelnek a címlapon. Helyettük ott van a két halfarkú nőalak, 
akik sellők vagy szirének lehetnek.

21 Fülöp  2016, 35.
22 Kanász  2019, 85.
23 Kanász  2019, 86.
24 Nagy  2018.
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A címlapról már Széchy Károly, majd később Klaniczay Tibor is kimutatta, hogy 
a mintája a Zrínyi könyvtárában is megtalálható mű, Vittorio Siri 59-es  folyószámon sze-
replő Del Mercurio overo historia (1647) című műve volt.25 Nem egyszerű másolatról van 
szó, csak a kompozíció átvételéről. A Syrena címlapjáról Zrínyinek saját elképzelése volt, 
amelyet jeleznek az eltérések a mintául szolgáló képtől. Zrínyi könyvén egy magányos 
hajóst láthatunk, aki nyugodt tengeren, jó széllel vitorlázik a célja felé. Zrínyi könyvtá-
rának emblémákkal foglalkozó művei között szerepel 313-as  folyószámon Gabriel Rol-
lerhagen Nucleus emblematorum selectissimorum (1611) című műve.26 A 13. emblémáján 
egy magányos hajóst láthatunk, aki jó széllel vitorlázik a célja felé, miközben az evezőt 
is húzza. Az embléma lényege, hogy az életben való előrejutásban fontos szerepet játszik 
a fáradságos munka, amit az evezés jelképez, de sokat segít a jó szerencse, amit a vitorlát 
dagasztó szél jelenít meg. A kép teljes mértékben összhangban van Zrínyi szerencséről 
vallott nézeteivel, amit a Vitéz hadnagy második discurzusában fejt ki.

Rollerhagen hajósát összehasonlítva a Sirena páncélos alakjával, értelmet kaphat 
az utóbbi jobb kezében látható pálca vagy rúd, amiről számos feltételezést olvashatunk. 
Rollerhagen hajósának evezőt tartó keze hasonló helyzetben van, mint a Syrena címlapján 
szereplő páncélos alak jobbja. A vitatott pálca, meghosszabbítva, az evező rúdja lehetne.

Önmagában a hajós a „Sors bona nihil aliud” jelmondat példázata lehetne, 
azonban a képen még két sellő is szerepel. Az egyikük a hajóba kapaszkodik és egy 
kagylót nyújt a hajós felé, a másik pedig tükörben nézi magát, és közben a haját fésüli. 
Többen a kötet címében szereplő szirént azonosítják a sellőkkel, de ott egy szirénről van 
szó, míg a képen két sellő szerepel. Kétségtelen, hogy a középkorban a sellőt gyakran 
szirénnek nevezik, pedig jelentős különbség van közöttük. A sellő halfarkú nőalak, aki 
vízben él. A szirén madártestű nőalak, aki a tengerpartok lakója és képes repülni. Mind-
kettő veszélyt jelenthet a hajósokra. A sellők derékig kibukkanva a hajó mellett, meztelen 
nőként jelennek meg a vágyakozó tengerészek előtt, és csábító szavakkal hívják maguk 
közé az elvakult hajósokat, akik azután a tengerbe vesznek. A sellő a szépségével csábít, 
ezért a női szépség jelképe. A szirén külalakja nem jelent csábítást az ember számára, 
csak a hangja, ami a part közelébe csalogatja a hajókat, ahol a zátonyok éles szikláin 
összetörnek. Az ókori ábrázolásokon jól megkülönböztethető a két mitológiai alak, de 
a szirén helyes ábrázolására találunk példát a  16. században is, Alciati Emblemata cum 
commentariis című műve  1621-es  kiadásának címlapján, ahol az alsó részen két halfarkú, 
madárszárnyú, emberfejű szirén repül. Ugyanitt a felső részen láthatjuk Tritón tengeri-
stent, sellők atyját, aki kagylókürtjével adott parancsot a hullámoknak. Tritón alakja Siri 
könyvének címlapján is szerepel, azonban Zrínyi díszcímlapján helyette egy sellő van.

Siri címlapján, a címnek megfelelően, a hangsúly Mercuriuson van. A képen szereplő 
összes alak: a hajóba kapaszkodó sellő, Tritón és a hajón az igazságot megszemélyesítő 
nőalak, aki tükröt tart elé, felé fordul. Mercurius a tükörben nézi magát, és a tükör is 
őt magát mutatja, így ténylegesen még Mercurius is Mercuriusra néz. Ezzel szemben 

25 Klaniczay  1991,  137.
26 Klaniczay  1991, 283–284.
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a Syrena-kötet címlapján a hajóban ülő páncélos alak előre néz, egy távoli, a képen nem 
ábrázolt célpont felé. A hajóba kapaszkodó sellő, Siri címlapjával megegyező testhely-
zetben, a hajóban ülő alakot nézi. A fésülködő sellő azonban a hajóban utazó páncélos 
vitéznek háttal, teljes testével az olvasó felé fordulva a kezében tartott tükörben nézi 
magát. A képen szereplő alakok helyzete és elrendezése két önálló gondolati egységet 
jelenít meg. A hajó utasa csak akkor lehetne főszereplő, ha mindkét sellő felé nézne. 
A fésülködő sellő pedig akkor, ha a másik két szereplő őt nézné, vagy kisebbnek ábrázolva 
a hátteret adó tengeri táj részei lennének. A Zrínyi könyvének címében szereplő adriai 
szirént Bene Sándor a hajó utasában vélte felismerni, akit Zrínyi Miklóssal azonosított. 
Ha feltételezzük, hogy a cím Draskovich Mária Euzébiára utal, akkor a fésülködő sellő 
alakjában felismerhetjük őt, a női szépség és csábítás kifejezőjeként. A cím és az ábrá-
zolás egyfajta kompromisszum eredménye. A tirrén szirén, Virginia Ramponi, azzal 
együtt, hogy szép volt, elsősorban a hangja miatt lett ismert, tehát valóban szirén volt. 
Euzébia hangjáról azonban nem említi Zrínyi, hogy különleges lett volna. Szerelmes 
verseiben a szépségét emeli ki. Amennyiben a Syrena címlapján madártestű szirén sze-
repelne, inkább zavart okozna Euzébia azonosításában. A szépséget szimbolizáló sellő 
azonban egyértelműen képes megjeleníteni Zrínyi szépséges feleségét. Az Adriai tenger 
szirénje, Euzébia ott van a címlapon, fésülködő sellőként.

A címlap másik hangsúlyos alakja a hajóban utazó páncélos vitéz, aki Zrínyi Miklós. 
Az eposz XIV. fejezetében szereplő vezérlő csillagra tekint, hajója pedig a kikötő felé tart. 
A hajós ábrázolásában ráismerhetünk Zrínyire, még az arcvonásai is hasonlóak. Mivel 
Euzébiáról nem ismerünk arcképet, sajnos nem bizonyíthatom azt a feltételezésemet, 
hogy a fésülködő sellő karakteresen kidolgozott arca az ő vonásait őrizte meg.

A fésülködő szirén és a kötet címének kapcsolatához hasonlóan, az ábrázolás másik 
gondolati egységéhez, a hajóshoz is kapcsolódik szöveges elem, mégpedig a kép közép-
pontjában a hajó árbocára tekeredő írásszalag a „Sors bona nihil aliud” jelmondattal. 
Ennek címként való értelmezését erősíti a Siri által a Del Mercurio overo historia 
első három kötetének címlapján alkalmazott kompozíció. A vitorlán olvasható felirat 
a  15 kötetes sorozat közös címe, azonban mindegyiken különböző latin jelmondat szerepel 
írásszalagban. A jelmondatok tartalmilag kapcsolatban vannak a kötetben leírtakkal. 
Lényegében a jelmondatot az adott kötet címének tekinthetjük. Ezt figyelembe véve, 
a Syrena-kötet első gondolati egysége az Euzébia emlékét megörökítő cím, a címlap 
fésülködő sellője, a szerelmes és a sirató versek. Ez tekinthető a múltnak. A második 
gondolati egység értelemszerűen a jelmondat, a hajós alakja, az előszó, az eposz, az epig-
rammák és a Peroratio lehet. Ez Zrínyi jövője, hiszen a jelmondat életének egy újabb 
szakaszát jelképezi. A hajós egy meghatározott cél felé tart, a kötet előszavában pedig 
meghatároz egy jövőbeni dátumot, ami szorosan kapcsolódik az eposzhoz. „Homérus 
száz esztendővel az trójai veszedelem után írta históriáját; énnekem is száz esztendővel 
azután történt írnom Szigeti veszedelmet.” Bár a kötet  1651-ben  jelent meg, várható 
volt, hogy még Zrínyi életében jön el a szigetvári ostrom századik évfordulója. Felte-
hetően a 100. évforduló említése túlmutat az eposz megalkotásán, és Zrínyi életében 
ennél sokkal jelentősebb szerepet játszott. A kerek évfordulókhoz egyrészt az addigi 
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időszak számadása , másrészt a sorsforduló reménye kötődik. A centenárium önmagában 
is jelentős változás eljövetelét sugallja, de a szentírás a hetedik évhetet tartja egy ciklus 
végének, amelyet jubileumi év követ. A 100 év két jubileumi ciklus. Mózes harmadik 
könyve elmondja, hogy minek kell történni a jubileumi évben: „És szenteljétek meg 
az ötvenedik esztendõt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának; 
kürtölésnek esztendeje legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza 
kiki az ő nemzetségéhez.”27 A szigetvári ostromtól számított második 50 éves ciklus 
végén Zrínyi remélhette, hogy érvényre jut az isteni törvény, és a keresztény hit győz 
az oszmánok felett. Az idézetben a legfontosabb kitétel, hogy mindenki kapja vissza a bir-
tokát. Bár a törökök elfoglalták  1566-ban, de Zrínyi továbbra is saját birtokának tekintette 
Szigetvárt. Ezt a szemléletét jelzi a Zrínyi-Újvár felépítésének jogszerűségét alátámasztó 
egyik érve, mely szerint: „Nem török területen építem ezt a várat, hanem szinte a saját 
birtokomon, tíz lépésre a Murától, Légrádtól pedig csak ágyúlövésnyire. Ez a hely végül 
is dédapám egyik belső emberéé volt, aki vele együtt esett el Szigetvár ostromakor.”28 
A bibliai törvény már az első jubileumkor beteljesedhetett volna,  1616-ban, azonban 
Zrínyi az isteni akaratot vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a törvények csak 
akkor teljesülnek, ha az érintett mindent megtesz a megvalósulásuk érdekében. Zrínyi 
második discurzusának címe: „Hogy egy hadviselő ember a jó szerencse nélkül semmi, 
és micsoda légyen a szerencse.” Ebből megismerhetjük a szerencséről vallott nézeteit. 
Hívő keresztényként elfogadta, hogy a világ történéseiben az isteni akarat nyilvánul 
meg. Fontos, hogy az ember cselekedetei a jót szolgálják, de a dolgok végkimenetelére 
nem lehet hatása, mert az független a cselekvő akaratától. Ez a szerencse világa, ami 
az isteni akarat megnyilvánulása. „Kilenc része bizonyos legyen az ő feltett szándékának; 
a tizediket ha néha kockára kell is vetni” – írja Zrínyi.29 A „Sors bona, nihil aliud” jel-
mondata ugyanezt fejezi ki. Bízva az isteni törvényben,  1666-ra  vissza akarta foglalni 
Szigetvárt a töröktől, és a címlapon ennek jelképeként jelenik meg a magányosan hajózó 
páncélos vitéz alakja.

Az eposz XIV. énekében megadja a hajós úticélját, amelyet Zrínyi ragyogó csil-
laga jelöl. „Nem távozik annak veszélyre hajója, / Melynek ez csillaghoz tart okos kor-
mánya.” Felismerhetjük a bibliai példázatot, amikor a betlehemi csillag vezette Jézushoz 
a három királyokat.30 A dédnagyapa csillaga Szigetvár fölött ragyog, vezetve Zrínyi 
Miklós hajóját.

A magányos hajós alakja azonban még egy harmadik jelképet is hordoz. A tengeren 
hajózó páncélos vitéz és a két sellő Odüsszeusz történetét idézi fel, akit hazafelé vezető 

27 Ószövetségi Biblia, Mózes harmadik könyve a léviták szolgálatáról, 25. fejezet  10. sor.
28 Zrínyi Miklós az Udvari Haditanácsnak. Bene–Hausner  1997,  118.
29 Markó  1939,  123.
30 Újszövetségi Biblia, Máté írása szerint való szent evangyéliom, 2. fejezet 2. sor: „Hol van a zsidók 
királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet 
tegyünk néki.” 9. sor: „És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, elõttük megy vala mind addig, a míg 
odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.”  10. sor: „És mikor meglátták a csillagot, igen 
nagy örömmel örvendezének.”
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útján Kalüpszó nimfa és Kirké istennő próbált feltartóztatni. Kalüpszó nevében a kagyló 
rejtőzik, így a hajóba kapaszkodó, kezében kagylót tartó sellő őt ábrázolhatja. Annak elle-
nére, hogy Homérosz eposzának témája nem szerepel a Syrena kötetben, mégis van egy 
szál, melyen keresztül illeszkedik annak jelképrendszerébe.  1640-ben  mutatták be Velen-
cében Claudio Monteverdi Odüsszeusz hazatérése című operáját. Ebben a homéroszi 
eposz utolsó részét dolgozza fel, amikor Odüsszeusz megérkezik Ithakába, és bosszút áll 
a palotáját elfoglaló élősködő kérőkön. Ezt figyelembe véve érthetővé válik Odüsszeusz 
szerepe, hiszen a hajóban ülő Zrínyi a dédapa csillagától vezetve halad Szigetvár – saját 
birtoka – felé, amit vissza kell szereznie az azt elfoglaló törököktől, az élősködő kérőktől. 
A hajóban ülő Zrínyi a hazatérő Odüsszeusz.
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Előszó

Hosszú évek óta kutatjuk a Zrínyi család történetét, benne azt a harcot, amelyet évszá-
zadokon keresztül folytattak a terjeszkedő birodalmak ellen. Korábban már bemutattuk 
a szigetvári Zrínyi Miklós szablyájával kapcsolatos kutatási eredményeinket, és fog-
lalkoztunk Zrínyi-Újvárral és a Muraköz védelme érdekében épített többi védművel.1 
A következőkben a Zrínyi Ádám (1662–1691) halálával Csehországba került műtár-
gyak – elsődlegesen fegyverek – nyomába eredünk.

Ismert egy fénykép a  19. század végéről, amely a bítovi (német nevén Vöttau) gyűjte-
mény egy tárlójáról készült.2 A tárlóban összeírt 86 db tárgy közül az  1914-ben  készült 
leltár  11 darabot egyértelműen Zrínyi-örökségként azonosít. Ebben vannak kardok 
és pisztolyok, páncéling és puska. A fénykép minősége nem igazán jó, ami nem kön-
nyíti meg a tárgyak azonosítását. Ugyanakkor feltűnő, hogy az említett leltár nem rendeli 
a Zrínyiekhez a más irodalomban egyértelműen azonosított nemezsüveget, ami viszont 
egyértelműen felismerhető. Általában is igaz, hogy a kevés ismert szakirodalom sok 
esetben ellentmondó adatokat tartalmaz, ellentétes véleményeket fogalmaz meg, és fájó 
tárgyi tévedésektől sem mentes. Célunk tehát az is, hogy megpróbáljunk rendet tenni 
az információk között, rendszerezzük azokat, és újabb eredményekkel is gazdagítsuk 
a Zrínyi-kutatásokat.

Munkánk során alapvetően Kalmár János korszakos művére támaszkodtunk, feldol-
goztuk – mások mellett – Pierre Terjanian és Vladimír Dolínek tanulmányát.3 Látogatást 
tettünk Bítovban, konzultáltunk a cseh kollégákkal,4 beszereztük a Visser-gyűjtemény 
és a Philadelphia Museum of Art vonatkozó – bár egyelőre nem teljes – dokumentumait.

A Zrínyi család több szálon is kapcsolódik a cseh arisztokráciához. Zrínyi (IV) Miklós 
(1508–1566), a szigetvári hős második felesége a csehországi Eva von Rosenberg grófnő 
(1536–1591), aki egy fiúval örvendeztette meg Zrínyit. A gyermek, aki  1565-ben  született, 
a János nevet kapta. Férje halála után az özvegy fiával együtt előbb Monyorókerékre (ma 
Eberau), majd  1568-ban  Český Krumlovba költözött. Zrínyi János gyorsan beilleszkedett 
a cseh arisztokráciába,  1603-ban  feleséget is innen választott. Zrínyi János  1612-ben  utód 

1 A teljesség igénye nélkül: Padányi–Ondrék  2019.; Négyesi–Kovács S–Padányi  2017.; Hausner–
Négyesi–Padányi  2012.
2 Dolínek  2010.
3 Kalmár  1965; Terjanian  2013; Dolínek  2010.
4 Ezúton is köszönjük Lenka Vánkova, Petr Subik, Jan Binder és Alojz Flachbart elkötelezett 
és szakértő támogatását. 
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nélkül halt meg. A Vyšší Brod-i  kolostor templomában temették el, a Rosenberg család 
sírja mellett. Személyes fegyverzetét és temetési pajzsát a kápolna falára akasztották. 
Sírköve és temetési pajzsa a mai napig ott vannak.

Számunkra érdekesebb a költő és hadvezér Zrínyi (VII) Miklós fiának a sorsa. Zrínyi 
Ádám (1662–1691) katonaként, a szalánkeméni csatában vesztette életét. Özvegye, Lam-
berg Mária Katalin (1664–1717)  1693-ban  újra férjhez ment, és  1700 körül a Zrínyi 
Ádám után hátramaradt ingóságokat – a kincstárat, a fegyvergyűjteményt, festményeket 
és a könyvtárat – magával vitte új házastársa lakóhelyére, a morvaországi Bítovba (németül 
Vöttau). Mivel férfiágon az öröklés megszakadt, évtizedekig tartó vita után a Daun család 
birtokába került a bítovi uradalom, s benne a Zrínyi-ingóságok. A Daun-ház utolsó 
sarja  1904-ben  halt meg, így a vagyont a rokon Haugwitz család örökölte. Ők Bítov 
berendezését, beleértve a fegyvertárat, a közeli székhelyükre, Náměšť nad Oslavou-ba 
szállították, majd  1906-ban  Bítovot eladták.  1945-ben  a Haugwitz család vagyonát el-
kobozták, és a Náměšť nad Oslavou-i  kastélyt a köztársasági elnök nyári rezidenciájának 
szemelték ki.  1949-ben  Náměšť nad Oslavou-ból  a fegyvertárat visszavitték Bítovba, de 
már kiegészítve a Haugwitz-vagyonból származó régebbi fegyverekkel. A fegyvereket 
nem állították ki, hiszen a kastélyt hosszú időn át javították, így az zárva volt a látogatók 
előtt. Miután  1970-ben  néhány fegyvert elloptak, a gyűjteményt elszállították egy jobban 
őrzött helyre. A gyűjteményből származó fegyvereket  2002-ben  a vranovi kastélyban 
mutatták be egy rövid időre. A bítovi fegyvertárat  2003-ban  nyitották meg a látogatók 
előtt, de a megtekintése ma sem egyszerű.

A jelenleg Bítovban található fegyverek egy részének származási helye ma már nem 
állapítható meg. Keverednek az eredetileg is Bítovban tárolt fegyverek a Haugwitz-
örökséggel, nem csekély a másolatok száma, és azt is tudjuk – a korábbi leltárakkal 
összehasonlítva a mai helyzetet – hogy a fegyverek egy része elkerült innen, vagy eltűnt.5 
Különösen fájó, hogy a hiányzó fegyverek egy része a Zrínyiekhez köthető.

Pedig a Zrínyiek fegyvertára igen gazdag volt, amit két leírás is bizonyít. Az egyik 
Jacobus Tollius (1630–1696) holland utazó leírása, aki  1660-ban  járt Csáktornyán. 
Így írt: „Az oszlopcsarnokokban a törököktől zsákmányul ejtett fegyverek, úm.: íjak, 
tegezek, buzogányok, paizsok stb. voltak elhelyezve, azonban mindezeket túlragyogták 
a dömöczki aczélkardok, melyeknek aranynyal és drágakövekkel kirakott markolatai 
és hüvelyei, gyönyörű látványt nyújtottak. A tornáczban fölaggatott véres török zászlók 
a számtalan győzelmet hirdették. A grófnak hőstetteit szép festmények örökítették meg. 
A harmadik és negyedik napon a híres könyvtárt, azután a fegyvertárt szemléltük meg, 
hol az ágyúknak, bombáknak, lándzsáknak, kardoknak, puskáknak szeri-száma nincs.”6

5 Találtunk egy arra utaló lábjegyzetet, hogy Heinrich von Haugwitz (1901–1966) gyűjteményének 
egy részét a második világháború utolsó éveiben Vaduzba (Liechtenstein) szállította. „A fegyverek 
eladásából származó bevételből a családunk a háború után a megélhetését fedezte.” Utóbbit lánya, 
Johanna nyilatkozta. Tehát a Kretzschmar von Kienbusch-gyűjteménybe ilyen módon kerülhettek be 
az álalunk vizsgált tárgyak. (Terjanian  2013.)
6 Kövér  2013.
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Érdemes elolvasni azt leírást is, amelyben a szerző felvázolja a Zrínyi-javak prédálását 
a Frangepán–Zrínyi-összeesküvést követően. A széthordott Zrínyi-fegyverek mennyi-
sége és minősége még ma is megdöbbentő. A szabad rablás során a császári katonaság 
százszámra lopta szét a drága fegyvereket, szekérszám szállította el az értékes tárgyakat.7

A bítovi gyűjteményről értékes tanulmányt olvashatunk az Archaeologiai Értesítő-
ben.8  1890-ben  ugyanis meghal Jindrich Daun, és özvegye árverésre bocsátja a vöttaui 
ingóságokat. Majláth Béla ebből az alkalomból látogatott a várba, és első benyomása már 
ekkor is az volt, hogy a gyűjtemény rendezetlen, a tudatos gyűjtésnek és nyilvántartásnak 
nyoma sincs. Emiatt csak valószínűsíteni tudja, hogy egy teljes lovagöltözet, négy sod-
ronying, két elefántcsont- és gyöngyház berakású lőfegyver, handzsárok, buzogány, szép 
kivitelű, olaszos kerek pajzs is Magyarországról kerültek a gyűjteménybe. Azt sajnos 
nem részletezi, hogy miből jutott erre a következtetésre, ahogy arra sincs magyarázat, 
hogy a Zrínyi-címert viselő puskák miért kerülték el a figyelmét. Ugyanakkor beszédes 
az a megjegyzése, amelyben arra utal, hogy Zrínyi Ádám ingóságainak  1692-ben  készült 
jegyzéke már ekkor is hiányos, és igen sérült lapokból áll. Végül Majláth megvásárolta 
a lovagöltözetet és a négy sodronyinget a Magyar Nemzeti Múzeum részére.

A Zrínyi családhoz köthető – és akkor ismert – fegyverekről alapos tanulmányt 
készített Kalmár János.9

A már említett tárló legteljesebb, leginkább értékelhető fényképét egy német nyelvű 
tanulmányban találtuk meg, míg a tartalmával egy cseh nyelvű cikk foglalkozik.10 Alapos 
tanulmányozás után azonban egyértelművé válik, hogy a két cikkben közölt kép nem 
ugyanabban az időben készült, hiszen egyes tárgyak helyet változtattak, mások eltűntek 
a képről.

Az általunk bemutatott képen jól azonosítható néhány olyan műtárgy, amelyeket 
a szakirodalom ma is ismer, és amelyek közül néhányat egyértelműen a Zrínyi családhoz 
kapcsol (1. kép). Ezek (balról jobbra, nyíllal jelölve):

• Zrínyi (VII) Miklós szablyája;
• díszes sodronying;
• lámpás pajzs;
• kerek pajzs.

7 Siklóssy  1919.
8 Majláth  1891.
9 Kalmár  1965.
10 Terjanian  2013.; Dolínek  2010.
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1. ábra
Tárló a bítovi gyűjtemény egy részével a  19. század végén
Forrás: Terjanian  2013,  114.

Érdemes egy kicsit hosszabban elidőzni a tárlóban látható műtárgyaknál. Az, hogy külön 
tárlóban helyezték el, azt mutatja, hogy nagy becsben tartották azokat. Adódna a követ-
keztetés, hogy ezeket értékük, származásuk, egyediségük miatt válogatták ki, és egy 
részük egyértelműen Zrínyi-örökség. Csábító a következtetés, hogy a tárlóban – leltárra 
vagy az emlékezetre alapozva – a Zrínyi-örökséghez tartozó műtárgyak vannak, de erre 
sajnos nincs bizonyítékunk, csak utalások.11 Arra azonban alkalmas a kép, hogy a követ-
hető sorsú műtárgyakon keresztül bemutassuk a bítovi gyűjteményben lévő fegyverek 
hányatott sorsát.

11 Mindenképpen szólnunk kell Tarnai Andor (1925–1994) neves irodalomtörténész beszámolójáról, 
amelyben a Csehszlovákiában,  1959-ben  tett tanulmányútjáról ír: „Námest-ben  értesültem, hogy 
a Haugwitzok, gazdag fegyvergyűjteményükben, külön szekrényt tartottak bizonyos Zrínyieknek 
tulajdonított darabok számára. Ezek eredetileg Bítovból származtak, s az ottani kastéllyal együtt 
jutottak birtokukba. Mikor a Námest-i  kastély állami tulajdonba került – mesélték –, újból Bítovba 
szállították vissza azokat. A Haugwitzok régi szolgálattevői és a kastély államosítása utáni gondnoka 
megemlítették, hogy a fegyverekből a legértékesebb darabok  1945-ben  eltűntek. A gyűjtemény eredeti 
állapotáról és a Zrínyieknek tulajdonított fegyverekről már csak fényképeket szerezhettem.” (Tarnai 
 1960, 301.) 
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Zrínyi (VII) Miklós szablyája

Bítovi látogatásunk során lehetőségünk volt kézbe venni a szablyát. Az rögtön nyilván-
valóvá vált, hogy ezzel a fegyverrel soha nem hadakoztak, sérülés nem látható sem 
a pengén, sem a hüvelyen. A gazdag díszítés is ezt a feltételezést erősíti. A gyűjteményen 
belül, egy külön tárlóban látható a fegyver (2. kép).

2. ábra
Zrínyi (VII) Miklós szablyája
Forrás: a szerzők fotója

A szablya többé-kevésbé szabatos leírását olvashatjuk egy kiállítási katalógusban. Esze-
rint: „A szablya pengéje  16. századi, az összeállítás a  17. szd. második felére tehető. 
Származási helye Közép-Európa és Törökország. Ez a shamshir12 egy korábbi török pen-
géből és egy, a  17. szd. második feléből származó markolatból és hüvelyből áll. A penge 
egyélű, enyhén íves, az alsó részén kiszélesedik, és a markolatnál egy stilizált arab írás 
található. A keresztvas és a markolatgomb ezüstözött és kövekkel kirakott, valamint egy 
vésett virágos díszítés található a keresztvas hátoldalán. A hüvely lila bársonnyal borított, 
a tartók ezüstözöttek és kövekkel kirakottak, ahogy a kör alakú akasztók is. Az azonosí-
tott kövek között található türkiz, kékes és zöldes kalcedonok, almandinok, ametisztek, 
karneolok és jáspisok, valamint üveg másolatai az akvamarinnak és hegyi kristálynak.

12 A shamshir típusú szablya Perzsiából eredeztethető, erősen görbülő pengéje rendkívül népszerű volt, 
és ideális pusztító erejű vágások célba juttatására.
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A hüvely pántján jól látható az aranyműves jele és egy fém jel, amely egy magyar 
régióra utal, de az aranyművest még nem azonosították.

Feltételezhető tulajdonosa Zrínyi (VII) Miklós (1620–1664). Lehetséges, hogy ki-
fejezetten neki készítették, vagy a család készíttette, hogy megemlékezzen hőstetteiről 
és harcairól a törökök ellen. A fegyver díszelgési céllal készült.”13

A szablya teljes hossza (hüvelyben): 950 mm; a hüvely hossza 560 mm; a penge 
hossza: 840 mm.

3. ábra
A Zrínyi-szablya pengéjének díszítése
Forrás: a szerzők fotója

A szablyán látható jelek feloldásával hosszasan próbálkoztunk. Számos – nemzetközileg 
is jegyzett – szakértő véleményére alapozva arra a véleményre jutottunk, hogy a pengén 
látható jelek díszítésül szolgálnak, nincs értelmezhető olvasatuk (3. kép).

A szablya rövid leírását megtaláltuk egy másik tanulmányban is. Eszerint: „A törté-
nelmi szálfegyverek gyűjteményében is sok figyelemre méltó darab található. Különleges 
helyet foglal el egy gyönyörű,  1650-re  datált szablya, amely a híres magyar hadvezér 
és költő, Zrínyi Miklós (1616–1664) személyéhez köthető.14 Zrínyi  1616-ban  született, 
és főként az  1663-ban  Budánál és Esztergomnál, a törökök felett aratott győzelmei 
miatt vált híressé.  1664-ben  azonban lemondott minden nyilvános tevékenységéről, 

13 Czajkowski  2017.
14 Nyilvántartási szám: BI04874.
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és Csáktornyán , a várában tartózkodott. Még abban az évben elhunyt egy szerencsétlen 
vadkanvadászat alkalmával.

A szablyának egy török eredetű, enyhén hajlított pengéje van, amely valószínűleg 
a  16. századból származik. A penge Zrínyi dédapjának, Miklósnak (1518–1566) a hadi-
zsákmánya volt. Ő Szigetvár várának hős védelmezőjeként (1566) vált híressé, amelynek 
ostroma idején I. Szulejmán török szultán (1494–1566) is elhunyt. Ennek a gyönyörű 
szablyának a fahüvelyét barna bársonnyal vonták be. A markolatához hasonlóan a fa-
hüvelyt is egy ezüstfoglalattal erősítették meg, amelyet aranyozással, valamint csiszolt 
drága- és féldrágakövekkel díszítettek.”15

Dolínek is egyértelműen Zrínyi (VII) Miklóshoz köti a díszes szablyát. Olvasatában: 
„Csak három fegyver azonosítható egyértelműen a Zrínyi család fegyvertárából […] 
Mindenekelőtt Zrínyi Miklós szablyája, gazdagon díszítve drágakövekkel és féldrága-
kövekkel, keresztvasa, markolatgombja és hüvelye aranyozott ezüstből készült, gravíro-
zott virág- és geometriai ornamentumokkal. A fegyvert a  17. század közepére helyezik, 
azaz Zrínyi (VII) Miklós birtokában volt, egy török eredetű, a  16. századból származó 
régebbi pengével, amely a dédapja, Zrínyi (IV) Miklós háborús zsákmánya.”16

Díszes sodronying

A második világháborút követő években számos, a Zrínyiekhez kötött műtárgy buk-
kant fel egy svájci kereskedőnél, aki ebből többet is cserére ajánlott a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak.17 Ezek között volt a tárlóban látható díszes sodronying, amelynek fényképe 
megtalálható a hivatkozott műben. Könnyen azonosítható műtárgyról van szó, hiszen 
a díszítések elhelyezkedése, egyedisége (hiánya) nagyon jellegzetes. Ahogy Kalmár 
írja: „A wöttaui várkastélyból származó Zrínyi-féle sodronying ezüstgyűrűkből szőtt. 
Magas nyakát és mellkivágását aranyozott féldrágakő-betétes bogláros kapocspárok 
fogják össze. A gallér, valamint az ing elejének alsó része ezüstcsillagokkal díszített. 
A mellrészt kisebb-nagyobb ékkőbetétes boglárok borítják.” (4. kép)

15 Sach  2013. Az idézett szövegben nyilvánvalóan hibásan szerepel Zrínyi (VII) Miklós születési 
dátuma, hiszen  1620-ban  született. Ugyanígy téves a Zrínyi (IV) Miklós születési éve is, hiszen azt 
 1508-ra  teszik. 
16 Dolínek  2010.
17 Kalmár  1965.
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4. ábra
Díszes sodronying
Forrás: https://philamuseum.org/collections/permanent/71400.html?mulR=1132187464|162 (A letöltés 
dátuma:  2020. 04.  17.)

Az üzlet nem jött létre, így a sodronying további sorsa nem volt ismeretes. Egy 
 2013-ban  írott cikkben bukkant fel újra, de már mint a Philadelphia Museum of Art 
tulajdona.18

Az online katalógusban,  1977-167-263 szám alatt található sodronyingről a követ-
kezőket írják:

• készítője nem ismert;
• származási hely: Erdély (ma Románia része);
• készítésének ideje:  1550–1600 körül;
• leírása: ezüstözött rézötvözet, aranyozott rézötvözet díszekkel, színezett üveg;
• méretek: magassága 83,3 cm, szélessége a vállaknál 57 cm, mellkas körmérete 

 127 cm (állványra függesztve), tömege 6433,7 g;
• adományozó: Carl Otto Kretzschmar von Kienbusch,  1977.

Érdekessége a leírásnak, hogy abban nem említik mint a Zrínyiekhez köthető tárgyat. Ter-
janian már idézett cikkében viszont úgy fogalmaz, hogy valószínűleg Zrínyi Miklósnak  

18 Terjanian  2013.

https://philamuseum.org/collections/permanent/71400.html?mulR=1132187464
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készült, de ezt nem látja bizonyítottnak. Az ő leírásában a sodronying: „Egy testes 
férfi számára készített – ceremóniákra használt – páncéling, (Erdély  1590–1630 körül), 
egyike a néhány ismert példánynak, a fegyverkovács szakma mesteri darabja. Hosszú 
ujja van, összeszegecselt gyűrűkből álló fonatból, anyaga ezüstözött sárgaréz. Alsó 
szegélyén és az ujjak végén tiszta sárgaréz, az ing nyakánál, a könyökénél, a csípőn 
nyílásokkal ellátott. A mellrészén aranyozott sárgarezet használtak. Az ing alsó részén 
aranyozott sárgaréz csillagok vannak, a mellrészen azok nagyobbak, pajzsdísz formájuk 
van, és öntött üveget is tartalmaznak. Ezért mind a kivitelezés, mind pedig a tárgy álla-
pota igen figyelemre méltó. Szokatlan tény, hogy az ing bizonyos számú láncszemének 
kerek a keresztmetszete, így azok másként verik vissza a fényt, mint a többi láncszem, 
amelyek laposak. Mindkét különböző láncszemtípust úgy dolgozták bele a fonásba, hogy 
azok dekoratív szalag és szívmintát képeznek, központi része a mellkason és a háton, 
valamint a testen deréktól lefelé oszlik el. Hasonló, ezüstözött sárgarézből készült páncél-
ingeket őriznek Budapesten (a Nemzeti Múzeumban), Kolozsváron (Muzeul National de 
Istorie a Transilvaniei), Krakkóban (Zamek Królewski na Wawelu), és Bécsben (Heeres-
geschichtliches Museum). Mindegyik különbözik alakjában, szerkezetében és díszített-
ségében, mind egymástól, mind pedig az itt tárgyalt példánytól. Sokáig azt feltételezték, 
hogy mindegyik ilyen páncéling a  17. századi Erdélyben készült.

Egy nürnbergi páncélkészítő  1590-es  írásában egy hasonló páncéling készítését 
kérelmezi, amelyet II. Rudolf osztrák császár (1552–1596) a török nagyvezírnek akart 
ajándékozni. Mindez azt mutatja, hogy a hasonló jellegzetességekkel rendelkező páncél-
ingek Németországban már a  16. század végén ismertek voltak, és időnként készítettek 
is ilyeneket. A csak ceremóniákra használt páncélingeket különösen Magyarországon 
és a kapcsolódó területeken kedvelték, és úgy tűnik, kizárólag a főnemesek rendelkeztek 
ilyenekkel. A philadelphiai darab valószínűleg valamelyik Zrínyi gróf számára készült. 
Ezt az állítást a páncéling minősége és származása támasztja alá, bár jelenleg nem iga-
zolható, mivel a Zrínyi-fegyvertár inventáriumának jelenlegi őrzési helye ismeretlen.”19

Utóbbi megállapítást cáfolja egy  2010-ben  publikált tanulmány, amelyben fény-
képet közölnek egy  1906-ban  készült bítovi jegyzékről, amelyben egyértelműen Zrínyi 
sodronyingje szerepel a felsorolás élén. Mivel másik sodronyingről nem tudunk ebben 
az időben, és a becsült ára is igen magas a többi műtárgyhoz képest, okkal tételezhetjük 
fel, hogy az eddig tárgyalt díszes drótingről van szó. Ezt bizonyítja az is, hogy  1914-ben  
a már említett tárlóról szóló leltárban Zrínyihez kötik az abban található egyetlen sod-
ronyinget, immár hatszoros áron számolva.20

19 Terjanian  2013.
20 Dolínek  2010.
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Lámpás pajzs

Dolínek egyértelműen a Zrínyiekhez köti ezt a pajzsot: „[a] kép jobb felső részében Zrínyi 
Miklós pajzsa.”21 A csatolt képen a jobb felső sarokban jól azonosítható a kézvédővel 
egybeépített pajzs (5. kép). Ez az egyik határozott utalás arra, hogy a Zrínyiekhez köthető 
tárgyról van szó, de sem forrást, sem magyarázatot nem csatolt a szerző.22

5. ábra
A tárló jobb felső sarkában a lámpás pajzs
Forrás: Dolínek  2010, 49.

21 Dolínek  2010. Ez némileg ellentmond a szerző egy korábbi gondolatának, amikor leszögezi, hogy 
„[c]sak három fegyver azonosítható egyértelműen a Zrínyi család fegyvertárából”. 
22 Érdekessége a képnek, hogy – noha ugyanarról a tárlóról készült, mint ami az 1. képen szerepel – jól 
láthatóan nem egyezik a tartalom. A díszes sodronying alatt más a pisztolyok állása, és a középső 
mögött egy tőr látható. A sodronying bal alsó sarkánál egy kard azonosítható, markolattal lefelé, 
bal oldalán egy másik kard marokvédővel, és még sorolhatnánk. Valószínűsíthetően a fenti fénykép 
a korábbi, hiszen jóval több tárgy van benne, mint a másik fényképen bemutatott helyzetben. Ami 
számunkra igazán fontos, hogy itt is jól azonosítható a díszes sodronying, Zrínyi Miklós díszszablyája 
és a kerek pajzsa.
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Terjanian is foglalkozik tanulmányában a „lámpás pajzzsal”. Olvasatában: „Időnként 
lámpás pajzsnak nevezik, amely egy kerek, balkezes lemezkesztyűvel ellátott kerek 
tárcsából és egy lámpából állt. Eredetileg a pajzsot és a kesztyűt acélcsúcsokkal és egy 
hosszú pengével látták el, utóbbit a pajzs belső oldalára erősítették, és kinyúlt viselő-
jének keze felett, hogy az használhassa kardját. A koncentrikus bordákat és vágásokat 
a külső részen, valamint a fogszerű nyúlványokat a peremen arra találták ki, hogy egy 
ellenséges kard vagy tőr pengéjét megfogják és eltörjék. A pajzs felső részén, egy zsa-
néron egy fejelzárót építettek be, amely lehetővé tette, hogy egy belülről odaerősített 
lámpa fényét vagy elfedjék, vagy láthatóvá tegyék. A pajzs belsejét vörös bársonnyal 
bélelték ki, amelyet időközben barna színűre fújtak le. A pajzs egykori festéknyomokat 
tartalmaz. (6. kép)

Ezen kombinált fegyverek kevés ismert példányát Bécsben (Kunsthistorisches 
Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, leltári szám: A 384), Brüsszelben (Musée Royal 
d l’Armée et d’Histoire Militaire, leltári száma: III:6), Párizsban (Musée de l’Armée, 
leltári száma: I:52), Szentpéterváron (Ermitázs, leltári száma: Z. O. 6344) őrzik. Nagyon 
hasonlókat ábrázolnak a  17. századi flamand festményeken, mint például David Teniers 
II. és Jan Van Kessel I. faliszőnyegvázlatán (1663 körül), amely ma Madridban talál-
ható (Museo Thyssen-Bornemissza, leltári száma: 389.). Ezeknek a szokatlan, mind 
a  16. század végéről származó pajzsoknak a pontos funkciója bizonytalan, valószínűleg 
a közelharcban vethették be azokat, pl. egy citadella ostroma alkalmával.”23

6. ábra
A lámpás pajzs
Forrás: Terjanian  2013,  116.

23 Terjanian  2013.
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Kerek pajzs

A tárlóban látható kerek pajzs története sem átlagos. Kalmár János szerint Zrínyi Miklós 
díszfegyverzetének része, együtt egy sisakkal és egy mellvérttel.24 Utóbbiakról sem 
fénykép, sem további információ nem áll rendelkezésünkre, ma már csak a pajzs azonosít-
ható. Egy kerek kovácsoltvas pajzsról van szó, amely a  16. században készülhetett. Olasz 
munka, nemesfém berakással, a szélen körbefutó mezőben indadísszel. A belső mezőben 
Mars és Venus alakja, a háttérben városfallal megerősített város képe látszik (7. kép).25

A pajzs ma a Philadelphia Museum of Art tulajdona,  1977-167-766 szám alatt szerepel 
az online katalógusban (7. kép). A következőket írják róla:

• készítője nem ismert;
• származási hely: Olaszország;
• készítésének ideje:  1550 körül;
• leírása: domborított, vésett és barnára antikolt acél, ezüsttel és arannyal díszítve, 

sárgaréz, bőr és bársony;
• méretek: átmérő 60,8 cm, tömege 4540 g;
• adományozó: Carl Otto Kretzschmar von Kienbusch,  1977.

A leírás nem utal a Zrínyiekre, és Kalmáron kívül csak Terjanian foglalkozik a leírásával: 
„A pajzs domborított, gravírozott és mintákkal díszített acél, a külső oldalán arannyal 
és ezüsttel berakott, a belső oldala pedig bőrrel és bársonnyal bevont. A pajzs  1560-ra  
datálható, és a luxusfegyverekhez tartozik, amelyek Milánóból származnak, és ünnep-
ségeken viselték őket. A pajzs közepén Mars, Venus és Ámor van egy ligetben, egy folyó 
partján, a háttérben egy város. Az alakok elég nagyok ahhoz, hogy távolabbról is fel-
ismerhetők legyenek. Az arany és ezüst különböző kombinációit láthatjuk, amelyek azt 
a célt szolgálják, hogy az ábrázolt kép formáit minél jobban visszaadja. A pajzs kerete, 
amely két lemez szegecselésével készült, finoman megmunkált.”26

A kerek pajzs megtalálható a Kienbusch-katalógusban is, 293. sorszámon: „Kerek 
pajzs – milánói eredetű, a XVI. század közepéről.

Egyike azoknak a ceremoniális célból készült pajzsoknak és sisakoknak, amelyeket 
minden kétséget kizáróan Milánóban készítettek a XVI. század közepén. Bár sok 
milánói fegyvermester neve ismert ebből az időszakból, mégis a Negroli család tagjain 
kívül – akik néha kézjegyükkel és dátummal is ellátták munkáikat – keveset neveznek 
meg név szerint közülük. Ennek a tárgycsoportnak a jellegzetessége, amire Laking hívta 
fel először a figyelmet (European Armour, IV, pp. 223., ill.), a tetszetős szőlőminta, arany 
lapba bevésve.

24 Kalmár a díszfegyverzettel kapcsolatban a következő írásra hivatkozik: Prokop  1904, 930–
932. Ebben a műben olvasható, hogy a két, Zrínyiekhez köthető pajzsot  1884-ben  Brnóban, kiállításon 
mutatták be. 
25 Kalmár  1965.
26 Terjanian  2013.
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7. ábra
Kerek pajzs
Forrás: https://philamuseum.org/collections/results.
html?searchNameID=&searchClassID=&searchOrigin=&searchDeptID=&accessionID=1977-167-766 
&accSearch=&page=1 (A letöltés dátuma:  2020. 04.  17.)

Ennél a példánynál a pajzs szélén, a bacchánsnő alak szoknyáján és a fák törzsén jelenik 
meg. A pajzs Zrínyi (IV) Miklósé (1508–1566), a híres magyar hadvezéré volt, akit 
a törökök ellen harcolva, Szigetvár ostromakor öltek meg. Zrínyi sisakja, mellvértje 
és pajzsa családi örökségként került a Wlaschim és Daun családokhoz. A formája konvex, 
dombornyomott mintáján egy, a pajzsára támaszkodó harcos látható, antik páncélban, 
karjával a bacchánsnő körül, aki pedig egy thyrsust tart. A harcos páncélja ezüst, rajta 
lazán kúszó szőlővesszőkkel aranyból; a bacchánsnő ruháján szőlőlevél található, szintén 
aranyból. A harcos mögött egy íjat tartó Cupido (Ámor) található. A háttérben egy 
fallal körülvett város látható, amely körül folyó kanyarog. A fák közt kastélyok, villák 
és majorságok láthatók. Az előteret virágok, fűszálak és egy patak töltik ki. Az alakok 
kidomborodnak a felületből, és a jelenet gazdag damaszkuszi (arany) díszítéssel ellá-
tott. A felület további része barnára antikolt, feltehetően kék volt. A keret különálló, két 
részből áll és rá van lapolva a középső panel szélére. A metszett, arany mintáján lazán 
kúszó virágos szőlővesszők fonnak körbe madarakat és bőségszarukat; ezeket nyolc, 
vésett, egymásba fonódó csomókat mintázó és az ezüstözött háttéren arannyal kiemelt 
medálion szakít csak meg. A bársony bélésen egy sor szegecs található, amelyet restau-
ráltak. A szíjakat szintén restaurálták.

Ilyen típusú pajzsokat a világ legtöbb nagy fegyvergyűjteményében találhatunk. Álta-
lában egy darabból készülnek, a keretük ugyanúgy dombornyomott, mint a  központi rész; 

https://philamuseum.org/collections/results.html?searchNameID=&searchClassID=&searchOrigin=&searchDeptID=&accessionID=1977-167-766
https://philamuseum.org/collections/results.html?searchNameID=&searchClassID=&searchOrigin=&searchDeptID=&accessionID=1977-167-766
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de keret nélkül is megtalálhatók. Mindkét fajtára látható példa a Musée de l’Armée-ban  
(I 81 és 63; Niox, pls. XLVI és XLIV).

Hivatkozás: Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung, 
Wien,  1904, p. 932, fig.  1126; lásd még p. 515, 3. jegyzet.

Gyűjtemények: gróf Zrínyi Miklós; gróf Wlaschim; Daun grófok; Heinrich, Haug-
witz-Namiest grófja.”27

Zrínyi-címeres puskák

Ezek a puskák nem a tárlóban, hanem a folyosón voltak elhelyezve. Ez a tény nem erősíti 
feltételezésünket, hogy a tárlóban a Zrínyi-javakat helyezték el. Nehezen képzelhető el, 
hogy a két fegyver, amelyeken egyértelműen azonosítható a Zrínyiek címere, elkerülte 
volna a tárló berendezőinek figyelmét. Ugyanakkor ismerünk egy leírást, amelyben arra 
utalnak, hogy a  20. század elején született összeírásokban szerepelnek ugyan az említett 
fegyverek („Tűzköves puska, Antonio Franzino cső, záron címer” és „Tűzköves puska, 
Lazari Cominaz cső, záron címer”), de – a zárlapon található Zrínyi-címer ellenére – a lel-
tárt készítők nem azonosították, nem kötötték a Zrínyiekhez a tárgyakat.28 Így az is 
előfordulhat, hogy emiatt nem kerültek a tárlóba, a kiemelt tárgyak közé (8–9. képek).

8. ábra
A Zrínyi család címerével jelzett puskák Bítovban
Forrás: a szerzők fotója

27 Kienbusch  1963.
28 Dolínek  2010.
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9. ábra
A Zrínyi-címer
Forrás: a szerzők fotója

Az egyik fegyver csövén a puskaműves neve olvasható: „LAZARI COMINAS”. A név 
és a műhely nem ismeretlen hazánkban. Kiemelkedő minőséget jelent és jelentett, amit 
az is mutat, hogy számos gyűjteményben találunk innen származó fegyvereket.

Az ezredéves országos kiállítás kapcsán készült hadtörténelmi összefoglalóban több 
helyen is találkozunk a névvel.29 A kiállításon három különböző gyűjteményből kiállí-
tott puskák és pisztolyok csövén olvasható a műhely (készítő) neve, összesen  13 fegy-
veren. Feltűnő a névvariációk nagy száma (7), amelynek oka további kutatást igényel.30 
A Zrínyi- fegyveren látható névvariáció ugyanakkor nem fordul elő.

Pisztolyok

A már sokszor említett tárlóban nem azonosítható, de két hasonló – Zrínyiekhez köt-
hető – pisztolyról és egy karabélyról is szólnak a leírások. Elsőként Kalmár írt a fegyve-
rekről, amelyeket egy svájci kereskedő ajánlott fel a Magyar Nemzeti Múzeumnak csere-

29 Szendrei  1896. 
30 Lazarino Cominazzo; Lazarino; Lazarino Cominazo; Lazaro Lazarino Cominazzo; Lazaro Lazarino; 
Lazaro Cominazzo; Angelo Lazarino Cominazzo. 
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üzletre, a háború utáni években.31 Kalmár a következőket mondja: „Feltűnő jelenségként 
említhetjük meg a pisztolypár és a karabély szokatlanul vastag csövét, amely az ilyenfajta 
díszes fegyvertárgyaknál érthetetlennek tűnik. Még feltűnőbb, hogy a pisztolyágyazatok 
hullámos vonalakkal festettek, nem pedig a szokásos módon vésett vagy faragott díszíté-
sűek. A kovás gyújtószerkezet meglehetősen korai alkalmazását figyelhetjük meg ezeken 
a tüzifegyvereken. Ebben a korban még széltében a keréklakatos gyújtás volt otthonos. 
A lakatlemezen »Matthias Brants, Neustadt« fegyvermester bevésett nevét olvashatjuk. 
A csövek előrészén, egy-egy plasztikus keretű medaillonban, a költő Zrínyi jelmondatát 
találjuk: SORS BONA NIHIL ALIUD (Jó szerencse, semmi más). A cső hátsó harma-
dában a torkolathoz hasonlóan tagolt, plasztikus gyűrűdísz veszi körül.”32

Terjanian is foglalkozik ezekkel a fegyverekkel. Ő így ír: „A namiesti gyűjteménybe 
tartozott két kovás pisztoly. Mindkettőnek vastag aranyozott sárgaréz csöve van, rajta 
díszítés, felirati mező, leveles-indás díszítés és a Zrínyi család jelmondata. A lakatszer-
kezet acélból készült, virágokkal díszített és a készítő nevét tartalmazza: Mathias Brants 
Nevstat. A farész színezett, szép erezettel, valószínűleg juharfa gyökér.

A gyűjtemény további darabja egy rövid muskéta hasonló díszítéssel, aranyozott 
sárgaréz csővel, a jelmondattal, egy pajzzsal, rajta a Zrínyi címer és a felirat COMES 
NICOLAUS PERP: A ZRINYI. Azonos virágdíszes lakatszerkezettel, rajta a készítő 
neve: Anthon Bolken. A farésze hasonlóan színezett. A feliratok és a díszítések alapján 
a fegyvereket  1660-ra  lehet datálni, Zrínyi Miklós fegyvertárából. A csöveket helyben 
ágyazták és látták el importált lakatszerkezettel.”33

Ma a kovás pisztolyok a Philadelphia of Art Museum gyűjteményében találhatók 
(10–11. képek).

31 Óhatatlanul is eszünkbe jut az a rövid közlés, amelyet a 3. lábjegyzetben adtunk meg. Tovább 
erősíti véleményünket, hogy a pisztolypár és a karabély mellett egy sodronying és egy nemezsüveg 
is a felajánlott tárgyak között szerepelt. Nem véletlen az egyezés, amit a műkereskedő által küldött 
és Kalmár által közölt fényképek is bizonyítanak: ezek bizony a bítovi gyűjtemény Zrínyiekhez köthető 
darabjai. 
32 Kalmár  1965,  15.
33 Terjanian  2013.
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10. ábra
Az  1977-167-851a leltári számú pisztoly
Forrás: www.philamuseum.org/collections/permanent/230282.html?mulR=1850747349|1 (A letöltés 
dátuma:  2020. 04.  17.)

11. ábra
Az  1977-167-851b leltári számú pisztoly
Forrás: www.philamuseum.org/collections/permanent/230283.html?mulR=1047490153|1 (A letöltés 
dátuma:  2020. 04.  17.)

A látszólagos hasonlóság mellett is jól megkülönböztethető a két fegyver. Egyrészt eltérő 
a fa mintázata, másrészt a lakatlemezen is látható eltérések vannak.

A Kalmár-féle anyagban közölt képen is jól azonosítható a két pisztoly, és egyértel-
műen kijelenthető, hogy azok azonosak a Philadelphia of Art Museum tulajdonában lévő 
fegyverekkel. A képen felül látható pisztoly az  1977-167-851a leltári számú fegyverrel, 
míg a másik az  1977-167-851b leltári számú fegyverrel azonos (12. kép).

http://www.philamuseum.org/collections/permanent/230282.html?mulR=1850747349
http://www.philamuseum.org/collections/permanent/230283.html?mulR=1047490153
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12. ábra
A pisztolyok fényképe
Forrás: Kalmár  1965,  15.

A már említett Kienbusch-katalógus is tartalmazza a két pisztoly fényképét. Ezeken is 
azonosíthatók azok az apró eltérések, amelyek a pisztolyokat megkülönböztetik egy-
mástól. A katalógus leírása szerint: „686. számon egy pár kovás pisztoly – német eredetű 
(neustadti),  1680 körül.

A diófa markolatok sötétbarna, hullámos mintákkal vannak festve. A markolat alján 
hatszögletűek, és egy erőteljesen kitüremkedő vonal húzódik az előagy túlsó oldalán. 
A cső sárgaréz, a markolat alján dombornyomott, groteszk fejek láthatók. A zárszerkezet 
világos színű acél, vésett pontokkal és vonalakkal díszítve. Mindkét lap közepén írás 
található MATHIAS BRANTS/NEVSTADT szöveggel. A súlyos, sárgaréz, mozsárszerű 
csövek esztergáltak, rajtuk három helyen gyűrűvel, a csőszájnál, valamint a cső közepén 
és végén is. Hosszú, a csövek hosszának a feléig terjedő kamra van kialakítva a patronnak, 
majd a furat kiszélesedik, hogy beleférjen a nagy űrméretű lövedék. A csövek első har-
madában egy rézpajzs található, rajta domború maszk és levélmintával, valamint szalag 
díszítéssel, amelyek a SORS / BONANIHIL / ALIVD mottót fogják keretbe. Az egy-
szerű acél sátorvasak elég nagyok ahhoz, hogy beférjen kettő ujj, ezzel ellensúlyozva 
a cső tömegét. Sárgaréz végű diófa töltővessző is tartozik hozzájuk. Az egyik pisztoly 
sátorvasa elhajlott. Gyűjtemény: Heinrich, Haugwitz-Namiest grófja.”34

34 Kienbusch  1963.
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13. ábra
A pisztolyok fényképe a Kienbusch-katalógusban
Forrás: Kienbusch  1963, 310. és CLV.

Karabély

Talán a legtitokzatosabb sorsa ennek a fegyvernek van. Először Kalmár írásában találko-
zunk vele, hiszen már a pisztolyok leírásánál utal a karabélyra is („Feltűnő jelenségként 
említhetjük meg a pisztolypár és a karabély szokatlanul vastag csövét.”).35

Ezt követően azt írja: „A karabély vastag csövén ugyancsak megtaláljuk az utolsó 
harmadában az erőteljes plasztikus gyűrű-díszt, sőt még célgömb, illetőleg irányzék is 
helyet kapott. Az előrészen a pisztolyéval azonos medaillont látunk, a Zrínyi-jelmondat 
szövegével. A cső közepén leveles korona alatt barokkos ízlésű keretben a Zrínyi-címer 
tornyos várfalát látjuk, s ennek ormán hatágú csillag ragyog.36 Az ismert Zrínyi-címer 
ábrázolásoknál két csillagot találunk, mégpedig a torony oldalainál egyet-egyet, lebegő 
helyzetben. A címer alatti mondatszalagban a következő szöveg olvasható: S PERP. 
A ZRIN. (Nicolaus Comes Perpetuus a Zrin). A lakatlemezen bevésve Anthon Baker 
fegyvermester nevét olvashatjuk.”37

35 Kalmár  1965,  15.
36 Megjegyzés e mű szerzőitől: a Zrínyi-címerben eredetileg mindig két csillag szerepelt. Azaz 
akkortól, amikor a király engedélyezte, hogy a Zrínyiek címerüket az addigi fekete sasszárnypár 
mellett a kihalt csáktornyai Ernusth család címerével bővíthessék, amely a bástya kőfallal és jobbról-
balról egy-egy hatágú aranyszínű csillag. Ez a király által jóváhagyott forma. Később magát a címert 
is következetlenül alkalmazták, de az egy csillag semmiképpen nem helyes, a vésnök ebben az esetben 
tévedett.
37 Kalmár  1965,  15.
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14. ábra
A karabély fényképe Kalmár könyvében
Forrás: Kalmár  1965,  16.

Érdemes kiemelni azt a képen látható jellegzetességet, amelyet már a pisztolyoknál is 
hangsúlyozott a szerző: „a diófa markolatok sötétbarna, hullámos mintákkal vannak 
festve” (14. kép). A karabély esetében nem állítjuk, hogy a fegyver farészei diófából 
készültek, de a hullámos díszítés igen szembeötlő. Ennek a későbbiekben még lesz jelen-
tősége.

Kalmár egy későbbi művében is közli ezeket a képeket, de a hozzá tartozó leírás már 
nem teljesen ugyanaz: „A vöttaui várkastély Fegyvertárában őrzött Zrínyi-féle karabély 
és pisztolypár csövén a XVII. századi török hatást figyelhetjük meg. A bronzból öntött 
csövek szokatlanul nagy méretűek, a torkolatnál és hátsó harmadukban erőteljes, plasz-
tikus gyűrű fut körül. A csövön öntött, plasztikus medaillonban Zrínyi Miklós jelszava 
olvasható: SORS BONA NIHIL ALIUD. A karabély csövén a jelmondaton kívül a Zrínyi 
címer díszlik.”38 Sajnos az nem derül ki, hogy a korábbi közléshez képest megadott új 
információk honnan származnak.

A karabély kérdésével részletesen foglalkozik Dolínek is korábban már említett tanul-
mányában.  1999-ben  a neves fegyvergyűjtő, Henk Visser kereste meg néhány fotóval.39 
A fotókon egy Nagy-Britanniában vásárolt karabély látható, amelynek véseteit és díszí-
téseit a holland szakértők nem tudták azonosítani. Miután kiderült, hogy a Zrínyi-címer 
látható a fegyveren, eljutottak Kalmár János könyvéhez, amelyben a hasonló karabély 
leírása szerepel. A Visser-féle karabélyt a 90-es  évek végén vásárolták, és első pillantásra 
megegyezik a Kalmár-féle karabéllyal (15–16. képek).

38 Kalmár  1971, 223.
39 Hinderikus Lucas Visser (1923–2006) holland gyűjtő, családi gyűjteményének becsült értéke 
 150–200 millió dollár. 
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15. ábra
A Visser-féle karabély
Forrás: Dolínek  2010, 52.

16. ábra
A Zrínyiek címere a Visser-gyűjteményben lévő karabélyon
Forrás: Dolínek  2010, 52.
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17. ábra
A Zrínyi-jelmondat a Visser-gyűjteményben lévő karabélyon
Forrás: Dolínek  2010, 53.

A karabély  1965. december 1-jén  jelent meg a svájci Fischer Galéria aukciós katalógu-
sában mint „gránátvető”, és el is kelt. Dolínek véleménye szerint ez a karabély megegyezik 
a Kalmár által leírt fegyverrel, de eltér a Visser által vásárolt hasonló karabélytól. Ha 
alaposan megnézzük a Kalmár és a Dolínek által közzétett képeket és leírásokat, haj-
lunk arra, hogy valóban két különböző fegyverről van szó. A legfontosabb különbség 
a jelmondat eltérése, ami a Visser-féle karabélyon SORS BONA NIL ALIUD (17. kép). 
Mivel a Kalmár-féle karabély ezen részéről nem találtunk képet, ez gyengíti érvelésünket. 
Ugyanakkor jól láthatóan eltér a karabélyok fatusának mintázata és a sátorvas formája.

A Visser-féle karabélyt újra aukcióba bocsátották  2007-ben, a gyűjtő halála után, 
6600 angol fontért (mai áron körülbelül 2,5 millió forint). A katalógusban a következők 
szerepelnek a fegyver mellett: „Nehéz, célzótüskével ellátott, eredetileg aranyozott 
rézötvözet a csöve, amelyet egy erőteljesen kiemelkedő, lépcsős öntési minta oszt 
ketté. Egy további lépcsős kiemelkedő minta található a vékonyabb kezdetén a csőnek. 
A cső elülső felén domború aranyozott pajzsdísz látható, amely felül a »Sors Bona Nil 
Aliud« mottót, alatta pedig a tulajdonos címerét, koronával, valamint a titulust: »Comes 
Nicolaus Perp. A Zrin« tartalmazza. A cső felfogatása rövid, szerves részét képezi 
a fegyvernek, és alulról van rögzítve. A zárszerkezet lapos, amelyet később »Anthon 
Bochen« vésett felirattal láttak el, és egy konvex, szintén vésett formában végződik. 
A konvex formájú elsütő billentyűt belülről egy csavar tartja (a felső részét és a csavart 
szakszerűen javították). Teljes, formázott, gyümölcsfából készült tussal rendelkezik (apró 
javítások és repedések láthatók rajta). A tusba csavar és sárgaréz szalagok foglalva, hátul 
erőteljesen öblösödő formával. A sátorvas lapos és vasból készült. Egy darab sárgaréz 
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végű töltővessző  tartozik hozzá. A cső elején lévő sárgaréz szalag és a töltővessző sárgaréz 
vége későbbi. A zárszerkezeten és a sátorvason minimális felületi oxidáció látható. Hossza 
78,1 cm.”40

Az aukciós oldalon látható képen jól azonosíthatóan a Visser-gyűjteményben korábban 
bemutatott karabély látható, amelyre egyébként a katalógusban is utalnak.

Összegzés

A Zrínyiek tárgyi örökségéből ma már kevés azonosítható. A Zrínyi család könyvtárának 
maradéka Zágrábban,41 Zrínyi (IV) Miklós díszszablyája, sisakja és mentéje Bécsben,42 
puskaportartója Keszthelyen, Zrínyi (VII) Miklós perzsa pallosa, egy török puska, négy 
sodronying és egy lovagbáb teljes felszerelése (zárt sisak, mellvas és gallér, két felső karvas, 
vaskesztyűpár, sodronying, sodronynadrág és egy perzsa pallos) Budapesten.43 A család 
jelentős gyűjteménye szétszóródott, azok megtalálása, azonosítása gyakorlatilag meg-
oldhatatlan feladat.

Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy a Csehországba került, Zrínyi-örökséghez 
köthető fegyverek sorsát mutassuk be. A helyszínen tanulmányoztuk a Bítovban lévő 
gyűjteményt, benne a Zrínyiekhez köthető szablyát és két puskát. Kutatásaink során 
több – magyarul soha nem ismertetett – forrást találtunk, benne publikációkat, aukciós 
katalógusokat. Áttekintettük a Philadelphia Museum of Art elektronikus katalógusát, 
a Visser-katalógusokat, felvettük a kapcsolatot több neves külföldi szakemberrel. Nem 
könnyítette meg a kutatást, hogy a bemutatott fegyverek egy része azonosíthatatlan időben 
és úton cserélt gazdát. Jelenlegi ismereteink szerint ma már a Bítovban található fegyverek 
egy részének korábbi tulajdonosai sem azonosíthatóak, mert a leltárok megsemmisültek 
vagy hiányosak.

A kutatást nem tekintjük lezártnak. Egyrészt a Zrínyiekhez köthető fegyverek egy 
részének fellelési helyéről nem kaptunk megerősítést, másrészt a fegyverek mellett további, 
a családhoz köthető tárgyak bemutatása is hátravan. Biztosak vagyunk abban, hogy a mód-
szeres kutatás további eredményeket hoz, gazdagítva a Zrínyi-irodalmat.
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A haderő vezetésének kérdései az első világháborús 
osztrák–magyar tábornoki kar példáján

Balla Tibor

„A hadvezér az ország pillére. Amennyiben ez a pillér hibátlan, az ország megingathatatlanul erős 
marad. Ha viszont a pillér repedt, az ország menthetetlenül meggyöngül.”1

A  20. század őskatasztrófájának tartott Nagy Háború kitörésekor,  1914 augusztusában 
az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres ereje addigi történetének legnagyobb kihí-
vásával szembesült. Korábban soha nem tapasztalt kiterjedésű hadszíntereken, milliós 
katonatömegek néztek farkasszemet egymással, akik egymás elleni harcát azelőtt el-
képzelhetetlen nagyságú veszteségeket okozni képes haditechnikai eszköz támogatta. 
Az első hetekben még senki sem sejtette, hogy a háború a tervezett néhány hét vagy 
hónap helyett több mint négy éven át tart majd.

Ausztria–Magyarország fegyveres erejének felépítése

Az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres ereje  1914 nyarán két haderőnemet foglalt 
magába. A szárazföldi haderőnem gerincét a békében 450 ezer fős császári és királyi 
vagy közös hadsereg alkotta, amely a birodalom egész területéről egészült ki, vezényleti 
és szolgálati nyelve a német volt, mozgósítás és feltöltés után azonnal bevethették, benne 
minden fegyver- és csapatnem (gyalogság, lovasság, tábori és vártüzérség, műszaki, 
hadtáp, szállító és egészségügyi alakulatok) képviselve volt. Egy eljövendő háború meg-
vívására elsősorban ez a hadsereg volt hivatott.

A magyar (illetve a horvát egységeknél horvát) vezényleti és szolgálati nyelvű, békében 
30 ezer fős magyar királyi honvédség, valamint az annak ellensúlyaként a birodalom 
Lajtán túli felében létrehozott, utánpótlását az osztrák örökös tartományokból nyerő, 
németül vezényelt, békében 45 ezer fős császári-királyi Landwehr szintén a szárazföldi 
haderő első vonalát képezte. A két honvédség elsődleges feladata a közös hadsereg támo-
gatása és a honvédelem volt.

A fegyveres erő második vonalát  1914-ben  a haderő mobilizálásakor létrejövő magyar 
királyi népfelkelés, illetőleg a birodalom osztrák felében a császári-királyi Landsturm 
alkotta. (1914. augusztus elején a magyar királyi népfelkelés nyolc népfelkelő gyalogdan-
dárral, kilenc népfelkelő hadtápdandárral és tíz önálló hadtápzászlóaljjal, tíz népfelkelő 
huszárosztállyal, az osztrák Landsturm nyolc népfelkelő gyalogdandárral és menet-
alakulatokkal növekedett.)

1 Sunzi  2018, 36.
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A szárazföldi mellett a másik haderőnemet a német vezényleti és szolgálati nyelvű, 
három bázison (Pola, Sebenico, Cattaro) állomásozó,  20 ezer fős békelétszámú császári 
és királyi haditengerészet képezte.

Az uralkodó mint legfelsőbb hadúr fejedelmi joga volt a birodalom fegyveres erejének 
vezénylete, a katonai döntések meghozatalának joga a kezében összpontosult. A közös 
hadügyek egységes irányításáról (jellemző módon mindez Bécsből történt) a császári 
és királyi hadügyminiszter (békében a fegyveres erő valamennyi beosztása és sze-
mélye feletti elöljáró), a hadsereg főfelügyelője, az uralkodó katonai irodájának főnöke, 
a vezérkar főnöke (maguk is mind tábornokok), valamint a Monarchiához és annak 
uralkodójához feltétlenül lojális tábornoki kar gondoskodott. Az egyes fegyvernemek, 
szolgálati ágak irányítását főszemlélők végezték.

Az  1914. július végi mozgósítás után az osztrák–magyar szárazföldi haderő  16 had-
testjét (52 gyalog- és 11 lovashadosztály) hat hadseregbe vonták össze, a tábori hadsereg 
létszáma 1,8–2 millió főt tett ki.

A birodalom fegyveres erejét (a lakosság soraiból behívottak túlnyomó többsége a gya-
logság sorait gyarapította) a hadsereg-főparancsnokság irányította,  1914 novemberéig 
Przemyślből, majd Teschenből,  1917-től  pedig már Badenből. Élén  1914 nyarától Frigyes 
főherceg gyalogsági tábornok állt, de a tényleges vezetés továbbra is Franz Conrad von 
Hötzendorf gyalogsági tábornok, vezérkari főnök kezében maradt.  1916 decemberében 
IV. Károly maga vette át Frigyes helyét, vezérkari főnökké  1917 márciusában Arthur 
Arz von Straussenburg gyalogsági tábornokot nevezte ki.2

Az osztrák–magyar első világháborús tábornoki kar általános jellemzői

A szárazföldi csapatokat, valamint a közös hadügyeket irányító különböző szintű vezető 
és hátországi szerveket, továbbá a hadsereghez kötődő intézményeket az első világháború 
folyamán mintegy  1200 főt számláló, egységes tábornoki kar irányította, ami azt jelen-
tette, hogy a két honvédségnek és a két népfelkelésnek nem voltak külön tábornokai. 
A vezérőrnagyi rangot3 elért tiszteket császári és királyi tábornokká nevezte ki az ural-
kodó, kötetlenül helyezték át őket a közös hadseregbéli beosztásokból a két honvédséghez 
vagy a népfelkeléshez, és viszont.

A tábornoki kar a birodalom társadalmi struktúrájában mindig is különleges helyet 
foglalt el. A Monarchia haderejében elitként elkönyvelt tisztikaron belül is elitnek 

2 Balla  2014, 628–645.
3 Ausztria–Magyarország szárazföldi haderejében az első világháború idején a legalacsonyabbtól 
a legmagasabbig a következő tábornoki rangok léteztek, amelyek mindegyikéhez különböző vezetési 
szintek, beosztások tartoztak: vezérőrnagy (dandár, vagyis 6–8000 fő élén); altábornagy (hadosztály, 
azaz  15–20 ezer fő élén); az ugyanazon rangosztályba tartozó gyalogsági és lovassági tábornok, 
táborszernagy ‒ utóbbi a tüzérségnél és a műszakiaknál ‒ (hadtest, vagyis 40–60 ezer fő élén), 
vezérezredes ‒  1915 májusától ‒ (hadsereg, azaz  100–200 ezer fő élén), tábornagy (hadseregcsoport, 
vagyis több mint  200 ezer fő élén).
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 számított, egy igen összetartó zárt intézményt, egyféle szolid kasztot alkotott, hiszen 
a világégés időszakában a dualista állam hivatásos és tartalékos tiszti állományának 
(évenként változó mértékben) csupán egy-két százalékát tette ki.4 A Habsburg-dinasz-
tiához feltétlenül hű tiszti- és tábornoki kar egyfajta nemzetekfelettiséget képviselt.5

Megállapíthatjuk, hogy az osztrák–magyar szárazföldi haderő irányításában, a Nagy 
Háború folyamán végig:

• aktívan (egyharmados arány) vagy csupán annak egy részében (egyharmados arány) 
szolgáló;

• az 50-es  és 60-as  éveikben járó (több mint 50%-os  arány);
• túlnyomó többségében római katolikus vallású (több mint 80%-os  arány);
• nős és családos (több mint 75%-os  arány);
• 75%-ban  középrétegekből és értelmiségi családokból származó;
• katonai akadémiát (50%-os  arány) és vezérkari szakiskolát, vagyis hadiiskolát (egy-

harmados arány) végzett;
• átlagosan három-hat nyelven különböző szinten beszélő;
• háromnegyed részben öröklött vagy saját jogon szerzett nemesi címet, illetve rangot 

birtokló;
• számos rangos hazai és külföldi kitüntetéssel bíró;
• háborús tapasztalatokkal nem vagy csak alig rendelkező (egynegyedük vett részt 

hadműveletekben);
• tényleges (és nem címzetes) tábornoki rangokat viselő (háromnegyedes arány);
• pályájuk során vezérkari és csapattiszti szolgálati tapasztalatokat egyaránt szerzett;6

• kisebb hányadban (egynegyedes arány) írásműveket is publikáló;
• mintegy egyheted részben magyarokból álló tábornoki kar vett részt;
• amelynek tagjai főként a világégés utáni két évtizedben (kétharmados arány) 

hunytak el.7
Néhányan közülük korábban megszerzett szakmai és háborús tapasztalataikat a Monar-
chia valamelyik utódállamának hadseregében is kamatoztatni tudták.8

4 Balla  2010, 9–10.
5 Olyannyira igaz ez a megállapítás, hogy a legtöbben a hadsereget tekintették az otthonuknak, 
nemzetiségükről, identitásukról szinte soha sem esett szó.
6 A tábornoki karon belül a gyalogsági és lovassági tábornokok, a táborszernagyok 70,4, 
az altábornagyok 86,2, a vezérőrnagyok 56,7 százaléka a vezérkari tisztek közül került ki. Vö. Schmitz 
 2016,  167. A vezérkari szolgálatot többször félbeszakították, a tiszteket egyéves csapatszolgálatra 
alakulatokhoz vezényelték.
7 Balla  2010, 23–43.; Balla  2019, 21–39.
8 A tábornoki kar elitjéből (tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, 
táborszernagyok) összesen hat fő szolgált tovább a Monarchia utódállamainak valamelyikében. Vö. 
Balla  2010, 43. Az altábornagyok közül 35 személy szolgált valamely utódállam hadseregében. Vö. 
Balla  2019, 37.
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A tábornokok vezetői tevékenységét korlátozó tényezők a világégés idején

A nagy háborús osztrák–magyar tábornoki kar vezetői, parancsnoki és hadvezéri tevé-
kenységét nehezítő tényezők és körülmények közül véleményem szerint a legfontosabb 
a háborús tapasztalatok hiánya volt.

A Habsburg-monarchia népessége  1867 és  1914 között több mint négy és fél évti-
zedes békeidőszakot élt át. A korszakban a haderő csupán néhány rövid hadjáratban vett 
részt.  1869-ben  a Cattarói-öböl (ma Kotori-öböl) környékén kitört lázadás leverésére, 
 1878-ban  Bosznia és Hercegovina katonai megszállására,  1882-ben  a Hercegovinában 
és Dél-Dalmáciában kirobbant fegyveres felkelés megfékezésére vetették be a közös 
hadsereget és részben a két honvédség alakulatait. A birodalomnak gyarmatok híján nem 
kellett másik kontinensen csapatokat állomásoztatnia. Nem véletlen, hogy az európai 
nagyhatalmak közül Ausztria–Magyarország hadereje rendelkezett a legkevesebb harci 
tapasztalattal  1914-ben. Annak hiányát az évente megrendezett és jól bejáratott sémák 
szerint végrehajtott, általában az uralkodó részvétele mellett zajlott hadgyakorlatok csak 
megerősítették.

A századfordulót követő jelentősebb helyi háborúkban a Monarchia ‒ a többi korabeli 
nagyhatalomhoz hasonlóan ‒ hivatalos katonai megfigyelőkkel, illetve katonai atta-
sékkal képviseltette magát. Példának okáért Csicserics Miksa alezredes az orosz, Dáni 
Béla százados a japán oldalon készített feljegyzéseket hadiattaséként az  1904 februárja 
és  1905 szeptembere között végbement orosz–japán háborúban. Tánczos Gábor alezredes 
a görög fél hadműveleteit figyelhette meg az  1912 októbere és  1913 májusa közötti első 
Balkán-háborúban.

A tábornoki kar egy hatodát kitevő tábornoki elit tagjai és az altábornagyok közül 
 172 fő vett részt dinasztikus háborúkban vagy hadjáratokban, megszálló hadműveletben, 
közülük csak 90 fő harcolt ütközetben vagy csatában, a többiek jelen voltak, de nem 
szagoltak puskaport. A legtöbben (93) fő Bosznia-Hercegovina  1878-as  okkupációjában, 
55-en az  1882-es  dél-dalmáciai és hercegovinai felkelés leverésében vettek részt.  11 fő 
az  1866-os  porosz–osztrák–olasz, 4 személy az  1859-es  piemonti–francia–osztrák hábo-
rúban harcolt, 1 fő az  1848–49-es  itáliai és magyarországi hadjáratnak, egy személy 
az  1864-es  porosz–osztrák–dán háborúnak, egy tiszt pedig a Novi Pazar-i  Szandzsák 
 1879-es  megszállásának volt részese.  15 fő több háborúban, illetve hadjáratban is részt 
vett. Három személy megfigyelőként volt jelen  1914 előtt különböző külföldi katonai 
missziókban.9

Meghatározónak bizonyult a Monarchia hadvezetése és vezérkara által vallott hadá-
szati és harcászati elvek elavultsága, továbbá ezzel összefüggésben a Monarchia fegy-
veres erejének technikai lemaradása a háborús ellenfeleihez képest, ami szintén negatív 
értelemben befolyásolta a tábornokok vezetési gyakorlatát.

A hadművészetet a századforduló körül és után lezajlott helyi háborúk (búr háború, 
orosz–japán háború, a két Balkán-háború) már sok új elemmel gazdagították. A katonai 

9 Balla  2010, 37.; Balla  2019, 32–33.
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delegátusok jelentéseiből a vezérkarok ismerték a szemben álló felek nagyságát, a beve-
tett fegyverek hatását, a hadászat megváltozásáról, az alkalmazott harcászati módokról 
is rendelkeztek ismeretekkel. Sajnálatos módon a kiküldött megfigyelők által gyűjtött 
harctéri tapasztalatokat, valamint a hadműveletekből levont és megfogalmazott tanul-
ságokat az osztrák–magyar katonai felső vezetés a haderő fejlesztése során alig (pél-
dául  1908–1909-ben  jelentős újítás volt, hogy a gyalogságnál bevezették a terep színébe 
jobban beleolvadó csukaszürke tábori egyenruhát, felállították a géppuskás osztagokat 
és elkezdődött a tüzérség felfegyverzése modern lövegekkel) vagy egyáltalán nem vette 
figyelembe.10

A Monarchia katonai vezetői nem a jelentőségéhez mérten kezelték a haditechnika 
robbanásszerű fejlődését, a hadászatra és a harcászatra gyakorolt hatását.11 A Monarchia 
az  1880-as  évektől kezdve lemaradt a fegyverkezésben a többi európai nagyhatalomhoz 
képest. (A világégés kitörésekor a gyalogság és a lovasság nem rendelkezett elég modern 
ismétlőfegyverrel, valamint géppuskával, a motorizáltság foka, a harctéri ellátást biztosító 
mozgókonyhák, a repülőgépek száma egyaránt alacsony volt, a legnagyobb lemaradás 
pedig a tüzérségi lövegek mennyisége és minősége, továbbá a tüzérségi lőszerjavadal-
mazás terén volt tapasztalható.)12

A haderő alkalmazására vonatkozó hadászati és harcászati, valamint kiképzési alap-
elvek és gyakorlat is tévesnek bizonyultak. (Az osztrák–magyar vezérkar és stratégák 
mentségére szolgáljon, hogy szinte az összes európai állam katonai vezetése hasonló 
nézeteket vallott.) A hadseregen belül a fő és csatadöntő fegyvernemnek a gyalogságot 
tekintették, amely – tekintet nélkül a veszteségekre és a modern fegyverek tűzhatását 
alig figyelembe véve – az átkarolás mellett a frontális tömegrohamokban látta a siker 
minden áron való megszerzésének és a győzelem elérésének fő lehetőségét. A gyakorla-
tokon a fontos pontok birtokbavételéhez célravezetőbbnek tartották a gyorsaságot, mint 
a laza csatárláncok szökellő előremozgását vagy a támadások előtti megkerülő menete-
ket.13 Csupán a természetes terepakadályok és domborzati formák mögötti ideiglenes, 
rövid ideig tartó védekezésre számítottak a gyalogság kiképzése során, árokvédelemre 
egyáltalán nem. (Az ellenfelek közül az oroszok és a szerbek az orosz–japán és a Bal-
kán-háborúk tapasztalataiból okulva nagyon is számításba vették ezt az eshetőséget.)

A fegyvernemek közül a lovasság alkalmazkodott legkevésbé a hadügy változásaihoz 
mind megjelenésében (kék-piros, rikító színű egyenruha, amelyet a lovas tábornoki 
és tisztikar konzervativizmusa miatt csak  1915-ben  cseréltek le terepszínűre), mind pedig 
kiképzésében. A lovasságot elsősorban hadászati felderítésre, valamint az ellenséges 
lovasság, gyalogság zárt kötelékben végrehajtott rohammal történő legyőzésére és lóháton 

10 Balla  2003,  12.
11 Annak ellenére, hogy a Monarchia élen járt a haditechnikai újdonságok fejlesztésében, azok nagy 
részét a katonai vezető szervek és hivatalok rövidlátása miatt nem ültették át a gyakorlatba. Például 
a Gunther Burstyn műszaki főhadnagy által tervezett motoros löveg a világ első páncélosa volt, azonban 
a tervezett tank soha nem készült el. Vö. Balla  2014, 636.
12 Balla  2014, 637–639.
13 Bencze  2009,  196.
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történő üldözésére képezték ki (a gyalogosan vívott harc a lőkiképzéssel együtt mellőzött 
része volt a lovas felkészítésének, az elöljárók is csak a legritkább esetben szemlélték).14

A gyalogság és tüzérség együttműködésére nem fordítottak kellő figyelmet, a tüzér-
ségnek a gyalogság frontális támadását kellett tüzével támogatnia és az ellenség fegy-
vernemeit lekötnie. A hadgyakorlatokon és azok kiértékelésén a tüzérségi támogatásnak 
kevés figyelmet szenteltek.

Mindezek ismeretében kijelenthető, hogy a Monarchia számára egy háború megvívása 
szinte vállalhatatlan volt.

A tábornoki vezetés eredményességét a kommunikációs nehézségek is befolyásolták, 
főként a háború kezdeti szakaszában, illetve a későbbi nagy offenzívák (például a gor-
licei és a caporettói áttörés) során, hiszen gyakran megszakadt a kapcsolat a hadsereg- 
és hadtestparancsnokok, valamint az alárendelt csapatok között. Annak következtében 
a hadosztály-, dandár- és ezredparancsnokoknak sokszor az összhelyzet ismeretének 
hiányában kellett önálló döntéseket meghozniuk.15

A fentieken kívül még több, a vezetés eredményességét meghatározó körülményt 
sorolhatunk fel a teljesség igénye nélkül, mint például a harctéri veszteségek és a hadi-
anyag pótlásának lassúsága, a másodvonalbeli két népfelkelés alakulatainak alacsonyabb 
harcértéke.

A vezérkari főnökök vezetési hibái

A Monarchia első világháborús tábornokai közül valószínűleg a legismertebb Franz 
Conrad von Hötzendorf, a birodalom fegyveres erejének vezérkari főnöke, aki 
 1914 augusztusától  1917 márciusáig Frigyes főherceg, hadsereg-főparancsnok helyett 
(aki csak származásának köszönhette beosztását) irányította az osztrák–magyar haderőt.

Conradot szellemi képességei, vezetői tapasztalata és nagy munkabírása a többi 
tábornoktársa fölé emelték. Szakmai döntéseiben makacsul határozott maradt, szóki-
mondásával megnehezítette a föléje rendelt katonai és politikai vezetők számára, hogy 
meghajoljanak érvelése előtt, vezérkari főnökként kíméletlenül hajtotta csapatait, és nem 
vonta le a szükséges következtetéseket a veszteségekből. A háború kezdetétől fogva ellen-
tétek feszültek Conrad rendkívüli katonai ismeretei és kivételes harcászati képességei, 
illetőleg a hadászati követelmények között.16

Conrad maga is élenjárt a rossz döntések meghozatalában. A Monarchia bonyo-
lult mozgósítási és felvonulási tervének (kétfrontos háború tervét dolgozta ki Szerbia 
és Oroszország ellen, amelyet nem hangolt össze kellőképpen a németekével) kidolgozása, 
valamint a nehézkes gyakorlati kivitelezés és a stratégiai tervezés során súlyos hibákat 

14 Balla  2014, 638–639.
15 Schmitz  2016,  188–189.
16 Bencze  2009,  195–196.
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vétett.17 Conradot felelősség terheli az osztrák–magyar haderő  1914 nyarán és őszén 
elszenvedett háborús kudarcaiért, továbbá a háború első hónapjainak rendkívül magas 
veszteségeiért. (A császári és királyi fegyveres erő a háború első másfél hónapja alatt 
több mint 600 ezer fős veszteséget szenvedett, amelyből a nem pótolható veszteség ‒ 
meghalt, eltűnt, fogságba esett ‒ 350 ezer tiszt és katona volt.18)

Ő a felelős a fő fegyvernemnek tartott gyalogság támadásának (kritika nélkül hitt 
annak mindenhatóságában) erőltetéséért, amelynek a háború első hónapjaiban kataszt-
rofális következményei lettek. Conradot modern gondolkodásúként és a gyalogsági har-
cászat szakértőjeként tartották számon pályatársai, a háború kitörésekor érvényben lévő, 
az ő irányításával készült  1911-es  gyalogsági szabályzatban a támadásra helyezték a fő 
hangsúlyt, kiemelve, hogy a gyalogsági támadás előzetes tüzérségi támogatás nélkül is 
sikert hozhat. Az orosz–japán háborúban megfigyelőként részt vett Csicserics Miksa 
véleményét ‒ miszerint a gyakorlati szabályzattal ellentétben a gyalogság rajvona-
lának lazábbnak kéne lennie, azzal is csökkentve a lehetséges veszteségeket ‒ Conrad 
és a vezérkar nem vette figyelembe. A vezérkari főnök mentségére szolgálhat, hogy 
az európai nagyhatalmak stratégái a háború kitörése előtt ugyanolyan elképzeléseket 
vallottak, tehát Conrad a fősodorba tartozott nézeteivel. A vezérkari főnök nézeteinek 
primátusa nyilvánvalóan rányomta bélyegét a tábornoki kar egészének hadászati és har-
cászati elképzeléseire, a fenti elvek általánosan elfogadottá váltak a tábornokok körében.

Conradot tábornoktársai részéről sok kritika érte. A vezérkari főnök által önállóan 
tervezett hadműveletek közül (a Limanowa-Łapanów-i  kivételével) többé-kevésbé mind 
kudarcba fulladt.  1918 júniusában hadseregcsoport-parancsnokként is teljesen csődöt 
mondott az olasz fronton, s őt kiáltották ki a  150 ezer fős veszteséggel zárult piavei 
katasztrófa bűnbakjának, amely leváltásával zárult.19

Conrad részbeni felelőssége megállapítható a tábornokok szakmai tudásának hiánya-
iért is. Hibájának róható fel az is, hogy hiányzott a megfelelő emberismerete, ezért magas 
tábornoki beosztásokba arra alkalmatlanokat választott ki. (Az éves rendszerességgel 
megrendezett, jól bejáratott sémák szerint végrehajtott békebeli hadgyakorlatok és hadi-
játékok nem nyújtottak elegendő lehetőséget a magasabb beosztásba helyezendő tisztek 
és tábornokok vezetői, továbbá katonai képességeinek felmérésére, csupán felületes jel-
lemzést, megítélést tettek lehetővé. Ezért fordulhatott elő, hogy sok csapattiszt a modern 
háborúról hiányzó ismeretei ellenére tábornoki rangig vitte, s a haderő fontos poszt-
jaira nem a megfelelő tábornokok kerültek.) Sok békében kiválóan megfelelt tábornok 
a háborúban használhatatlannak bizonyult. Példának okáért Rudolf Pfeffer vezérőrnagy 
az  1914 júniusában lezajlott úgynevezett nagy vezérkari utazáson az egyik részt vevő 

17 A Conrad által kidolgozott haditervek a mindenáron való északi irányú támadást irányozták elő 
a szemben álló orosz erők (amelyek nagyságát és elhelyezkedését a lovassági és a légi felderítésnek 
nem sikerült megállapítania) pontos ismerete nélkül, s figyelmen kívül hagyva a cári csapatok gyors 
felvonulását. A Monarchia felvonulási terveiről és mozgósításáról részletesen lásd: Hermann  2015, 
279–283.
18 Bencze  2009,  200.
19 Balla  2009, 82–88.
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fél parancsnokaként bebizonyította alkalmatlanságát. Annak ellenére Conrad augusztus 
elsején az osztrák–magyar 3. hadsereg vezérkari főnökévé nevezte ki.20 Augusztus 30-án  
azután gyorsan leváltották.21

A vezérkari főnök személyes befolyása érdekében nem mindig a megfelelő szaktu-
dással felvértezett, törekvő tábornokokkal töltötte fel a hadseregek és a hadtestek parancs-
noki beosztásait. Válogatott és alkalmazkodó tábornokokból pár év alatt valóságos érdek-
csoportot hozott létre, amelynek tagjai a seregtestek irányítóiként az egész haderőben 
szinte korlátlan hatalomra tettek szert.22 Conrad protezsáltja volt többek között Viktor 
Dankl vezérezredes és Hermann Kövess tábornagy is, akik még  1906 előtt a későbbi 
vezérkari főnök által irányított 8. gyaloghadosztály dandárparancsnokai voltak Tirolban.23

Egy olyan háborúban, amely példa nélküli követelményeket állított az abban részt 
vevő fegyveres erők elé, a vezérkari főnök nem tudott minden kihívásnak egyformán 
megfelelni. Conrad egy relatíve rosszul felszerelt haderőt vezetett, amely olyan különleges 
hadműveleti kihívásokkal és nehézségekkel szembesült, amelyekkel sem a német, sem 
az antanthadseregek nem találkoztak. 31 hónapon át volt felelős országa háborús erő-
feszítéseiért, tovább, mint Luigi Cadorna (30 hónap) az olasz, Joseph Joffre (28,5 hónap) 
a francia, és Paul von Hindenburg (27 hónap) a német haderő irányításáért.24 Az adott 
feltételek mellett Conrad nem volt rosszabb vezérkari főnök, mint a legtöbb „kollégája”.

Conrad utóda  1917 márciusától Arthur Arz von Straussenburg lett, akit a hadsereg-
főparancsnoki teendőket személyesen átvevő IV. Károly azért választott ki vezérkari 
főnökének, mert volt csapattiszti múltja (közel két éven át volt a VI. hadtest, majd hét 
hónapon át az 1. hadsereg parancsnoka), továbbá jó kapcsolatokat ápolt a német tiszti-
karral. Inkább egy főhadsegéd szerepét töltötte be az uralkodó mellett, mint egy vezér-
kari főnökét.25 Őt éppen erélytelensége és túlzott kompromisszumkészsége miatt terheli 
felelősség, például az  1918. júniusi piavei és dél-tiroli offenzíva elégtelen előkészítéséért, 
továbbá az ott elszenvedett veszteségekért.26

A tábornokok alkalmatlansága és felmentése a háború során

A Nagy Háború kitörése után röviddel kiderült, hogy az osztrák–magyar szárazföldi 
haderő irányítására és vezetésére hivatott tábornokok jelentős része nem nőtt fel a modern 
gépi tömegháború (általuk ismeretlen) követelményeihez, megterheléseihez, és számosan 
közülük nem készültek fel annak kihívásaira. Ez az állítás a magasabb parancsnoki 

20 Schmitz  2016,  126–127.,  156–157.
21 Balla  2019, 363.
22 Bencze  2009,  195–196.
23 Sondhaus  2003,  197.
24 Sondhaus  2003, 211.
25 Schmitz  2016,  139–140.
26 Balla  2017, 3–22.
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 beosztásokat betöltő és idősebb tábornokok nagyobb részére igaz volt.27 A háború dimen-
ziói és az általa a parancsnokokkal szemben támasztott elvárások szinte sokként érték 
őket, és ezzel a ténnyel az osztrák–magyar hadvezetés irányítói (Conrad vezérkari főnök 
és Frigyes főherceg) is tisztában voltak. A tábornoki kar túlnyomó részét (az 1200 fő 
mintegy 85 százalékát) kitevő dandár- és hadosztályparancsnokok (vagyis a vezérőrna-
gyok, illetve altábornagyok) jelentős része sem felelt meg a követelményeknek, s közülük 
sokan szenvedtek vereséget a szerb, valamint az orosz hadszíntéren. Különösen a lovas-
ságnál szolgáló magasabb beosztású tábornokok nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket. Viktor Dankl lovassági tábornok, az orosz hadszíntéren küzdő császári 
és királyi 1. hadsereg parancsnoka,  1915. március 4-én  írt jelentésében kiemelte, hogy 
az alárendeltségébe beosztott lovashadosztályok parancsnokai vezetőként nem állnak 
a helyzet magaslatán, és a harctéri helyzettel sincsenek tisztában.28

A lovasságnál szolgáló tábornokok az előítéletek céltáblái voltak, hiszen sokan bírálták 
a békeidőben szerzett hiányos elméleti ismereteiket és hadászati felkészületlenségüket.29 
Elképzeléseik szerint a lovas fegyvernemet klasszikus csatalovasságként (értsd: klas-
szikus lovasrohamok szemből történő végrehajtására) vetetették be, ami a háború első 
heteiben szó szerint megtizedelte a lovasezredeket.30

A csapatparancsnokok részéről elsősorban a háború előtt főként vezérkari beosztá-
sokat betöltött generálisokat érte kritika. Követelték, hogy tábornokká csak olyanokat 
nevezzenek ki, akik fizikailag, pszichésen és lelkileg is felnőttek a feladathoz és a háború 
nehézségeihez. (1914 előtt főleg Ferenc Ferdinánd trónörökös jóindulata, pártfogása kel-
lett a tábornoki előlépéshez. Ő pedig a korrekt viselkedést fontosabbnak tartotta, mint 
a szakmai kvalitásokat.31)

Kilenc Habsburg főherceg is szolgált a tábornoki karban az első világégés során, 
akik az uralkodó kegyéből kaptak tábornoki rangot. Többségük ‒ megfelelő katonai 
előképzettség vagy tehetség híján ‒ vezetői képességeit meghaladó (hadtest- és hadsereg-
parancsnoki, főszemlélői) beosztást látott el, változékony eredménnyel.

A tábornokok vezetői alkalmatlanságának természetesen személyi következményei 
is lettek. A bevezető határcsatákban és az oroszok elleni mozgóháborúban  elszenvedett 

27 A tábornokok kora nem állt arányban a tehetségükkel, hiszen sok fiatalabb a háború elején fizikailag 
és lelkileg is hamar összetört. Az idősebbek közül többen is bebizonyították rátermettségüket 
és vezetési képességeiket a harctéren, mint például a nyugállományból aktivált Alois Schönburg-
Hartenstein szolgálaton kívüli vezérőrnagy, aki  1897 óta nem szolgált aktívan. Életútját lásd: Balla 
 2010, 282–284.
28 Schmitz  2016,  161.
29 Kiváló példa erre Tersztyánszky Károly altábornagy, aki a pozsonyi  14. közös gyaloghadosztály 
parancsnokaként az alárendelt  14. tábori ágyúsezredet szemlélte meg. Adolf Aust ezredes ütegeit 
az orosz–japán háború tapasztalatai alapján rejtve vonultatta fel és vitte állásba, mire az altábornagy 
annyit reagált, hogy őt a látottak egyáltalán nem érdeklik, a rejtés, a közvetett irányzás és tüzelés 
untatják, és nem érti azokat. Amit igazából látni akar, egy ezred, amely szépen mutat és vonul fel, 
valamint gyorsan tud tüzelni. Vö. Pollmann  2003, 35.
30 Schmitz  2016,  154.
31 Schmitz  2016,  150–152.
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sikertelenség és vereség következtében csoportosan mentették fel a tábornokokat. A had-
erőben elharapózott felmentési hullámnak egy uralkodói parancs vetett véget  1914 őszén, 
amelyben ő a feltűnően nagy számban foganatosított tábornoki felmentések és kény-
szernyugdíjazások ellen emelte fel a szavát. Ferenc József azt kívánta, hogy mielőtt 
egy csődöt mondott parancsnok sorsáról döntés születik, alaposan vizsgálják ki, hogy 
gyávaság, alkalmatlanság vagy a harcászati ítélőképesség megingása és a tetterő kóros 
tünetekben megnyilvánuló elvesztése áll-e a dolog hátterében. Az elsietett döntéseket 
kerülni kell, ezért a felmentést csak kivételes esetekben kövesse azonnali nyugdíjazás, 
s inkább a várakozási illetékkel történő szabadságolás legyen a gyakorlat.32

A háború első hónapjaiban,  1914 végéig a hat osztrák–magyar hadseregparancsnok 
közül négyet, a  17 hadtestparancsnok közül hatot, összesen tíz hadosztályparancsnokot, 
továbbá két tucat dandárparancsnokot váltottak le egyik napról a másikra alkalmatlanság 
miatt, akik ‒ legalábbis a bajtársaik szemében ‒ a kudarcot vallottak bélyegét viselték.33

Ugyanakkor sokan saját felemelkedésüket köszönhették a felmentéseknek, mint pél-
dául Svetozar Boroević gyalogsági tábornok, aki Rudolf Brudermann lovassági tábornok 
felmentése után került a császári és királyi 3. hadsereg élére.

Csicserics Miksa gyalogsági tábornok, Conrad nagy kritikusa szerint a vezérkari 
főnök állt például Moritz Auffenberg és Blasius Schemua gyalogsági tábornokok leváltása 
mögött, amely nem szakmai teljesítményük alapján történt (Auffenberg a 4. hadsereg 
élén a komarówi csata győztese volt), hanem azért, mert Conrad a potenciális utódait 
félre akarta állítani. Érdekes tény, hogy a tábornokok nagy részét a katonai sikertelen-
ségük indokával váltották le, miközben a hadászati tervezés fő felelősei (Conrad és alá-
rendeltjei, valamint a hadsereg-főparancsnokságra beosztott tábornokok) továbbra is 
a helyükön maradtak.34

Néhány tábornok a harctéri kihívások (a fizikai megpróbáltatások, a harctéri stressz, 
az ellenség tüzérségi fölénye, a hatalmas és indokolatlan veszteségek stb.), az esemé-
nyek és a felelősség súlya alatt pszichésen összeomlott, és öngyilkosságba menekült. 
Különösen a háború első heteiben és hónapjaiban fordult elő több ilyen eset. Friedrich 
Freiherr Wodniansky von Wildenfeld altábornagy,  1914. augusztus 28-án  a  15. közös 
gyaloghadosztály parancsnoka öngyilkosságot követett el.35 Halálának kiváltó oka az volt, 
hogy parancsnokként rossz döntést hozott: egy két oldalról mocsárral határolt keskeny 
úton kényszerítette előnyomulásra csapatait, amelyeket az oroszok összpontosított tüzér-
ségi tüze megtizedelt. Wodniansky hadosztályának magas veszteségeit látva főbe lőtte 
magát.36

Franz Paukert altábornagyot, a  16. közös gyaloghadosztály parancsnokát Rudolf 
Brudermann lovassági tábornok, a 3. hadsereg parancsnoka alkalmatlansága okán 

32 Pollmann  2014, 75–76.
33 Rauchensteiner  2013, 244.
34 Schmitz  2016,  128–129.
35 Balla  2019, 519.
36 Rauchensteiner  2013, 232–234.
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 felszólította a parancsnokság átadására, és krónikus gyomorbántalmakkal a hátországba 
küldte. Tápiósülynél a vonatról leszállva a vasúti sínekre feküdt, és így követett el ön-
gyilkosságot.37

Cornelius Blaim vezérőrnagy, a nagyszebeni menetdandár parancsnoka volt az első 
osztrák–magyar tábornok, aki  1914 augusztusában orosz hadifogságba esett Rohatinnál. 
 1915. május közepén Veronal-túladagolással öngyilkosságot követett el, mivel a fogságot 
szégyennek tartotta.38

1915 elejétől a tábornokok leváltása ritkábbá vált. A parancsnoki viszonyok konszo-
lidálódtak. A háború későbbi menete során a tábornokokat az életkorukra, az egészségi 
állapotukra (kimerültség, háborús neurózis stb.) hivatkozva cserélték le, de a leváltás 
sok esetben azért vált szükségessé, mert parancsnokként elöljáróikkal, illetve a szövet-
séges német tábornokokkal nem harmonizáltak. A felmentetteket általában várakozási 
illetékkel szabadságolták (ami rendszerint hátországi vagy otthoni gyógykezeléssel járt 
együtt), vagy (kényszer)nyugdíjazták, esetleg hátországi beosztásba helyezték, illetve 
a legmagasabb rangúak közül néhányat (például Frigyes főherceg tábornagyot  1917 feb-
ruárjában) az uralkodó rendelkezésére bocsátottak. Pár arisztokrata származású tábor-
nokot az udvari testőrségeknél helyeztek el (például Conrad  1918. július  15-től  az összes 
udvari testőrségek ezredese, Tersztyánszky Károly vezérezredes  1917 szeptemberétől 
a császári és királyi testőr lovasszázad kapitánya a háború végéig).

Ferenc József életében összesen 98 tábornokot mentettek fel. IV. Károly uralkodása 
idején,  1917 februárjától a háború végéig elsősorban az idősebb tábornagyok és vezér-
ezredesek közül helyeztek néhányat rendelkezési vagy inaktív állományba.

A tábornokok vezetői képességei és tulajdonságai

Az első világháborús osztrák–magyar tábornoki kar vezetői és hadvezéri teljesítmé-
nyének megítélése nem egyszerű feladat. Vezetői erényeiket, így szakmai tehetségüket, 
bátorságukat, helytállásukat tekintve csak néhányan magaslottak ki az átlagból (például 
Hermann Kövess és József Ágost főherceg tábornagyok, Alfred Krauss, Szurmay Sándor, 
Hadfy Imre gyalogsági tábornokok), akik ritkán veszítettek csatát vagy hadjáratot,39 de 
ők is csak viszonylag szűk mozgástérrel rendelkeztek. A legtöbb alacsonyabb rangú 
tábornok fegyvertárából hiányzott az önálló döntéshozatal és a kezdeményezőkészség. 
Általában csak a felülről érkező parancsokat hajtották végre legjobb tudásuk szerint.

37 Rauchensteiner  2013, 234–235.
38 Balla  2012, 860.
39 Kövess neve a Szerbia és Montenegró elleni  1915–16-os  győztes hadjárattal, József Ágost főhercegé 
az  1915–16-ban  a Doberdó-fennsíkon vívott védelmi hadműveletekkel, Krauss neve az  1917. októberi 
caporettói áttöréssel, Szurmayé az  1915 telén a Kárpátokban és az Uzsoki-szorosban vívott honvédő 
harcokkal, Hadfy Imréé az  1914. decemberi limanowai győzelemmel forrott össze.
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Néhányan katasztrofális harctéri kudarcokat szenvedtek el (lásd Oskar Potiorek 
táborszernagy fiaskóját a szerb fronton  1914 őszén, vagy József Ferdinánd főherceg 
vezérezredes  hadseregének vereségét a Bruszilov-offenzíva során), amelyek általában 
az illető tábornokok azonnali felmentésével jártak együtt.40

Az  1200 fős tábornoki kar csak kisebb hányadára volt jellemző, hogy törődött a csa-
patai ellátásával, helyzetével. Ketten nagy népszerűségnek örvendtek a tisztek és a katonák 
között. Alois Schönburg-Hartenstein vezérezredes és József Ágost főherceg tábornagy 
az isonzói frontszakaszon szinte naponta megfordult az első állásokban, hogy erősítsék 
csapataik erkölcsi erejét, továbbá ott tájékozódjanak a harci helyzetről. Nem mellékesen 
személyes bátorságukkal is kitűntek: Schönburg  1918 júniusában egy gránátszilánktól 
sérült meg, amikor katonáit vezette a Piave folyón való átkeléskor, ezért a tábornokok 
elitjéből egyedüliként viselhette a Sebesülési Érmet. József Ágost egyetlen tábornokként 
viselhette a Károly-csapatkeresztet, a Piavénél a Montellón folyt harcok során tanúsított 
bátorságáért pedig később a Tiszti Arany Vitézségi Érmet kapta meg.41

A tábornokok negatív vezetői képességei időnként általános emberi gyarlóságokkal 
is párosultak, amelyeknek bemutatására egyetlen találó példa is elegendő: Tersztyánszky 
Károly vezérezredesre kortársai szerint (főként az  1915 első hónapjaiban lezajlott kárpáti 
téli csata során) jellemző volt az emberi erőforrások pazarló felhasználása, az értelmet-
lenül konok ragaszkodás a kitűzött célokhoz, a frontális támadás erőltetése. Kortársai 
vérebnek nevezték, hiszen kegyetlen, alárendeltjeivel szemben durva és kíméletlen volt. 
Emberi tulajdonságai közül a túlfejlett önérzetét, az érzékenységét, a hiúságát, a diplo-
máciai érzék teljes hiányát, a bűnbak- és konfliktuskeresést említhetjük meg.

Ráadásul időnként kényúrként viselkedett:  1915 tavaszán a Kárpátokban a tábori 
csendőrök egy összetorlódott kocsioszlopot azért nem engedtek továbbhaladni, mert 
Tersztyánszky megtiltotta, hogy délutáni alvását a forgalom zajával megzavarják. A han-
goskodásra általában érzékeny volt, így  1916 őszén, az orosz fronton a tiszti étkezde 
baromfiállományának fiatal kakasait leölték, hogy kukorékolásuk nehogy korán reggel 
felverje a parancsnokot.42

A tábornokok közötti személyes ellentétek is nehezítették a vezetés hatékonyságát. Pél-
dául József Ágost főherceg és Tersztyánszky Károly között kölcsönös és tartós ellenszenv 
feszült.43 Svetozar Boroević, „az Isonzó oroszlánja”, az 5. hadsereg parancsnoka a vele 
közölt parancsok ellenére érdektelenséget mutatott a magashegységi védelmi állások 
kiépítésében, ami állandó konfliktusokhoz vezetett közte és Alfred Krauss, az osztrák–
magyar Délnyugati Front vezérkari főnöke között.44

40 Potiorek táborszernagy  1914 őszén két offenzívát indított a szerbek ellen, ami decemberben az összes 
elfoglalt szerb terület kiürítésével végződött. József Ferdinánd főherceg 4. hadserege  1916. június 4. és 
 16. között állományának 54%-át veszítette el, és különösen magas volt az orosz hadifogságba esett 
katonák száma.
41 Schmitz  2016,  171–172.
42 Pollmann  2003, 9.,  132.,  134.
43 Pollmann  2003, 80–82.
44 Schmitz  2016,  208.
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A tábornoki kar háborús veszteségei

A tábornokok hadvezéri tevékenységük közben óhatatlanul ki voltak szolgáltatva 
a hadiszerencsének. Az első világégés folyamán összesen hét osztrák–magyar tábornok 
(1914 végéig négy,  1916-ban  és  1918-ban  egy-egy vezérőrnagy,  1917-ben  pedig egy al-
tábornagy) veszítette életét a hadszíntéren.45

Tizenkét tábornok esett orosz hadifogságba (3 még  1914 őszén, 9 pedig Przemyśl 
 1915. március 22-én  történt kapitulációja alkalmával). Közülük  11 fő tért vissza ott-
honába, Blaim vezérőrnagy öngyilkosságot követett el a kényszerű rabságban.46 
Az  1918. november 3-án  délután aláírt padovai fegyverszünetet követő 24 órában 
9 tábornok esett olasz hadifogságba.

Összegzés

A címben körvonalazott témakör komplexitása miatt tanulmányomban csupán az általam 
leglényegesebbnek tartott problémák felvetésére és a felmerült kérdések megválaszolá-
sára szorítkoztam.

A Monarchia túlnyomó részben átlagos vezetői és hadvezéri képességekkel bíró, a leg-
magasabb rangokat elért és azzal együtt a haderő legfontosabb posztjait betöltő tábornoki 
elitjének, valamint a főként hadosztály-, illetve dandárparancsnoki vagy azzal egyen-
értékű beosztásokat ellátó altábornagyoknak és vezérőrnagyoknak jelentős szerepük volt 
abban, hogy Ausztria–Magyarország soknemzetiségű hadserege (az ellenséges antant 
várakozásai, valamint az előre nem látott háborús nehézségek és vereségek ellenére) 
a háború során végig egységes maradt; általában véve jól megállta helyét a hadszínte-
reken ‒ eredményes védekezésre mindvégig s időnként (legtöbbször német segítséggel) 
jelentős győzelmek kivívására is képes volt –, valamint a hátországi feladatok ellátása 
közben; továbbá  1918. november elején még akkor is harcolt a birodalom  1914-es  hatá-
rain kívül, amikor Ausztria–Magyarország államalakulatként már megszűnt létezni.

Az osztrák–magyar tábornokok kétségtelenül az első világháború meghatározó sze-
mélyiségei voltak. A vezetői, parancsnoki és hadvezéri tevékenységüket negatívan befo-
lyásoló számos fentebb leírt tényező együttállása ellenére összességében elfogadható 
teljesítményt mutattak fel. Néhány döntő csatában és hadjáratban ugyan sikerült diadalt 
aratniuk az ellenségen, de a háború végső kimenetelét érdemben nem tudták befolyásolni.

45 Steiner  1992, 218–223.; Rauchensteiner  2013, 965–966.
46 Balla  2012, 848–862.
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Műszaki kiválóságok – Vidos Géza

Balla Tibor1 – Padányi József2

A műszaki katonák felkészültsége, elkötelezettsége és nyitottsága az új iránt koroktól 
és rendszerektől függetlenül ismert és elismert. A harctéren és a békeidőszakban nyújtott 
kiváló teljesítményük örökre beírta magát a magyar hadtörténelembe, aminek emlékét 
számos könyv és tanulmány őrzi. Ezzel együtt úgy ítéltük meg, hogy ezt a szellemiséget 
érdemes egy-egy kiváló műszaki katona életén keresztül is bemutatni, felvillantva a fel-
adatokat, a kihívásokat és az azokra adott szakmai és emberi válaszokat. Példát bőven 
találtunk, így a sorozatunk a Műszaki Katonai Közlöny lapjain hosszú időre kér teret. 
Nem célunk új hősöket kreálni, igyekszünk objektív és szakmailag is izgalmas szemé-
lyiségeket bemutatni.

1. ábra
Vidos Géza arcképe
Forrás: Jacobi  1938

Vidos Géza  1888. december 27-én  született a délvidéki Péterváradon, római katolikus 
családban. Apja koltai Vidos Elek (1832–1915) császári és királyi altábornagy 

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, dékáni titkárságvezető; 
e-mail: balla.tibor@uni-nke.hu; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2476-8981 
2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, egyetemi tanár; e-mail: 
padanyi.jozsef@uni-nke.hu; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6665-8444 
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(1885 és  1891 között Pétervárad erődparancsnoka), édesanyja Csergheő Malvin.3 Felesége 
Szentgyörgyi Czeke Eleonóra volt, két leánygyermekük született.4

Az elemi iskolát, majd  1899-től  a bencés algimnáziumot Kőszegen,  1903-tól  a pre-
montrei főgimnáziumot Szombathelyen,  1907–1910 között a császári és királyi Műszaki 
Katonai Akadémiát Mödlingben,  1917-ben  a császári és királyi vezérkari tanfolyamot 
Laibachban,  1927-ben  a honvéd törzstiszti tanfolyamot Budapesten végezte.5 Németül 
tökéletesen, angolul, franciául és olaszul jól, lengyelül pedig gyengén beszélt.6

Tényleges tiszti szolgálatát  1910. augusztus  18-án  kezdte hadnagyként a pozsonyi 
császári és királyi 1. (átszervezés után 5. hadrendi számot viselő) utászzászlóaljban.7 
 1914. augusztus elsején (az első világháború kitörésekor) főhadnaggyá lépett elő, valamint 
a császári és királyi 2. lovashadosztály vezérkari osztályára került mint műszaki előadó.8

Elemző-értékelő tehetsége korán megmutatkozott, hiszen az elsők között jelezte 
azt, hogy a lovashadosztálynál elkerülhetetlen a műszaki kapacitások növelése, legyen 
az eszköz, harceljárás és kiképzés. Ahogy írja: „Bizonyára az sem lesz érdektelen, ha arról 
esik szó, hogy az a lelkes fiatal tiszt, aki addig csak a gyakorlótéren képezte ki az utászait, 
hogyan látta egy számára meglehetősen idegen fegyvernem harctéri működését, mint élte 
át kezdetben annak még a régi hagyományok szellemében történt alkalmazását és harcait 
és mint látta annak átalakulását a világháború tapasztalatai alapján, amiből ő maga is 
tevékenyen kivette a részét, mert hiszen ez az átalakulás erősen műszaki irányú volt!”9

Mint a lovashadosztály „műszaki főnöke” számos szakfeladat részese volt. Ezek 
közül is kiemelkedtek a harctéri hidak robbantása vagy robbantáshoz való előkészí-
tése, illetve a mocsaras terepen az erődítési munkák. Itt szembesül azzal a folyamattal, 
hogy a lovasság hogyan kényszerül egyre gyakrabban gyalogsági feladatokat elvégezni 
és ehhez kapcsolódóan állásépítéssel foglalkozni, hogy csökkentse veszteségeit. Itt szü-
letett meg benne az a felismerés is, hogy a lovasszázadokat mielőbb el kell látni sánc-
szerszámokkal.

1915. szeptember 6-án  Sziemikowcze település mellett megsebesült az orosz fronton. 
 1917. február  12-étől  a laibachi vezérkari tanfolyam hallgatója volt.  1917 márciusa 
és augusztusa között pótzászlóalj-kiképző tisztként,  1917. szeptember 1-jétől  pedig szá-
zadosként a császári és királyi 33. árkászzászlóalj alárendeltségében harcoló pettaui 
3/3. (az átszervezés után 2/13.) árkászszázad parancsnokaként szolgált az olasz fronton. 
Számos hídépítésben vett részt az Isonzó, a Tagliamento és a Piave folyón. A nevéhez 

3 Kőszeg és Vidéke (1925).
4 Nyugat-dunántúli kötődését az is fokozta, hogy  1925-ben  Kőszegen kötött házasságot.
5 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok 2756/1890.
6 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tanulmánygyűjtemény 3020. sz.
7 Parancsnoka ebben az időben Eminger Nándor százados, a méltán híres sportember, a Pozsonyi 
Hajós Egylet tagja. Feljegyezték róla, hogy  1911-ben  igazi „evezős bravúrt” hajtott végre egyik társával: 
24 órán belül eveztek fel a Villám névre keresztelt párevezősben Pozsonyból Bécsbe, majd vissza.
8 Érdekes egybeesés, hogy édesapja  1866-ban  az ugyanezt a számot viselő lovashadosztály soraiban 
harcolt a poroszok ellen.
9 Jacobi  1938.
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köthető a Piave híd építése Ponte nelle Alpi település mellett, ahol a pettaui 3/3. árkász-
század mellett a 2/85. árkászszázadot is alárendelték, és a gázzászlóalj katonái is rendel-
kezésére álltak. A hídépítés  1917. november 25-től   1918. február 7-ig  tartott.

2. ábra
Híd a Piave folyón, Ponte nelle Alpi mellett
Forrás: Jacobi  1938, 323.

1918 júliusától a császári és királyi 50. gyaloghadosztály árkászcsoportjának parancs-
noka volt az olasz hadszíntéren, a háború végéig. Ebben a minőségében a hadosztály 
Spinnuccia és Madal települések közötti védőszakaszának kiépítési munkálatait vezette.

1920. július 22-étől  a szombathelyi magyar királyi honvéd utászzászlóaljban szolgált. 
 1921–1923 között a Honvédelmi Minisztérium állományába tartozott, egyidejűleg 
a budapesti József Műegyetem (Műszaki Egyetem) hallgatója volt.  1923-tól  a magyar 
királyi 1. vegyesdandár parancsnokságára beosztott tisztként szolgált Budapesten, 
 1926. október 1-jétől  a budapesti Ludovika Akadémia szolgálati szabályzat, erődítés 
és várharc tanára.

1928. május 1-jén  őrnaggyá lépett elő.  1929. október 1-jétől  a Rendőr Újonc Iskola 
(RUISK – a rejtés éveiben a páncélos fegyvernemi képzés intézménye) II. tanosztályának 
parancsnoka Budapesten. Az  1930 februárjában megjelent cikkében nyugállományú 
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őrnagynak nevezik. Valószínűleg a RUISK állományában nyugállományú katonaként 
dolgozott.  1930. április 1-jétől  a győri magyar királyi „Török Ignác” 2. utászzászló-
aljban szolgált,  1933. október 4-étől  a 2. utászzászlóalj parancsnokhelyettese Győrben, 
 1934. november 1-jén  ugyanott alezredessé léptették elő.  1935. október 1-jétől  a Ludovika 
Akadémia II. Főcsoportja műszaki tanulmányi csoportjának vezetője és műszaki század-
parancsnoka, a szolgálati szabályzat és az erődítéstan tanára Budapesten, e beosztásában 
lett ezredes  1938. november 1-jén.

Nem volt kérdéses, hogy elméleti felkészültsége és a háborúban szerzett gyakorlati 
tapasztalatai alapján a katedrán a helye. Az ebben az időszakban készült publikációiban 
elsősorban az erődítés kérdéseivel foglalkozott. Egyrészt rögzítette háborús tapasz-
talatait, másrészt folyamatosan figyelte és feldolgozta a hazai és nemzetközi szakiro-
dalmat. Kiemelkedő nyelvismerete révén közvetlenül tanulmányozhatta a német, angol, 
francia és olasz írásokat, amelyeket elemzett és értékelt. Egy  1931-ben  megjelent írásában 
az említett nyelveken írt publikációk mellett az országok erődítési utasításait is áttekinti, 
rámutatva arra a tényre, hogy a háború egyik nagy tapasztalata az erődítés felértékelő-
dése. Igaz ez mind a tábori, mind az állami erődítés szerepére.10

Egyik művében találtuk a következő gondolatot: „A legtöbb állam gyorsan mozgó 
alakulatainak fejlesztésére nagy súlyt helyez, hogy ezekkel ellenfeleit lerohanhassa; 
a nagy állam erre egy kis országgal szemben különösen hajlamos lesz!”11 Akaratlanul is 
eszünkbe jut a villámháború, amit a németek évekkel később alkalmaztak, sok esetben 
nem is sikertelenül.

1935-től  egyre intenzívebben foglalkozik hadtörténeti kérdésekkel. Feldolgozza 
a műszaki szolgálat fejlődésének történetét, Török Ignác aradi vértanú és Bolyai János 
munkásságát, valamint a szabadságharc egyes alakulatainak történetét. Az aradi vér-
tanúról szóló tanulmányára a mai napig alapműként tekintünk. Ahogy a könyv egyik 
méltatója írja: „Oly szép emlék egy nagy katona-bajtársról ez a könyv, hogy szebbet 
adni már nem is lehetne.”12

1939. október 1-jétől  a Központi Átvételi Bizottságnál szolgált Budapesten,  1940. feb-
ruár 1-jétől  pedig a magyar királyi II. honvéd hadtest műszaki parancsnoka volt Székes-
fehérváron.  1942. március 30-án  vezérőrnaggyá léptették elő.13 Az előléptetése augusz-
tusban történt, visszamenőleg.

Vidost hátországi beosztásából csak két alkalommal szólította el a szolgálati kötele-
zettsége: először  1940. szeptember–októberében, amikor részese volt a magyar királyi 
Honvédség csapatai észak-erdélyi bevonulásának, majd  1944 márciusa és júniusa között 
Kárpátalján és Galíciában vett részt a szovjet előrenyomulás megállítására épített védelmi 
állások ‒ a Hunyadi-állás és az Árpád-vonal ‒ építési munkálatainak irányításában.14

10 Vidos  1931, 96–116.
11 Vidos  1934,  17–36.
12 Palkó  1943,  156.
13 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok 2756/1890. 9. 367.
14 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tanulmánygyűjtemény 3020. sz.
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1944. szeptember 8-án  a II. hadtest műszaki parancsnoka,  1944. október 1-jén  
hivatalosan is felmentették a II. hadtest műszaki parancsnoki beosztásából, és három 
hónapra szabadságolták,  1945. február 1-jén  pedig nyugállományba helyezték.  1946-ban  
megfosztották rendfokozatától.  1956. november 4-én  Ausztriába emigrált,  1965. május 
 12-én  hunyt el Graz városában.15

Vidos Géza vitézségét, bátorságát és szakmai felkészültségét felettesei megbecsülték 
és kitüntetések adományozásával is elismerték, amelyek közül a következőket kapta meg: 
 1915. február 24. Bronz Katonai Érdemérem kardokkal,  1915. december  12. Ezüst Katonai 
Érdemérem,  1916. augusztus  17. Ezüst Katonai Érdemérem kardokkal,  1917. május 
27. Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadidíszítménnyel,  1917. Károly-csapatkereszt, 
 1918. Sebesültek Érme egy sávval,  1918. július 8. Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadi-
díszítménnyel és kardokkal,  1930. Tiszti Szolgálati Jel III. osztálya,  1930. Kormányzói 
elismerés látható jelét képező Magyar Koronás Bronzérem,  1931. Magyar Háborús 
Emlékérem kardokkal, sisakkal,  1932. Osztrák Háborús Emlékérem,  1937. Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje,  1938. Olasz Korona Rend tisztikeresztje,  1940. augusztus 
 18. Tiszti Szolgálati Jel II. osztálya,  1940. október 22. Magyar Érdemrend tisztikeresztje, 
 1941. Erdélyi Emlékérem,  1942. július 29. Nemzetvédelmi Kereszt,  1944. november 
 11. Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszítménnyel és kardokkal.16

Hadtörténetírói, szakírói munkássága is figyelemre méltó. Több önálló kötet és számos 
tanulmány publikálása fűződik a nevéhez, amelyek a megjelenés sorrendjében az aláb-
biak:

• Új irányzatok az állandó erődítés terén. Magyar Katonai Közlöny,  1928/2. sz. 
 163–177.

• Az államerődítés szerepe a világháborúban. Magyar Katonai Szemle,  1930/2. sz. 
 112–126.

• Az állásharc és annak műszaki berendezései korszerű megvilágításban. Magyar 
Katonai Szemle,  1931/3. sz. 96–116.

• Sokaltól Turynkáig. Magyar Katonai Szemle,  1932/9. sz. 48–67.
• Rögtönzött államerődítés. Magyar Katonai Szemle,  1934/1. sz.  17–36.
• A szabadságharc Radetzky-huszárai. Magyar Katonai Szemle,  1935/11. sz.  208–219.
• A magyar tábori műszaki szolgálat hadtörténelmi fejlődése a világháború kitöréséig; 

Leghűségesebb támogatóink, a csapatműszaki alakulatok; Műszaki tapasztalataim 
a 2. lovashadosztálynál a világháborúban. In Jacobi Ágost szerk. (1938): Magyar 
műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest, 
Közlekedési Nyomda K.F.T. Kiadása.  17–33., 359–361., 370–376.

• A honvédség műszaki szolgálata  1848–49-ben  (1939). Budapest, Madách Nyomda.
• A honvédsereg műszaki szolgálata  1848–49-ben. Magyar Katonai Szemle, 

 1939/10. sz. 212–229.
• Bolyai János életrajza. Magyar Katonai Szemle,  1940/6. sz. 804–811.

15 Szakály  2003.
16 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok 2756/1890.
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• A magyarság szerepe az Osztrák–Magyar Monarchia katonai műszaki szerveze-
tének keretében (1941). Pécs, Pécsi Egyetemi Nyomda.

• A magyarság szerepe az Osztrák–Magyar Monarchia katonai műszaki szerveze-
tének keretében. Hadtörténelmi Közlemények,  1941./ 3–4. sz.  135–172.

• Nemescsói Török Ignác tábornok (1941). Székesfehérvár, a szerző kiadása.
• Pillanatfelvételek a volt Monarchia katonai műszaki szervezetének életéből. Magyar 

Katonai Szemle,  1942/2. sz. 401–410.
• Kőszeg városának lovas helyőrségei  1681-től   1912-ig  (1942). Szombathely, Marti-

neum Könyvnyomda.
• Székesfehérvár nemzetőrei az  1848–49. évi szabadságharcban. Magyar Katonai 

Szemle,  1943/4. sz.  165–174.
• A szabadságharc Erneszt-gyalogosai. Magyar Katonai Szemle,  1944/4. sz.  114–125.

Ezeken túl is jelentek meg írásai, többek között: Berzsenyi nem akar hadtestparancsnok 
lenni. Vasi Szemle,1937; Vas vármegye neves katonafiai. Vasi Szemle,  1944;

Vidos Géza vezérőrnagy szakmai pályafutása figyelemre méltó. A két nagy háborúban 
műszaki tisztként olyan feladatokat végzett és vezényelt, amelyek a műszaki támogatás 
soha el nem múló fontosságát bizonyítják. Kiemelkedik ezek sorából az erődítés területén 
végzett elméleti és gyakorlati munkássága, azok az előrelátó gondolatok és szervezési 
intézkedések, amelyek sokszor megelőzték a kort, amelyben élt és alkotott.
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Műszaki kiválóságok – Molnár Pál

Balla Tibor1 – Padányi József2

Sorozatunk következő műszaki kiválósága Molnár Pál. Műszaki tisztként harcolt az első 
világháborúban, részt vett a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének honvédő harcában, 
és szolgált a Nemzeti Hadseregben is. Mindvégig műszaki szakmai beosztásokban dol-
gozott, eljutva az altábornagyi rendfokozatig. Sorsa mégis tragikusan ért véget, ami még 
inkább indokolja, hogy megemlékezzünk róla.

1. ábra
Molnár Pál arcképe
Forrás: Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok  1106/1892

Molnár Pál  1892. december  20-án  született Vácott. Apja Molnár Péter nyugállományú 
MÁV-felügyelő, édesanyja Kacz Mária Klára.  1942. július 7-én  nősült meg, felesége 
Szepesi Margit Olga, akit másodszori nyugállományba helyezése után,  1942-ben  vett el.

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, kutatóprofesszor; e-mail: 
balla.tibor@uni-nke.hu; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2476-8981 
2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, egyetemi tanár; e-mail: 
padanyi.jozsef@uni-nke.hu; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6665-8444 
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Az elemi iskolát Vácott  1898-tól   1902-ig, a gimnázium öt osztályát Budapesten 
végezte  1902–1907 között.  1907-tól   1910-ig  a soproni Honvéd Főreáliskola növendéke 
volt, majd  1910–1913 között a császári és királyi Katonai Műszaki Akadémiát végezte 
Mödlingben.  1921–1923 között a budapesti József Nádor Műszaki Egyetemen szerzett 
okleveles mérnök diplomát. Katonai pályafutása során több szakmai tanfolyamot 
végzett el sikerrel, így  1918-ban  a császári és királyi vezérkari tanfolyamot Belgrádban, 
 1929–1930-ban  a honvéd törzstiszti tanfolyamot Budapesten,  1934-ben  pedig a honvéd 
harcászati és hadműveleti tanfolyamot szintén Budapesten. Németül tökéletesen, franciául 
jól beszélt és írt, az orosz, valamint az olasz nyelvet olvasási szinten sajátította el.3

Tényleges tiszti szolgálatát  1913. augusztus  18-án  hadnagyként kezdte a császári 
és királyi 5. utászzászlóalj 3. századában, Pozsonyban. Az első világháború kitörésének 
időpontjától,  1914. augusztus 1-jétől, szakaszparancsnokként harcolt a császári és királyi 
5. utászzászlóalj 5. századában a szerb hadszínterén. Itt részt vett a Sabác környéki átkelés 
műszaki támogatásában, áthajózási kompok és egy hadihíd építésében és fenntartásában. 
Utóbbit – amelynek hossza 695 méter volt – 8 óra alatt építette meg 6 utászszázad. A híd 
 200 órán keresztül segítette a sabáci küzdelemben a Monarchia csapatait.4 A szerb ellen-
támadás miatt a katonai vezetés elrendelte a híd megsemmisítését. Jól mutatják a műsza-
kiak eltökéltségét Molnár Pál következő mondatai: „[az] utásztisztek a kapott parancs 
ellenére és saját kezdeményezésükből összeszedték századjaikat és minden intézkedés 
nélkül a hídra rohantak és megkezdték annak tagonként való lebontását. A híd percek 
alatt eltűnt, a tagok saját parton egy órán belül ki voltak kötve és a kereken hétszáz 
méteres hadihíd anyaga meg volt mentve. Még a szerb parton lévő partfát is elhoztuk!”5

1914 novemberében már az orosz fronton harcolt. Utászaival részt vett a „kárpáti 
húsvéti csatában”, sok esetben gyalogosként szálltak szembe az előretörő oroszokkal. 
Az utász század ezekben a harcokban állományának kétharmadát vesztette el. Feladataik 
igen sokrétűek voltak, hiszen a hagyományos műszaki munkák (védőállások kiépítése, 
karbantartása, tökéletesítése, utak javítása, hidak megerősítése és karbantartása) mellett 
részt vettek a gyalogharcokban is. Sajátos feladatuk volt továbbá azoknak az újonnan 
rendszerbe állított harceszközöknek az alkalmazása is, amelyet a gyalogság kezdetben 
bizalmatlanul fogadott. A harcok során utászok próbálták ki az új kézigránátokat, működ-
tették az aknavetőket, lángszórókat, gyalogsági fényszórókat.

Jellemző egy mondata, amikor az új eszközökről ír: „December 9-én  felvételeztük 
az első két aknavetőt, melyhez egy fél ívre litografált rövid használati utasítás és néhány 
láda lőszer volt csatolva. Tessék utászok, használjátok egészséggel eme új eszközöket, 
és ha tudjátok, kedveltessétek meg a gyalogsággal is – mondta a hadosztály.”6  Cinikusnak 

3 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok 
 1106/1892.
4 Jacobi  1938, 91. 
5 Jacobi  1938, 92. 
6 Molnár  1938, 74. 



275

Műszaki kiválóságok – Molnár Pál

is nevezhetnénk ezt a megközelítést, ha nem tudnánk, hogy vérrel írták utána 
a tapasztalatokat.

A nevéhez fűződik egy szokatlan műszaki vállalkozás is, amelynek célja az volt, hogy 
az erdőben megbújó orosz lövészeket kifüstöljék. A műszaki katonák – felszerelve egy 
hordó petróleummal, kis hordó kátránnyal – az éjszakai órákban észrevétlenül behatoltak 
az erdőbe, és megpróbálták azt felgyújtani. A feladatot végrehajtották, de a várt ered-
mény elmaradt, mert az erdő nem égett le. Ahogy Molnár megfogalmazza a tanulságot: 
„Csakis olyan műszaki harccselekmény érhet el sikert, amely nemcsak harcászatilag van 
megalapozva, hanem amely egyúttal műszakilag is kellőleg alá van támasztva. Hiányosan 
előkészített, vagy anyagilag meg nem alapozott műszaki tevékenységtől nem lehet sikert 
várni és csak felesleges véráldozatra vezethet. Mert, ha a harcászat ismeri a véletlent, 
alkalmazza a meglepetést és számol a szerencsével is, addig a műszaki csak a biztosat 
ismeri, mert kétszerkettő az ellenség háta mögött is négy.”7

2. ábra
Az 5/5. utászszázad helyzete az orosz fronton,  1915 tavaszán
Forrás: Jacobi  1938,  129.

7 Molnár  1938, 77.
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1916 februárja és  1917 júliusa között az albániai hadszíntéren teljesített szolgálatot. 
Időközben,  1915. május 1-jén, főhadnaggyá léptették elő.  1917 augusztusában hátor-
szági beosztásba került: kiképzőtisztként szolgált a császári és királyi 51. árkász-pót-
zászlóaljban Pozsonyban,  1918. február 9-étől  pedig szakaszparancsnokként a csá-
szári és királyi 23. árkászzászlóaljban.  1918 augusztusától a Nagy Háború végéig 
a császári és királyi 1/51. árkászszázad parancsnoka volt az olasz hadszíntéren, itt érte 
az összeomlás. Ahogy írja: „És álljon itt emlékül megörökítve, hogy az 1./51. árkász-
század zöme, melyet az október 30-iki sacilei bombatámadás az országúton szét nem 
sodort, mintegy  150 fő, vezetésem alatt és Bachmann Jenő zászlóssal, mint egyedüli 
alantos tiszttel  1918 november  18-án  teljes fegyverzettel és a század pénztárával, mint 
zárt egység vonult be Szegedre az utászlaktanyába, ahonnan  1914-ben, mint 3./7. utász-
század, dicsőséges tettekkel teleszórt útjára elindult.”8

1918 novemberétől alakulata póttesténél szolgált Pozsonyban,  1919 februárjától pedig 
árkászszázad szakaszparancsnokként Kőszegen.  1919 áprilisától a székesfehérvári és a ceg-
lédi hadtest műszaki parancsnokaként vett részt a Vörös Hadsereg harcaiban.  1919. augusztus 
 12-étől  román hadifogságban volt, majd onnan kiszabadulva,  1919. december 7-én  belépett 
a Nemzeti Hadseregbe.

1920. január 1-jétől  beosztott tisztként szolgált a budapesti katonai körletparancsnok-
ságon,  1920. március 6-ától  zászlóalj-segédtisztként a magyar királyi 1. hidász-zászlóaljnál 
Budapesten,  1921. január  20-ától  a budapesti hídépítő -iskola parancsnokságán,  1921. június 
1-jétől  pedig a magyar királyi 1. honvéd utászzászlóaljban.  1921. szeptember 1-jén  száza-
dossá lépett elő.  1921 szeptembere és  1923 szeptembere között a magyar királyi 1. honvéd 
utászzászlóalj, illetőleg a budapesti katonai körletparancsnokság állományába tartozott, 
egyidejűleg a budapesti József Nádor Műszaki Egyetemen végezte mérnöki tanulmányait. 
(Hivatalosan csak  1927. augusztus 1-jétől  volt jogosult az okleveles mérnöki cím haszná-
latára.)  1923 szeptemberétől a budapesti Honvéd Főparancsnokság kiképzési osztályán 
szolgált előadóként.  1926. február 1-jétől  a Honvéd Főparancsnokság műszaki szemlélő-
jének segédtisztje volt Budapesten.  1929. július 1-jétől  csapatszolgálatot látott el a magyar 
királyi 1. honvéd gyalogezredben Budapesten.  1929. október 1-jétől   1930. március  17-éig  
a budapesti honvéd törzstiszti tanfolyam hallgatója volt, amit kiváló eredménnyel végzett el. 
 1930. március  18-tól  különleges alkalmazású törzstisztként teljesített szolgálatot a magyar 
királyi 1. honvéd utászzászlóaljban,  1931. november 1-jétől  őrnagyként.  1932. március 
1-jén  nyugállományba helyezték.  1932. szeptember 1-jétől  altanácsnok lett a budapesti 
magyar királyi Haditechnikai Intézet állományában,  1933. április 26-ától  pedig a Hadi-
technikai Intézet II. szakosztályának vezetője volt,  1934. november 1-jétől  tényleges állo-
mányú alezredesként.  1937. május 1-jétől  a magyar királyi Bornemissza Gergely 1. honvéd 
utászzászlóalj ideiglenes parancsnoka,  1938. november 1-jétől  ezredesi rendfokozatban. 
 1939. január 23-ától  a budapesti magyar királyi Haditechnikai Intézet parancsnokhelyettese 
(egyben a II. szakosztály vezetője is),  1939 októberétől a magyar királyi műszaki csapatok 
szemlélője.  1939. november  15-étől  a magyar királyi honvéd erődítési parancsnokságon 

8 Molnár  1938,  145.
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szolgált Budapesten.  1940. március 1-jétől  az esztergomi magyar királyi honvéd műszaki 
gyakorló és kiképzőtábor parancsnoka,  1941. január 1-jétől  magyar királyi honvéd erődí-
tési parancsnok Budapesten.

1941 augusztusától nyugdíjazásáig betegszabadságon tartózkodott Budapesten, 
 1942. február 1-jén  pedig másodszor is nyugállományba helyezték, ezt követően a fővá-
rosban élt.9  1943 márciusától  1944. november végéig a székesfehérvári vadásztölténygyár 
gyárvezető igazgatói tisztét töltötte be.10

1945. április 27-én  újra jelentkezett szolgálatra, majd a Honvédelmi Minisztérium ipari 
csoportjában szolgált ezredesi rendfokozatban.  1945. október 1-jén  vezérőrnaggyá léptették 
elő.  1945. október  15-étől  az 1. műszaki hadosztály parancsnoka.

Az ország újjáépítésében végzett munkáról, a háborús pusztítást követő helyreállításról, 
az abban részt vevő műszaki katonákról a következőket írta: „Egy olyan világban, melyben 
a jognak és a kötelességnek egyensúlya nem volt meg, igyekeztem dolgozó honvédeimmel 
mindazon kötelezettségeknek eleget tenni, melyeket az ország érdeke és demokráciánk épí-
tése érzésem szerint feltétlenül megkívántak. Helyes volt a minden körülmények között ki-
kényszerített építő munka, a szerves bekapcsolódás az országos építő munkába és igazolnak 
bennünket a megindult közlekedés, a hírváltás mai magas foka, a hidakon át lebonyolódó 
forgalom, az elárasztástól megmentett otthonok és lakosok, az aknáktól mentesített és a ter-
melésnek visszahódított városi és mezőgazdasági területek, valamint mindezeknek eredő 
következménye: az ország egyre lüktetőbb gazdasági élete. […] Ez kissé a mi érdemünk 
is és ezért első sorban jár köszönet és elismerés a dolgozó honvédnek, aki zord télben, 
egy szál alsónemű nélküli ruhában, éhesen, fagyos kézzel, rongyos bakancsban dolgozott 
jégtorlaszok között, állt őrt állomásokon és vonatokon, vagy bármely pillanatban aknák 
felszedésénél tette életét kockára a közösségért.”11

1946. október  12-étől  a Hadiműszaki Törzskar (Műszaki Vezetési Törzs) főnöke. 
 1947. november 1-jétől  a budapesti Katonai Műszaki Intézet ‒  1948. június 9-étől  a Hadi-
technikai Intézet ‒ parancsnoka, amelyet ő szervezett meg. Munkája elismeréseképpen 
 1949. május 1-jén  altábornaggyá léptették elő. Később az új rendszer vezetői már nem 
akartak vele dolgozni (annak ellenére, hogy  1947 júniusától a Szociáldemokrata Párt tagja, 
majd  1948-tól  a Magyar Dolgozók Pártja vezetőségi tagja volt), ezért  1950. január  19-én, 
immár harmadszor is nyugállományba helyezték.

Molnár Pál vitézségét, érdemeit és tehetségét a Magyarországon  1913 és  1950 (katona-
tiszti szolgálatának két végpontja) között létezett három különböző politikai rendszerben 
egyaránt elismerték. A következő (osztrák–)magyar kitüntetések birtokosa volt:  1915. már-
cius  13.: Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon kardokkal;  1915. július 7.: Ezüst Katonai 

9 Korai nyugállományba helyezésének pontos okát nem ismerjük. Lehet, hogy a háborús 
szerepvállalással nem értett egyet, de lehet az is ok, hogy az  1942. július 7-én  Szepesi Margit Olgával 
kötendő házasságát az akkori vezérkari főnök nem engedélyezte. Forrás: https://haditechnikaiintezet.
hu/molnar-pal (A letöltés dátuma:  2020. 03. 06.)
10 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok  1106/1892.
11 Molnár  1955, 267–303.

https://haditechnikaiintezet.hu/molnar-pal
https://haditechnikaiintezet.hu/molnar-pal
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Érdemérem kardokkal;  1917. január 8.: Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadidíszítmén-
nyel;  1917. szeptember  11.: Károly Csapatkereszt;  1930. február 27.: Kormányzói dicsérő el-
ismerés látható jelét képező Magyar Koronás Bronzérem;  1930. április  15.: Magyar Háborús 
Emlékérem kardokkal, sisakkal;  1933. augusztus  18.: Tiszti Szolgálati Jel III. osztálya; 
 1936. december 4.: Magyar Érdemrend tisztikeresztje;  1939: Magyar Érdemrend közép-
keresztje;  1941. június  18.: Erdélyi Emlékérem;  1941. október 1.: Nemzetvédelmi Kereszt; 
 1946. április 30.: Kossuth Hídért Emlékérem;  1948. január  13.: Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (utóbbi kettő az ország újjáépítése terén végzett munkájáért);  1948: 
48-as  Díszérem.

A külföldi kitüntetések közül az alábbiakat kapta meg:  1935. március  15.: Osztrák 
Háborús Emlékérem (1914–1918) kardokkal;  1936. augusztus  14.: Olasz Korona Rend 
parancsnoki keresztje;  1937: Német Sas Rend III. osztálya;  1938. december 9.: Német Sas 
Rend II. osztálya;  1939. január  18.: Bolgár Háborús Emlékérem (1915–1918).

Végleges nyugállományba vonulása utáni sorsáról, valamint halálának körülményeiről, 
illetőleg időpontjáról és helyéről nincsek adataink. Egy, a tiszti személyi anyagában fel-
lelhető, saját kezűleg írt, keltezés nélküli búcsúlevél tanúsága szerint, feltételezhetően 
öngyilkosságot követett el,  1950. január  19-én  bekövetkezett nyugdíjazása után.12

Személyiségéről sokat elmond bajtársa, Jacobi Ágost ezredes véleménye: „Ha munkám 
fokozatos fölépítésénél néha-néha kishitűség vett rajtam erőt, mellém állt buzdításával 
a mindig segítő, lelkes bajtárs, barát és hajdani tanítványom, aki mosolyogva evezett át 
velem együtt az ilyen veszélyes vizeken, jeléül annak, hogy ezt a mesterséget 25 év előtt 
alaposan megtanulta tőlem. Az Isten áldja meg érte kedves Molnár Pál barátomat!”13

Molnár Pál nemcsak katonai vezetőként, parancsnokként méltó a figyelmünkre, hanem 
mint hadtudományi író, gondolkodó műszaki katonai is. Az első világháborút követő 
években számos tanulmánya jelent meg, amelyekben feldolgozta háború tapasztalatait, 
illetve az azt követő változásokat. Több tanulmányban foglalkozott a műszaki támogatás 
gyakorlati problémáival, az újonnan felmerülő harcászati-hadászati-hadműveleti kérdé-
sekkel, de a második világégés utáni újjáépítés során tapasztaltakat sem hagyta szó nélkül.14

12 Hadtörténelmi Levéltár Budapest, tiszti anyakönyvi lapok  1106/1892.
13 Jacobi  1938, 4. 
14 Fellelhető munkái a következők: Jellegzetes utász harccselekmény. Magyar Katonai Szemle, 
8. évf. 1. sz. 73–77.; A korszerű folyamátkelés eszközei és azok alkalmazása. Magyar Katonai Szemle, 
3. évf. 4. sz.  129–140.; Korszerű folyamátkelési problémák. Magyar Katonai Szemle, 3. évf. 4. sz. 
 127–141.; Az idő jelentősége a hevenyészett erődítésnél. Magyar Katonai Szemle, 7. évf. 1. sz. 62–64.; 
Utászok gyalogharcban. Magyar Katonai Szemle, 7. évf. 3. sz. 61–69.; Szemelvények az 5. (pozsonyi) 
utászzászlóalj háborús történetéből. In Jacobi  1938, 88–131.; A Piave. In Jacobi  1938,  173–195.; Harc 
a műszaki zárakkal. Magyar Katonai Szemle, 9. évf. 2. sz.  139–143.; Néhány szó a németek átkeléséhez 
a Rajnán. Magyar Katonai Szemle,10. évf. 4. sz. 435–440.; A harc és a haditechnika. Magyar Katonai 
Szemle, 3. évf. 4. sz.  147–153.; Hozzászólás a „hídverés vagy áthajózás” című közleményhez. Magyar 
Katonai Szemle, 4. évf. 3. sz.  141–151.; Woyrsch átkelése Rytschwolnál. Magyar Katonai Szemle, 
4. évf. 4. sz. 60–72.; Államerődítés–állambiztonság. Magyar Katonai Szemle, 4. évf. 4. sz.  145–158.; 
A technika és a technikus szerepe a hadviselésben. (Együtt Fucsek Lászlóval.) Magyar Katonai Szemle, 
5. évf. 3. sz.  135–157.; A dolgozó honvéd. Hadtörténelmi Közlemények, 3–4. sz. 267–303.  153. 
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Igen érdekes és előremutató írása a technikai eszközök megjelenésének hatása a harcra. 
Erről így vélekedett: „Világosan látható, hogy korszerű harcot haditechnika nélkül el-
képzelni sem lehet. Ebben rejlik tehát az a sokszor hangoztatott »technikai befolyás«. 
A haditechnika, azaz a katonai műszak a korszerű harcnak többé már nem egy mellérendelt 
tényezője, melynek számításon kívül hagyását következmények nélkül lehet kockáztatni, 
hanem olyan lényegi együttható, mely a hadrakelt sereg egész életműködését és összes 
tevékenységét a legmagasabb rangú vezetőtől a rohamozó csatárig minden vonatkozásban 
determinálja és ezért döntően befolyásolja.”15

Ugyancsak ehhez a gondolati körhöz tartozik a következő meglátása: „A természet 
jelenségeihez hasonlóan a harccselekmények is három tényezőtől függnek: az erőtől, a tértől 
és az időtől. […] Minden harccselekmény a három tényező tervszerű vagy véletlen kombi-
nációján alapul, s az erők alkalmazása, a tér szerepe, illetve az időtényező befolyása a harc-
cselekményeket a valóságba vetítve mozgási, fegyverhatási (tűz) és vezetési problémákká 
differenciálja. […] Csak akkor fogja a haderő megsemmisítő munkáját a legkisebb tömeg 
alkalmazása mellett elvégezni tudni, ha mozogni tud, ugyanakkor azonban az ellenséget 
mozgási lehetőségeitől megfosztja. […] Biztosítani kell azt, hogy a gyakorlati műszaki élet 
a tudományos kutatás minden eredményéről azonnal értesüljön és irányítást kapjon arra 
nézve, hogy az elért eredmények a technika mely ágazataiban használhatók fel. Meg kell 
tehát szervezni a szoros kapcsolatot a tudományos kutató és a gyakorlati élet között. Ezt egy 
Központi Technikai Intézet felállításával lehetne elérni.”16 Ebben a gondolatban jelenik meg 
először az  1947. november 1-jétől  működő budapesti Katonai Műszaki Intézet ‒  1948. június 
9-től  a Haditechnikai Intézet ‒, amelyet ő szervezett meg, és lett első parancsnoka.

Tudományos közéleti aktivitását mutatja, hogy mind a Magyar Katonai Szemle, mind 
a Magyar Történelmi Társulat tudományos pályázatán megmérette magát írásaival, nem 
is sikertelenül.17

Tanulmányaiban számos olyan javaslatot fogalmazott meg, amelyek messze túlmutattak 
saját korán, s bevezetésük talán csökkentette volna a következő világháború műszaki 
veszteségeit. Érdemes kiemelni ezekből a következőt: „Célszerűnek tartanám a védelmi 
harc műszaki alapját képező erődítési kérdéseket nagyszabású csapatgyakorlatok 
alkalmával alaposan kipróbálni és ezáltal ellenőrizni, vajon még a mai viszonyok között 
is helytállók-e azok az elképzelések, amelyek annakidején a világháború állásharcaiban 
szerzett tapasztalatokból és benyomásokból szűrődtek le, és amelyek a mozgóharcban 
szerzett tapasztalatok hiányában talán már nem fogják fedni a korszerű mozgó védelem 
mai időbeli követelményeit. Egyetlen ilyen gyakorlat, különösen, ha azt gyors csapatokkal 

15 Molnár  1933,  147–153.
16 Molnár  1935,  135–157.
17 A Magyar Katonai Szemle pályázatán Többet ésszel, mint erővel jeligével (Fucsek Lászlóval 
közösen), míg a Magyar Történelmi Társulat pályázatán A dolgozó honvéd címmel nyújtott be 
tanulmányt. Előbbi II. utóbbi III. helyezést ért el, és mindkettőt közölték az adott lapok.
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is  kombináljuk,  egészen biztosan nálunk is be fogja igazolni azt, hogy a modern harcban 
a műszaki alakulatok motorizálásának szükségessége ma már vitán felül áll.”18
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A katonai törzsek fejlődéstörténete

Fazekas Ferenc

Bevezetés

A régi idők katonai szervezeteinek működését és tevékenységét tanulmányainkból főleg 
azon keresztül ismerjük, hogy melyik hadvezér, mit ért el, hogyan győzte le az ellen-
ségét – avagy mekkora hibát követett el, miáltal legyőzetett. A történetírók leírása-
iban, a kortársak visszaemlékezéseiben hangsúlyt kap a hadvezér maga, a katonáinak 
száma, a különböző szálfegyverek, lőfegyverek száma, a tüzérség ágyúinak darabszáma, 
újabb korokban a harckocsik és repülőgépek típusa, darabszáma. De valóban csak ezeken 
múlik a hadvezetés sikere?

Felületes olvasó képes lehet a következő logika felállítására: jobb és / vagy több 
katona, hozzá a jobb és / vagy több, modern felszerelés, ráadásképp egy okos hadvezér 
megléte esetén a győzelem máris garantált. A sorok mögé látó és a mögöttes folyama-
tokat érintőlegesen ismerő egyén viszont tudja, hogy ez még nem feltétlenül elég. A régi 
idők hadvezérének lehetett bármilyen jó meglátása a csata hevében, ha a parancsát nem 
tudta eljuttatni a megfelelő időben, a megfelelő, egyértelmű formában a megfelelő helyre. 
Hiába volt a legkiválóbb műveleti terv az ellenség kimanőverezésére, ha közben a szük-
séges anyagi készleteket nem tudták hozzá biztosítani.

A katonai vezetők munkáját az idők kezdete óta segítették azon válogatott szemé-
lyek, akikkel a vezetők körülvették magukat. Amíg az uralkodók voltak egy személyben 
a katonai vezetők is, addig a kíséretük segítette őket. A professzionális haderők kialaku-
lásával, mikor a hadvezér és az állami vezető tisztsége elkülönült, már külön erre a célra 
kijelölt személyek álltak a hadvezér rendelkezésére. A célirányos katonai felsőoktatás 
hiányában persze sok esetben ezek a segítők nem feltétlenül voltak kompetensek katonai 
szakmai kérdésekben, de jelenlétük a hadvezér mellett mégis a törzsek kezdetleges for-
máinak tekinthetők.

Mielőtt elkövetnénk azt a hibát, hogy a törzset történelmi távlatokban is a ma hasz-
nálatos funkciója és összetétele alapján értelmezzük, tisztázni kell azt, hogy mit kell 
értenünk ma a „törzs” kifejezés alatt.

Manapság egy nagyobb haderő vagy akár csak egy összhaderőnemi kötelék törzse egy 
nagyra duzzadt, bürokratikus szervezet, amelynek fő feladata a parancsnok döntésének 
előkészítése, valamint a döntés végrehajtásának támogatása. A törzs fogalmát1 úgy 

1 A „nem nyilvános” kezelési bejegyzésű Ált/216. MH Törzsszolgálati Szabályzat II. részében 
található törzsdefiníció az itt ismertetettnél összetettebb, ugyanakkor jobban megfogja a törzs 
munkájának komplexitását.
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határozhatjuk meg, hogy „a katonai szervezetek parancsnokainak döntés-előkészítő 
és döntést realizáló támogató szerve, amely javaslattevő, tanácsadói szerepkört is ellát”.2

Korunk „modern”, nyugati típusú törzsének felépítése lineáris, amelyen belül a külön-
böző szakemberek általános elv szerint, szakterületük alapján vannak csoportosítva. 
Ez az úgynevezett funkcionális csoportosítás, amely a törzset első körben személyi 
törzsre, koordináló törzsre, illetve szaktörzsre osztja. Ezen a hármas felosztáson belül 
a szakemberek helye nem szabványos, országonként, sőt országon belül haderőnemenként 
vagy vezetési szintenként eltérő lehet. A Magyar Honvédségben a koordináló törzscso-
porton belül hozták létre az adminisztrációért, az információszerzésért, a műveletekért, 
az ellátásért, a tervezésért, a híradásért, a kiképzésért, a pénzügyekért és a civil-katonai 
együttműködésért felelős részlegeket.

A kezdetek törzseiben ezek a funkciók vagy nem léteztek, vagy nem volt szükséges 
a szétválasztásuk. Bár a funkciók nem különültek el, a parancsnokot segítő szervezetről 
beszélünk, és ezért erre a továbbiakban törzsként hivatkozhatunk.

A mai értelemben vett törzsek az első főparancsnokságokból eredeztethetők. A tény-
leges törzs születésének ideje az, amikor már külön vezető, a törzsfőnök (vezérkari 
főnök) irányítása alatt végezte feladatait, és nem a parancsnokhoz volt közvetlenül „be-
kötve”. Természetesen ezt megelőzően is léteztek törzsfunkciókat ellátó tisztek, épp ezért 
a törzsek kialakulásának vizsgálatánál a vezérkarok megjelenése előtti évszázadok is 
jelentőséggel bírnak.

Jelen írás célkitűzése az, hogy átfogó képet adjon arról, hogy a ma általunk ismert 
és a Magyar Honvédségben alkalmazott törzsszervezet milyen evolúciós folyamatokon 
keresztül alakult ki a századok során, hogyan és miért formálódott olyanná, ahogyan 
ma ismerjük. A terjedelmi korlátok miatt azonban csak a szárazföldi csapatok törzseire, 
elsősorban a vezérkarok ismertetésére szorítkozunk, illetve a különböző törzsmodellek 
bemutatásánál a történelmi előzményeken túl elsősorban a francia és a porosz modellre 
hagyatkozunk, tekintve, hogy a korai európai törzsek (például az angol, az orosz 
és az osztrák) a svéd, a francia és a porosz minták alapján szerveződtek, a nemzeti sajá-
tosságok figyelembevételével.

A kezdetek: a hadvezérek segítői

A szervezett katonai tevékenységek működtetője mindig is egy parancsnok volt, aki 
tekintélye, tudása és tapasztaltsága révén vezette a kötelékét. Kis létszámú haderők 
esetén, különösen mikor a hadászat és harcászat között nem volt éles választóvonal, egy 
személy elég volt ezen feladatok ellátására. A hadviselés komplexebbé válásával, illetve 
a hadseregek létszámának növekedésével viszont olyan kihívások és mindennapi prob-
lémák jelentek meg a vezetésben, amelyeket az egyszemélyi vezetőnél hatékonyabban 
oldhattak meg a vezető által megbízott segítők.

2 Krajnc  2019,  1100.
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Az egyiptomi fáraók és az asszír királyok mellett már voltak olyan tisztségviselők, 
akik nemcsak az adminisztráció területén dolgoztak, de tisztán katonai tevékenységek, 
nevezetesen az ostromok során specializált tudásbázisukkal segítették az uralkodó tevé-
kenységét. A történelem e korai szakaszában a fent már tárgyalt törzsfunkciók közül bizo-
nyíthatóan az információszerzés és az ellátás jelent meg különállóként, de a nagy biro-
dalmak letűnésével ez a dezintegráció javarészt feledésbe merült, illetve az utódok nem 
vették át. Kivételt jelentenek a perzsák, akik az asszírok vívmányait tovább vitték, vezé-
reik mellett bizonyíthatóan működtek a mai értelemben vett felderítő, ellátó és műszaki 
tisztek.3

Az ókori Európa legnagyobb hadigépezetét, a római legiókat sem a konzultáció nél-
küli, egyszemélyi vezetés jellemezte. A hadvezéreknek készült egyik ókori kézikönyv 
szerint a vezér „vagy tanácsadó testületet válasszon magának, amelynek tagjai minden 
tanácskozásán részt vesznek, vele együtt hozzák meg a döntést s ebből a célból kísérik; 
vagy pedig úgy tartson tanácsot, hogy kiszemeli a parancsnokok közül a legtekintélye-
sebbeket. Nem fogadható el ugyanis megbízhatónak, amit valaki egyedül sajátjaként 
gondolt ki.”4 Ez a részlet egy mai értelemben vett törzsértekezlet szükségességét írja 
le, és bár nem határozza meg a résztvevők konkrét körét, mint a mai hatályos műveleti 
eljárások teszik, de egy rátermett vezető a támogatóin kívül nyilvánvalóan a különböző 
szakterületek specialistáit válogatta be haditanácsába.

A legiók alapszervezetében több funkcionális tiszt is megjelent. Vegetius összefog-
laló művében megadja a hadseregek vezéreinek, illetve a beosztott legiók parancsno-
kainak jogköreit. Ezek mellett azonban felsorolja a tábor elöljárója (praefectus castrorum) 
és a kézművesek elöljárója (praefectus fabrorum) tisztségek részletes feladatait is. A tábor 
elöljárója a táborépítéssel, erődítéssel, egészségügyi ellátással, illetve egyéb anyagokkal 
és eszközökkel (szerszámok, faanyag) való ellátással volt megbízva. A kézművesek elöl-
járója felelt a legiók létszámába nem tartozó, de azok működését biztosító mesteremberek 
(például ácsok, bognárok, kovácsok) tevékenységéért, azaz a harcképesség fenntartását 
célzó karbantartási feladatokért. A késő római korban tehát (Kr. u. 4–5. század) tehát 
a parancsnok mellett komoly jogkörökkel és felelősséggel rendelkező szakemberek fog-
lalkoztak a legiók harci kiszolgáló támogatásának feladataival.5

A segédtiszt és a parancsőrtiszt, mint külön törzsbeosztottak alkalmazása is egyér-
telműen azonosítható a római legiók működésében. Vegetius szerint optio-nak  nevezték 
azokat a tiszteket, akik az „akadályoztatott elöljáróknak mintegy adoptáltjaiként, illetve 
helyetteseiként szokták az ügyeket intézni”,6 azaz tevékenységük segédtiszti feladatkörrel 
azonosítható. A tesserarius-ok voltak azok, akik „a parancsokkal végigjárják a katonák 
sátorközösségeit”,7 azaz lényegében parancsőrtisztként funkcionáltak. Mindezek  mellett 

3 Hittle  1961,  15–21.
4 Hahn  1963, 674.
5 Hahn  1963, 782–784.
6 Hahn  1963, 781.
7 Hahn  1963, 781.
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kiemeli a beneficarius-ok jelenlétét, akik a fordítás szerint „könyvelők”, de katonai szer-
vezetekről lévén szó, mi inkább írnoknak neveznénk.8

Vegetius műve mint az egyik legteljesebb átfogó katonai mű, a Római Birodalom 
hanyatlása után is töretlen népszerűségnek örvendett, a 12–13. században már nemzeti 
nyelvekre (többek között francia és olasz) is fordították. A középkor reneszánsz művelt-
séggel rendelkező katonai szakemberei így Vegetius művét is forgatták, ily módon a római 
legiók szervezési, vezetési és kiképzési elvei hatással voltak a középkori katonai szak-
irodalomra – és nyilvánvalóan a hadviselésre és a hadseregszervezésre is.

A lovagi hadseregek korszakát elsősorban nem a körültekintő tervezés és széles szak-
embergárda miatt emlegetjük fel, bár nyilvánvalóan bizonyos funkciók – mint az ellátási, 
szállítási, karbantartási – ugyanúgy, mint a rómaiak idején, az erre kijelölt szakemberek 
kezében voltak. Mivel azonban ezek valószínűleg nem vettek részt a hadak vezetésében, 
szerepüket nem igazán örökítette meg az utókor számára a korabeli irodalom.

A zsoldosseregektől a nemzeti haderőig

A  14. századi zsoldosseregek kialakulásával egy vezetés-irányítási forradalom indult el 
a katonai szervezetek vonatkozásában. A parancsnok, a vezér fő feladatának a katonák 
alkalmazásának tervezését és vezetését, illetve a szükséges ellátmány biztosítását 
tartották. Azért, hogy teljes energiáját ezekre a fő feladatokra tudja összpontosítani, 
és kevésbé fontos ügyek ne befolyásolják a tevékenységében, segítőket alkalmazott. 
Ezek a segítők, kvázi a törzsbeosztottak ekkoriban még a saját szakterületükön teljes 
hatáskörrel voltak jogosultak tevékenykedni.

A zsoldoscsapat vezetője, tulajdonosa nem minden esetben volt jártas a katonai szak-
feladatokban. Sok esetben ő volt a „név” a csapat mögött, ő biztosította a pénzt és erő-
forrásokat, de a tényleges katonai parancsnok a helyettese volt, a hadnagy. Ez a vezetési 
rend már tükrözni látszott a későbbi német vezérkarok/törzsek fő jellemzőjét: a vezető 
és a tényleges katonai szakember feladatköre szétvált.9 A zsoldoscsapatok „törzsét” 
a parancsnokon és helyettesén kívül a zászlóvivők,10 illetve egy szállásmester11 alkották.

A seregek méretének növekedésével a vezetési feladatok is gyarapodtak, és ez 
magával vonzotta a törzs létszámának növekedését, a különböző feladatkörök kialaku-
lását.  1498-ban  Fülöp, Cleve hercege konkrétan meghatározta a parancsnok segítőinek 
(a tábornagy, a szállásmester és a tábori csendőrség parancsnoka) részletes feladatait. 
Leonhard Fronsperger, német zsoldos és katonai szakíró, az  1560-as  években egy átfogó 

8 Hahn  1963, 781.
9 Kurz  1957, 273.
10 A korabeli katonai csoportosulások különböző zászlókat használtak a megkülönböztetésre, illetve 
vezetési jelek adására. A tiszti rangok közé tartozott a lobogó hordozója (enseigne), illetve a lobogónál 
kisebb, jelzésekre használatos zászló (guidon) hordozója.
11 Az itt szállásmesterként említett beosztás országonként változó megnevezéssel bír. Francia területen 
Maréshal de Logis, német területeken Quartiermeister, az angolon Quartermaster.
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műben (Kriegsbuch) rendszerezte a katonai alakulatok alkalmazásának és felépítésének 
korabeli tapasztalatait és általános elveit. Művében a parancsnok mellé beosztott szemé-
lyek között szerepel egy pénzügyi tiszt, egy élelmezési ellátó tiszt, egy szállásmester, 
egy tüzértiszt, egy orvos, egy segédtiszt, egy írnok és egy tűzmester, aki az ostromokért/
rombolásokért volt felelős.12

Fronsperger úgy látta, hogy a parancsnok egymaga nem lehet képes mindenhez érteni, 
ezért szükséges a megfelelő hatáskörrel és felelősséggel felruházott segítők alkalmazása 
a seregekben. A korabeli törzsmunka nem egy együttműködő folyamatként értelmezhető, 
mint manapság, hanem egymástól elkülönülő feladatok végrehajtásából állt, és az így 
működő törzset nagyrészt a vezető személye, illetve a főhadiszállás helye kötötte össze.13

A  16. században, illetve a  17. század első éveiben az európai hadseregek törzsei, 
vezérkarai hasonló elvek alapján szerveződtek, hol több, hol kevesebb törzsbeosztott 
alkalmazásával, így végül elég vegyes kép alakult ki törzsek tekintetében. Nem jelent-
hető ki az, hogy szabványosított, jól tisztázott hatáskörökkel rendelkező beosztások 
azonosíthatók minden szervezetnél. Az is bizonyos, hogy megfelelő katonai oktatás 
nélkül a különböző szakbeosztásokra nem mindig találtak megfelelő embereket, és ezáltal 
valószínűleg a nem megfelelően betöltött beosztások hatásköreinek egy része átkerült 
más beosztásúakhoz, akik el tudták látni az adott feladatot, azaz a felmerülő feladatok 
elosztása emberre szabottan történt.

A különböző országokban szerveződött törzsek felépítését viszont ezt követően dön-
tően befolyásolta a harmincéves háború, és az abban fényes csillagként felragyogó svéd 
királyi haderő sikere. Az emberiség történetében számtalan példát találhatunk, mikor 
az egyik helyen már bevált és bizonyított módszert mások átvették és alkalmazták, 
ugyanez történt Gusztáv Adolf törzsével is.

A svéd hadsereg törzse nem volt egy unikum, nem volt forradalmi újítás. Amiben 
viszont jobbnak bizonyult a kortársak által alkalmazott törzseknél, az a szervezési haté-
konyság, illetve feladatok végrehajtásának színvonala volt.

A svéd hadsereg parancsnoka a király, helyettese egy tábornagy volt. A törzshöz tar-
tozott a tüzérség főnöke, a műszaki csapatok főnöke, a lovasság (a felderítők) főnöke, 
a főszállásmester, a főbíró, illetve a tábori csendőrség vezetője. A svéd rendszer előnye 
az volt, hogy a hadsereg törzsének mintájára szerveződött az ezredek törzse, és a külön-
böző felső törzsfunkcióknak voltak megfelelői az alárendelt szinteken, így például a fő-
szállásmesternek tartoztak elszámolással a gyalogezredek szállásmesterei, a főbíró 
felügyeleti körébe tartoztak az ezredek bírái, a csendőrség parancsnokának feleltek 
az eredek csendőrei.14

Gusztáv Adolf és svéd utódainak hadjáratai elsősorban a körültekintő logisztikai 
tervezőmunka miatt lehettek sikeresek, ami főként a törzsek szállásmestereinek volt 
a felelőssége. A hadseregtörzs főszállásmestere részére a felderítési információkat 

12 Kurz  1957, 273.; Kurz  1956, 570.
13 Kurz  1957, 274.; Kurz  1956, 570–571.
14 Kurz  1957, 274.; Kurz  1956, 571.
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a lovasság főnöke biztosíthatta, ezredszinten azonban nem volt felderítésért felelős sze-
mély – részben azért, mert a hadseregek ekkoriban még nem váltak hadtestekre, és nem 
meneteltek egymástól nagy távolságokra elszakadva. Mivel az ellátás megszervezésekor 
fontos volt a végrehajtandó műveletek ismerete, illetve a megfelelő felderítés és hír-
szerzés, egy idő után ezek a műveleti feladatok is a szállásmester feladatai közé kerültek.

Gusztáv Adolf hadseregtörzsének működése nemsokára egész Európa fegyveres 
erőire hatott valamilyen módon. A svédekkel közvetlenül együttműködő, alárendelti 
kapcsolatba kerülő zsoldosok, az egykor svéd alkalmazásban álló volt parancsnokok 
elvitték magukkal a tapasztalatokat hazájukba, illetve új alkalmazóikhoz. Ekképpen 
a  17. század közepére és végére már mind a francia, mind az angol, mind a porosz haderő 
rendelkezett állandó, szervezett és szabályozott törzsekkel, amelyek működésének alapjai 
a svéd rendszerben gyökereztek, de a nemzeti sajátosságok és hagyományok figyelem-
bevételével alakították ki őket.

A francia modell

A harmincéves háború és a francia forradalom között a francia hadsereg törzsének szer-
vezete számos változáson ment keresztül. A svéd rendszer nagy fontosságot tulajdonított 
a szállásmesternek, aki a logisztikai és hadműveleti feladatokat is végezte.

Franciaországban azonban más logika mentén szerveződött a törzs. A  17. században, 
Louvois márki hadügyminisztersége idején a francia hadsereg és a hadsereg szervezete 
nagy fejlődésen ment keresztül. Bár a régre nyúló, a feudális rendszerben gyökerező 
hagyományokat nem lehetett teljesen eltüntetni, a régi rendszer maradványai javarészt 
a beosztások és rendfokozatok megnevezései maradtak, azonban ezen megnevezések 
mögött már merőben más funkciók voltak.

A haderő főparancsnoka névleg a király, gyakorlatban azonban a főmarsall (eredeti 
elnevezése Connétable de France volt, amelyet későbbiekben átneveztek Maréchal de 
France-ra). A különböző fegyvernemek, úgymint gyalogság, lovasság, tüzérség és a dra-
gonyosok, külön fegyvernemi parancsnokkal rendelkeztek. A fegyvernemi parancsnokok 
alatt a tábornagyok (maréchal de camp) álltak, akik a csapattesteket vezették. A vezérkar 
megszületése előtt a rangidős tábornagy volt az úgynevezett maréchal général de camp, 
aki egykor az egész hadsereg kvázi vezérkarfőnökeként tervezte és szervezte a hadsereg 
ellátási, elszállásolási és műveleti feladatait.15

A seregtestek törzsei is kaptak törzsfőnököt a főszállásmester (maréchal général de 
logis) személyében. A törzsfőnököt szaktisztek és segédtisztek támogatták, és a törzsek 
felépítésében a  17. század utolsó harmadára különválasztották a műveleti és logisztikai 
feladatokat, viszont az adminisztráció még a logisztikával, a felderítés pedig a hadmű-
velettel járt párban, és nem jelentek meg különálló funkcióként.

15 Hittle  1961, 88–89.
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A törzsbeosztottak kiválogatásánál a szűk keresztmetszet, mint általában 
mindenhol, a képzett és megfelelő munkabírású törzstisztek megléte volt. A hétéves 
háború minden hadviselő félnek értékes tapasztalatokat jelentett, és lehetőséget 
biztosított a törzsek felépítésének és munkafolyamatainak átszervezésére.  1764-ben  
Franciaországban – Európában elsőként – a kor egyik legelismertebb francia törzstisztje, 
Pierre de Bourcet vezetésével törzstiszti iskola nyílt, ahol a leendő törzstiszteket megfelelő 
válogatás után magasabb képzésben részesítették, felkészítve őket a háborús feladataikra.16

Mindezek mellett de Bourcet a francia hadsereg törzsét is megreformálta: csak meg-
felelően képzett tiszteket vettek fel, bevezették az időszakonkénti vizsgák rendszerét 
és a próbaidőt. Ezek a változtatások ugyan nem voltak hosszú életűek és maradandók, 
de arra irányultak, hogy a hadseregben kialakuljon egy olyan tiszti réteg, amely képes 
és alkalmas alaprendeltetésből adódó feladatai ellátására háborús időszakban is.

A francia forradalom ezeket a vívmányokat eltörölni nem szándékozott ugyan, de 
az átalakuló, növekvő létszámú sorozott hadsereg átalakuló törzsrendszert is hozott 
magával. Politikai megfontolásokból számos adminisztratív változás történt, a rend-
fokozatok megnevezéseinek megváltozásától kezdve a hadsereg és hadosztálytörzsek 
szervezetének átalakításáig.

A változások forradalmisága tükrözte a Franciaország forradalmi hangulatát, és a tör-
zsek egy olyan, már tapasztalt törzstiszt szervezési elvei alapján keltek új életre, mint 
Berthier, későbbi marsall. Szervezési alapelvei a következők voltak: a törzsnek legyen egy 
főnöke, aki mindenről tud, minden információ keresztülmegy rajta. A törzsbeosztottak 
legyenek felkészültek, körültekintők és legfőképpen munkájukban gyorsak. Kiemelten 
fontosnak találta, hogy a törzs kommunikációja az elöljáróval és alárendeltekkel mindig 
írásban történjen, a dokumentálhatóság, követhetőség és a félreértések elkerülése érde-
kében.17

Az egyszerűség és átláthatóság miatt az elöljáró és alárendelt törzsek hasonló min-
tára szerveződtek, a feladatköröket és funkciókat szabványosították. A francia vezérkar 
/ hadseregtörzs szervezete négy irodából (bureau) állt, minden iroda vezetője egy fő-
hadsegéd18 volt.

Az első iroda az adminisztratív kérdésekkel – nyilvántartások, csapatmozgások, 
fegyelmi ügyek, hadifoglyok, harcértékjelentések – foglalkozott. A második feladata 
az egységnapló vezetése, a felszerelések, fegyverzet, tüzérség, műszaki eszközök, egész-
ségügyi ellátás biztosítása volt. A harmadik főként a hadműveleti és felderítési kérdé-
sekért felelt, míg a negyedik feladatkörei a főparancsnokság működtetése és biztosítása 
köré csoportosultak.19

16 Hittle  1961, 91–92.
17 Hittle  1961, 93–111.
18 A főhadsegéd megnevezést a francia adjudant général, illetve az angol adjutant general kifejezések 
magyar megfelelőjeként használom.
19 Johnston  2008, 27.
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A Berthier által felvázolt elmélet és a Napóleon által alkalmazott gyakorlat nem 
mindig volt összhangban. Egy Napóleon-féle erős vezető nem feltétlenül várta meg, 
hogy az információk keresztülmenjenek a törzsfőnökön, sőt előfordult, hogy a törzsfőnök 
hadműveleti vagy hírszerzési információkról lemaradt. A császárság korára a francia 
vezérkar egy olyan hivatallá alakult, ahol az egyszemélyi vezető elgondolását gyorsan, 
professzionálisan alakítják át parancsokká, illetve a beérkező információkból világos 
jelentéseket alkotnak, mindezt a törzsfőnök felügyelete és koordinációja mellett.20

A napóleoni időket követően, bár a megszerzett tapasztalatokat az előrelátó szakem-
berek megpróbálták megőrizni és továbbadni, a törzstisztek képzése és felkészítése nem 
érte el a szükséges mértéket. A hosszú békeidő alatt kikoptak a szakemberek, az általuk 
kidolgozott és háborús próbák alatt alakított eljárások eltűntek. A visszafejlődés jeleit 
a krími háború (1854–1856) tapasztalatai világosan megmutatták, de a törzsek haté-
konyságának fokozására tett kísérletek nem jártak sikerrel, így a vezérkar és a törzsek 
hatékonyságának hiánya nem kis mértékben járult hozzá a francia–porosz háború (1870) 
francia vereségeihez.

A vereség okát a katonai szakértők főleg a porosz vezérkar hatékonyságában látták, 
illetve a franciák lemaradásában.  1872 után újra nagyfokú előrelépést lehetett tapasztalni 
a francia törzstisztek kiválogatása, felkészítése és alkalmazása területén. Ekkor alakult 
ki a jellemző, a feladatokat tudományosan egymástól elkülönítve kezelő francia törzs-
szerkezet: a törzsfőnök alárendeltségében három iroda állt: az első az adminisztratív 
és logisztikai, a második a felderítési és térképészeti, a harmadik pedig a hadműveleti 
ügyekkel foglalkozott.21 Ez a hármas szervezet jól felismerhetően tartalmazza a mai 
funkcionális törzsek alapfunkcióit, a fő eltérés a mai rendszerünkhöz képest az admi-
nisztratív és logisztikai ügyek összemosása és egy irodába helyezése.

Ennek a koncepciónak az alapja a  19. század tapasztalatainak elemzése során meg-
állapított tényeken alapult, leginkább azon, hogy a manőverközpontú háborúkban a csa-
patok viszonylag kevés időt töltenek harccal, többet meneteléssel. Úgy következtettek, 
hogy a jövő háborúiban is így lesz, így felesleges egy külön irodát üzemeltetni az ellátási 
feladatok miatt. Ez a vezérelv az első világháború frontjának megmerevedésével meg-
bukott: az egyes iroda nem tudta a feltöltési és ellátási feladatokat párhuzamosan irá-
nyítani a meglévő létszámával, ezért a logisztikai feladatok ellátására létrejött a négyes 
iroda.22 Ezáltal kialakult az a funkcionális szervezet, amely minden mai katona számára 
ismerős lehet.

A kezdetleges,  18. századi francia katonai törzs volt az első, ahol a parancsnok által 
hozott elhatározást képzett és szaktudással rendelkező törzstisztek egyértelmű és világos 
parancsokká alakítják, és a végrehajtásuk biztosításáról is gondoskodnak szakterületi 
intézkedéseikben. A parancsnok a döntéshozó, a törzsfőnök javaslatot ugyan tehet, de 
alapvetően a parancsnok döntéseinek előkészítésének és a döntés után a parancsnok 

20 Hittle  1961,  113–114.
21 Hittle  1961,  122.
22 Hittle  1961,  123–125.
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és tervek kidolgozásának koordinátora. Igazi evolúciós lépés volt tehát a korábban szinte 
mindenért felelős szállásmester által irányított törzskezdeményből a francia funkcionális 
törzsszervezet kialakulása, amely fejlődése során interakcióba került ugyan a porosz 
modellel, de a felvilágosodás korának tudományos válaszkeresésében gyökerező lényegi 
vonásait nem vesztette el.

A porosz modell

Sokan a porosz vezérkart tartják a leghatékonyabb katonai szervezetnek, amely a  19. szá-
zadi hadseregek vezérkarainak és törzsének mintájává vált. Ahhoz, hogy az a vezérkar 
létrejöhessen, a franciáktól  1806-ban  elszenvedett megsemmisítő vereségre volt szükség.

A Landsknechtek kora és a harmincéves háború óta a porosz törzsszervezet hasonló 
fejlődési pályát futott be, mint bármely más törzsszervezet Európában. A porosz törzs-
tisztképzés egy évvel a francia után indult el,  1765-ben, francia mintára, részben francia 
oktatókkal. Nagy Frigyes porosz király nagy hangsúlyt fektetett a képzett tisztikar meg-
létére. Uralma alatt a militarizálódó társadalomban is megbecsülést jelentett képzett 
porosz tisztnek lenni.

A középkori német szervezetekben a hangsúlyt a törzstisztek között a szállásmester 
kapta. A porosz haderő jogelődje, a brandenburgi választófejedelemség hadseregének 
törzsét főszállásmesteri törzsnek23 nevezték el, és ez a megnevezés a porosz törzsben 
is tovább élt.

Az  1790-es  évek francia fejleményeit a poroszok is figyelemmel követték, és felmerült 
az igény a törzsek feladatkörének pontosítására, a funkciók felosztására. Az előkészítő 
munka végén  1803-ban  jött létre az a kvázi főparancsnokságnak szánt főszállásmesteri 
törzs, de a hagyományokon alapulva működő porosz hadseregben nem sikerült a meg-
felelő helyet elfoglalnia, és nem játszott döntő szerepet az  1806-os  eseményekben.

A nemzeti tragédia viszont beindította azokat a folyamatokat, amelyek a hatékonyság 
eléréshez szükségesek voltak. Gerhard von Scharnhorst tábornok vezető szerepet játszott 
abban, hogy  1807-től  kezdve újra indult a tisztek többszintű képzése, és hogy  1808-ban  
egy átfogó szabályzattal határozták meg a törzstisztek feladatrendszerét.24

Az új főszállásmesteri törzs négy osztályra volt osztva: az első a hadászati és harcá-
szati kérdésekkel, a második a hadsereg belső (adminisztrációs) ügyeivel, a harmadik 
a tüzérség és a lőszerek ügyeivel, míg a negyedik a logisztikával foglalkozott.  1810-től  
a főszállásmesteri törzs neve lerövidült, onnantól kezdve csak vezérkarnak (Generalstab) 
nevezték, a főszállásmester beosztás pedig vezérkari főnökre (Generalstabshef) válto-
zott.25

23 Főszállásmesteri törzs jelentésben a Generalquartiermeisterstab szót használjuk.
24 Hittle  1961, 63–64.
25 Kurz  1957, 277.
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A Scharnhorst által lefektetett alapokon nyugvó porosz törzsmodell fejlődésének 
következő szakasza  1821-ben  következett, amikor is a vezérkar kivált a hadügyminisztérium 
szervezetéből, majd kettévált egy felsővezetői és egy csapatszintre. A felső szintet 
nagyvezérkarnak (Grosser Generalstab), míg az alsó szintet a csapatvezérkarnak 
(Truppengeneralstab) hívták.26

A porosz tisztképzés elit jelleggel ruházta fel a vezérkari tanfolyamot végzett tisz-
teket. Mindazonáltal a vezérkarban szolgáltak olyanok is, akik nem rendelkeztek vezér-
kari tanfolyammal. A továbbiakban törzstisztként azokra a porosz vezérkarnál szolgáló 
tisztekre hivatkozunk, akik nem kaptak vezérkari képzést, vezérkari tisztként pedig 
azokra, akik igen.

A vezérkari képzést elvégző tisztek többiek fölé emelésével indult el az a későbbi 
porosz–német vezérkarokra és törzsekre jellemző folyamat, amely a vezérkari főnököt, 
de még az egyszerű vezérkari tisztet is más hadseregekben szolgáló társainál magasabb 
hatáskörrel ruházta fel. A porosz hadseregben a vezérkarfőnök/rangidős vezérkari tiszt 
már kezdetben sem csak beosztottja, hanem kvázi társa volt a parancsnoknak a veze-
tésben. Bár a parancsnok szava volt a döntő, a törzsfőnök írásos panasszal élhetett 
a parancsnok döntései ellen.

1809-től  a hadseregek,  1813-tól  pedig a hadtestek és a dandárok is rendszeresített 
vezérkari tiszteket kaptak a törzstisztjeik mellé. A poroszok vívmánya az, hogy a vezér-
kari tiszt nem a parancsnok személyéhez volt rendelve, hanem az alakulathoz, azaz ha 
a parancsnokok gyorsan változhattak is, a szakértő, képzett vezérkari tiszt viszonylagos 
állandóságot vihetett a szervezet működésébe.27

A csapatvezérkar a század végére érte el azt a szervezeti felépítést, amely az első 
világháborúban is jellemezte. A csapatvezérkarok különböző osztályokra bomlottak, 
az első az úgynevezett vezérkari osztály volt, a vezérkarfőnök vezetése alatt. A többi 
osztály – kezdetben 3, majd a későbbiekben 4 – a főszállásmester irányítása alatt műkö-
dött. A második osztály a személyügyi és adminisztrációs kérdésekkel, a harmadik a jogi 
és fegyelmi ügyekkel, míg a negyedik az orvosi és állatorvosi feladatokkal foglalkozott. 
A későbbiekben kialakították az ötödik, szállítási osztályt is, szintén a főszállásmester 
alárendeltségébe utalva. Az osztályok alosztályokra tagozódtak. A vezérkari osztály 
szervezetébe tartoztak a következők: „Ia” mint hadműveleti és kiképzési alosztály; „Ib” 
mint logisztikai alosztály; „Ic” mint hírszerzési alosztály; valamint az „Id” mint tüzér-
ségi és gyalogsági lőszerutánpótlási alosztály.28

Hadsereg és hadtest szintjén a fenti szervezetben működött a törzs, a hadosztályok 
szintjén azonban nem volt törzsfőnök, a rangidős vezérkari tiszt, azaz az „Ia” hadműveleti 
tiszt látta el a törzsfőnöki feladatokat.

A porosz nagyvezérkar szervezeti viszonyainak, kissé nehezen áttekinthető struktú-
rájának és vezetési viszonyainak tárgyalása meghaladja írásunk kereteit. Amiről azonban 

26 Kurz  1957, 279.
27 Hittle  1961, 67.
28 Zabecki  2008, 9.; Johnston  2008, 27.
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beszélni kell, az a porosz vezérkari főnök és vezérkari tiszt funkciójának eltérése a kor 
többi vezérkarához/törzséhez képest. A porosz vezérkart, az egész porosz szemléletmód 
militáns jellegéből fakadóan a hadműveletek elsősége és ezért a hadműveleti szakemberek 
felsőbbrendűsége jellemezte. Ez addig fokozódott, hogy egy idő után a képzettségéből 
adódó tisztelet és felelősség miatt egy vezérkarfőnök akár a parancsnokát is felülbírál-
hatta műveleti kérdésekben, illetve egy felsőbb vezérkar által delegált tiszt utasíthatta 
az alakulatok parancsnokait műveleti kérdésekben.

A porosz rendszert soha nem jellemezte az az együttműködő, konstruktív jelleg, 
amely a francia törzsmunka alapját képezte. A hadműveleti alosztály elsőbbségéből faka-
dóan a teljes törzs nem is mindig tudhatott minden részletről, ami esetenként a benne 
rejlő teljes potenciál kihasználásának akadálya lett.

Amikor arról hallani, hogy a világ vezérkarait és törzseit a porosz vezérkarról min-
tázták, akkor nem a szervezeti felépítésére, nem az alá-fölérendeltségi viszonyokra kell 
gondolni, azok csak az adott porosz valóságban voltak alkalmazhatók. Amit át lehetett 
venni, és sokan sikeresen meg is tették – mint a már említett franciák –, az a felkészítés 
és a munkához való hozzáállás, de legfőképpen a békeidőszak kihasználása a háborús 
tervek elkészítésére és azok begyakorlására.

A NATO jelenlegi törzsszerkezetének kialakulása

A NATO vezetési rendszerében használt funkcionális törzs kialakulása az Egyesült 
Államok hadserege által használt törzsszervezetből alakult ki. Történelmileg az Egye-
sült Államok első önálló fegyveres erői a brit mintát követték, a felépítést, felszerelést 
és vezérkart tekintve.

A brit rendszer a  17. század közepén kialakított új típusú hadsereg (New Model Army) 
vezetési szentháromságának, a „feladat, állomány, ellátmány” hármasának sarokpontjain 
alapult, így a feladatokért a hadműveleti törzs (generalist staff, rövidítve: G), a személyi/
adminisztrációs feladatokért a hadsegédi törzs (adjutant’s staff, rövidítve: A), az ellá-
tási feladatokért pedig a szállásmesteri törzs (quartermaster’s staff, rövidítve: Q) felelt. 
A gyakorlatban az adminisztratív és a logisztikai feladatokat azonban gyakran egy 
tiszt felelősségébe vonták össze, és így kialakult a jellemző brit kettős törzsszervezet, 
amelyet az  1912-es  törzsszolgálati szabályzatban intézményesítettek. A G-törzs mint 
a hadműveleti és hírszerzési feladatok koordinátora élvezte a prioritást, a Q-törzs pedig 
támogató szerepet kapott.29

Az Egyesült Államok hadseregének megalakulása idején a törzs az angol mintát 
követte, amelyet már a  18. század végén a Nagy Frigyes idejében kidolgozott porosz 
elvek alapján módosítottak. A  19. században amerikai vonatkozásban nem lehetett egy 
porosz vagy francia típusú, állandó személyzetű és funkciójú, jól képzett tisztikarral 
rendelkező vezérkarról beszélni. A francia–porosz háború elsöprő porosz sikere keltette 

29 Johnston  2008, 21–22.
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nemzetközi szakmai visszhangok után történtek ugyan próbálkozások a tisztképzés rend-
szerének, valamint ezzel párhuzamosan a vezérkar és csapattörzsek modernizálására, 
de a tényleges változásra a századfordulóig várni kellett. Az így kialakított szervezet 
azonban csak addig lehetett úgy-ahogy hatékony, amíg az Egyesült Államok az első 
világháborúba be nem lépett.

A hadba lépést követően az Amerikai Expedíciós Erők (American Expeditionary 
Forces, AEF) parancsnoka és törzsének egyes tagjai Franciaországba érkeztek, hogy 
tanulmányozzák a helyzetet, illetve a szövetséges erőkkel való együttműködés köve-
telményeit és lehetőségeit. Hamar döntés született arról, hogy az amerikai expedíciós 
haderő törzseit szövetséges mintára át kell szervezni, és a beosztott törzstiszteket tan-
folyamokon kell felkészíteni beosztásuk ellátására.30

A kialakított, amerikai rendszer brit és francia elemeket is integrált magába, de alap-
vetően a francia szervezet logikáját és felépítését tükrözte. A francia hatás legszembe-
tűnőbb ismertetőjele a funkcionális részlegszervezet, míg a brit hatás legfőbb ismérve 
a különböző részlegek megnevezését adó „G” betű. Ekkor alakult ki a ma is jól ismert 
G-s szervezet csírája: G–1 mint személyügy; G–2 mint felderítés; G–3 mint hadművelet; 
G–4 mint logisztika. A bázisul szolgáló francia rendszerben 4 részleg volt, az amerikai 
csapatok főparancsnokságain viszont létre kellett hozni a kiképzés/felkészítés irányí-
tására egy ötödiket, ez lett a G–5. A későbbiekben – a háború végével – ez az ötödik 
részleg megszűnt.

Az első világháborús tapasztalatok alapján az egész Egyesült Államok fegyveres erőit 
átszervezték, és a törzseket is az expedíciós erők mintájára alakították ki, innentől datál-
ható a mai funkcionális törzsszervezet alapja, amely innentől kezdve amerikai haderő 
fejlődéstörténetével szoros kapcsolatban fejlődött tovább. Az alegységek törzsei hasonló 
funkcionális szervezetben, csak „S” betűjelöléssel ellátott részlegekben működtek, de 
az S–1 ugyanúgy személyügyet jelentett, mint a G–1, és mint majd az összhaderőnemi 
felső vezetői szinten megjelenő „J” (Joint) főnökségek közül a J–1.

A hadviselés fejlődéstörténete nem állt meg az első világháborúval, így a részlegek 
feladatköre és funkciója sem volt állandó, idővel szükség lett az egyre hangsúlyosabb 
civil-katonai együttműködést koordináló törzscsoportra is, ez lett a G5.31 Az  1980-as  
és  1990-es  években a doktrinális változások, illetve az ugrásszerű technológiai fejlődés 
miatt új részlegek kialakítása vált szükségessé. A híradó részleg lett a 6-os, az informá-
ciós részleg a 7-es.

A  2000-es  évek újabb doktrinális fejlesztéseinek következményeként egy újabb át-
strukturálási hullám következett, amely során kialakult a ma ismert szervezet: a terve-
zési funkció az 5-ös  részlegbe került, a 7-e lett a kiképzés, a 8-as  lett a pénzügy, míg 
a civil-katonai kapcsolatok feladatkörére a 9-es  részleg alakult meg.

30 Hittle  1961,  208.
31 Az Egyesült Államok Hadserege annak  1921-es  bevezetésekor a részlegek számjelölését kötőjellel 
írta, a törzsszervezetek  1950-es  átalakításakor a kötőjelet elhagyva egybeírva használta.
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A katonai törzsek fejlődéstörténete

A NATO vezetési struktúrája a kezdetektől fogva az Egyesült Államok fegyveres 
erőinek befolyása alatt állt, mind doktrinális, mind szervezeti téren. Ez a hatás a NATO 
Európai Erők Főparancsnokságának (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, 
SHAPE) felépítésén nem feltétlenül tükröződött/tükröződik, hiszen a törzsfőnök 
helyettesei, a műveleti és támogató törzsfőnökhelyettesek felelnek a törzsön belüli 
főnökségek munkájáért, ez pedig a brit törzsszervezet korábban említett G–AQ 
bontásának felel meg.

A NATO nem szabályozza le, hogy hogyan nézzen ki pontosan egy telepíthető, har-
coló szárazföldi erő parancsnoksága, viszont ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy 
mire kell képesnek lennie, és hogy általánosságban hogyan nézhet ki. Ez alapján egy 
NATO-kötelék törzse a fent említett hármas tagozódású: személyes törzs, koordináló törzs 
és speciális törzs, a koordináló törzsön belül pedig a következő felosztás az ajánlott:32

1. Személyügy és adminisztráció (G1 / S1).
2. Felderítés / hírszerzés (G2 / S2).
3. Hadművelet (G3 / S3).
4. Logisztika (G4 / S4).
5. Tervezés (G5 / S5).
6. Híradás és informatika (G6 / S6).
7. Kiképzés (G7 / S7).
8. Pénzügy (G8 / S8).
9. Civil-katonai együttműködés (CIMIC) (G9 / S9).

A Magyar Honvédség szárazföldi kötelékeinek törzsei ezt a NATO-ajánlást figyelembe 
véve szerveződtek és szerveződnek, amelynek oka a rendszer logikusságán túl a szövet-
séges kötelekkel való együttműködés hatékonyságának fokozása, kihasználva a hasonló 
vezetési struktúra előnyeit.

E rövid összefoglalásban kívántuk bemutatni nagy vonalakban azokat a folyama-
tokat, amelyek a katonai törzsek kialakulásához vezettek, kiemelve azokat a fontos 
állomásokat – nevezetesen a francia és porosz vezérkarok kialakulását és feladatrend-
szerét –, amelyek a ma általunk ismert és alkalmazott katonai törzsszerkezet kialakulását 
a történelem folyamán befolyásolták.

Összegzés

Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a ma általunk is alkalmazott katonai törzs egy, 
a tudományos francia megközelítésen alapuló munkaszervezéssel működő, a technológiai 
és doktrinális eredményeket figyelembe vevő, azokat adaptáló és a porosz hatékonyságra 
törekvő vezetéstámogató szervként funkcionál. Mindazonáltal sem a technikai fejlődés, sem 
a hadművészet fejlődése nem állt meg a  21. század elején, így az általunk most ismert törzsek 

32 ATP-3.2.2.  2016, B-1–B-3.
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szerkezete és felépítése korántsem tekinthető véglegesnek, korunk konfliktusai és változásai 
által generált hatások elemzése új távlatokat nyithat meg a törzsek fejlődésében.
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Az észak-vietnámi légvédelem a Rolling Thunder 
hadművelet kezdetéig

Ondrék József

Bevezetés

Délkelet-Ázsia  20. századi történelme bővelkedik háborús konfliktusokban. Felkelések 
a gyarmati rezsimek ellen, világháborús játszmák nagyhatalmak közt a helyi lakosság 
feje felett, függetlenségi háborúk, polgárháborúk és végül, de nem utolsósorban a térség 
államai közti konvencionális háborúk mind-mind zajlottak az elmúlt évszázadban, 
a világnak ebben a tőlünk távol eső szegletében. A  20. században végbement hatalmas 
technikai fejlődést és minőségi ugrást pedig ezek a háborúk is lekövették. Hála a második 
ipari forradalom vívmányainak, a világ és vele együtt a hadviselés is megváltozott, 
a repülőgépek kifejlesztésének, fejlődésének és harci alkalmazásának köszönhetően 
újabb dimenziókra terjedt ki. Egész Délkelet-Ázsiában, és különösen az indokínai tér-
ségben, a  19. és a  20. század fordulóján zajló gyarmati felkelések még törzsi szinten 
szerveződtek, valamint íjakat, különböző hidegfegyvereket és jó esetben kovás pus-
kákat használtak a felkelők. A század közepére a technika vívmányait már minden sze-
replő alkalmazta, és a második világháború alatt – a térség erősen szegdelt domborzati 
viszonyai miatt – különösen fontos szerepet kapott a repülőgép. A légierők – mint had-
erőnem – fejlődése pedig együtt járt a légvédelemi fegyvernem fejlődésével is, amely 
a második világháborút követő függetlenedési harcokban fontos szerepet töltött be. Dien 
Bien Phu ostrománál a légvédelem nemcsak hatékonyan oltalmazta az ostromló Viet 
Minh alakulatokat a francia légierő (Armée de l’Air) támadásaitól, hanem meg is akadá-
lyozta a körbezárt erőd légi úton történő ellátását, amivel nagyban hozzájárult a vietnámi 
sikerhez. A vietnámi (rész)függetlenség kivívása után, és a Vietnámi Demokratikus Köz-
társaság (VDK) megalakulását követően, nem is felejtődtek el ezek a harci tapasztalatok, 
így a légvédelem különböző formái kiemelt szerepet kaptak a további konfliktusokban is.

A jelen tanulmány célja röviden bemutatni a Vietnámi Néphadsereg légi- és légvé-
delmi erejének kialakulását, fejlődését, ezt követően pedig elemezni a második indokínai 
háború (ismertebb nevén, a vietnámi háború)  1965 és  1968 között zajló Rolling Thunder 
(Hömpölygő Mennydörgés) hadművelet légvédelmi aspektusait.

A Rolling Thunder hadműveletig vezető út

A fegyveres konfliktusok általánosságban véve mély hatással vannak a világ esemé-
nyeire. Egy adott háború még akkor is számtalan módon kihat a környezetére, pél-
dául a migráció, a diplomáciai feszültség vagy az embargók vonatkozásában, ha az egy, 
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 többé-kevésbé elszigetelt földrajzi környezetben zajlik két fél között. Fontos tehát, hogy 
a háborúkat ne légüres térben, külső eseményektől függetlenül elemezzük, hanem egy 
nagy rendszer részeként.

A második világháború lezárását követő kettéosztott világot Winston Churchill sza-
vaival lehet a legjobban felidézni: „A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger 
mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak 
Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai – Varsó, Berlin, Prága, Bécs, 
Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia.”1 A kelet és nyugat között kialakult szemben-
állás helyszíne kezdetben Európa volt, de a feszült politikai hangulat rövid időn belül 
elterjedt az egész világon, beleértve Vietnámot is, amelynek történelmére az egyre romló 
szovjet–amerikai kapcsolat is rányomta a bélyegét. A Szovjetunió megerősödő szere-
pének ellensúlyozása érdekében az Amerikai Egyesült Államoknak szüksége volt erős 
európai szövetségesekre. A második világháborúban elszenvedett veszteségei ellenére 
Franciaország, köszönhetően a területi adottságainak és elhelyezkedésének, továbbra is 
fontos európai hatalomnak számított. Annak érdekében pedig, hogy a franciák vissza-
nyerjék korábbi pozíciójukat, gazdasági és katonai segítséget is kaptak az amerikaiaktól, 
amelynek következtében Harry S. Truman elnöksége alatt – szemben elődje, Franklin 
D. Roosevelt antikolonialista törekvéseivel – a franciák visszaszerezték a korábban el-
vesztett indokínai gyarmatukat.2

Az  1949-ben  véget érő kínai polgárháború és az  1950-ben  kitört koreai háború miatt 
Ázsia egyre fontosabb színtere lett a hidegháborús politikai játszmáknak. Az esemé-
nyek hatására és a kommunizmustól való félelem miatt a Truman-doktrína3 és George 
F. Kennan diplomata feltartóztatáspolitikája4 átalakult egy másik elméletté, amely domi-
nóelméletként vált ismertté. Kelly Evans-Pfeifer definíciója szerint: „Ha egy országban 
kommunista hatalomátvétel történik, akkor a régió többi országa is elkerülhetetlenül 
kommunistává válik, és dominó módjára fognak eldőlni.”5 Noha először Görögország 
és Törökország vonatkozásában értelmezték ezt a kifejezést, az amerikai döntéshozók 
később már az ázsiai eseményekkel kapcsolatban is használták, elsőként maga Dwight D. 
Eisenhower elnök  1954. április 7-én. A kínai polgárháborút és a koreai háborút követően 
nem volt megalapozatlan az Egyesült Államok félelme, miszerint Laoszban, Vietnámban 

1 Halmosy  2001,  117–124.
2 Rotter  1996, 446.
3 Truman a washingtoni Kongresszushoz  1947. március  12-én  intézett beszédében elmondta, 
hogy a második világháborút követően kialakult status quo-t nem hagyhatják, hogy a szovjetek 
megváltoztassák, és ennek érdekében, ha kell, beavatkozik azokban az államokban, ahol 
a kommunizmus teret nyerne. The Truman Doctrine (1947). Elérhető: https://history.state.gov/
milestones/1945-1952/truman-doctrine (A letöltés dátuma:  2020. 05.  20.)
4 Ahogy Kennan a The Sources of Soviet Conduct című írásában  1947-ben  megfogalmazta: 
„Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a szovjet nyomást […] fel lehet tartóztatni […] ellennyomással 
a megfelelő és folyamatosan változó földrajzi helyeken, válaszként a szovjet manőverekre.” Elérhető: 
www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=3&psid=3629 (A letöltés dátuma:  2020. 05.  20.)
5 Evans-Pheifer  1966,  177.

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine
https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=3&psid=3629
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és Kambodzsában is kommunisták kerülnek hatalomra, ami fenyegetést jelentene szö-
vetségesükre, Thaiföldre. Ezt követően pedig a dominó tovább döntené le Malájföldet, 
Indonéziát, Burmát, még Indiát is. Idővel a történelem bebizonyította, hogy ez az elmélet 
téves volt, ugyanakkor a hidegháború csúcspontján, a kiélezett feszültség közepette 
ez nagyon is valóságos lehetőségnek bizonyult. Nem sokkal később,  1967-ben  Arthur 
M. Schlesinger Jr. neves amerikai történész és John F. Kennedy egykori tanácsadója, 
úgy vélte, hogy Eisenhower és az ő dominóelmélete volt az, ami eldöntötte az Ame-
rikai Egyesült Államok intervenciós politikáját Délkelet-Ázsiában: „Eisenhower elnök 
 1954-ben  megtagadta a franciák megsegítését, ugyanakkor később olyan döntéseket 
hozott, amellyel elindította a Dél-Vietnámot támogató folyamatokat. Ez pedig két elnökkel 
később az amerikaiak bevonulásához vezetett  1965-ben.”6

Mielőtt  1964-ben  eszkalálódott volna az amerikaiak szerepvállalása Vietnámban, 
a dominóelméletet főként egy másik indokínai államra, Laoszra vonatkozott. Amikor 
John F. Kennedy Eisenhowert váltotta az elnöki székben, a leköszönő elnök még a be-
iktatás előtti napon megtartott külpolitikai értekezleten sem említette meg Vietnámot 
Kennedynek. Ehelyett Eisenhower Laoszra – mint a délkelet-ázsiai biztonságot fenye-
gető dominóra – összpontosított.7 A laoszi helyzet pedig valóban befolyásolta a vietnámi 
háború lefolyását, hiszen több bombát dobtak le Laoszra az évek alatt, mint magára Dél-
Vietnámra, mivel a Ho Si Minh-ösvény legnagyobb része Laoszon keresztül vezetett. 
A laoszi helyzeten felül a berlini fal megépítése, a sikertelen invázió a Disznó-öbölben, 
Hruscsov megfélemlítő politikája mind hozzájárultak ahhoz, hogy Kennedy megnövelje 
a Dél-Vietnámnak nyújtott anyagi és katonai támogatást.8

Délkelet-Ázsia hidegháborús eseményeit befolyásoló tényezőként szükséges meg-
említeni még a térségben újonnan alapított szövetségi rendszereket is. A NATO  1949-es  
megalakulása elindított egy folyamatot, amelynek részeként Délkelet-Ázsiában több 
nemzetközi egyezmény is létrejött. Ezek közül az egyik legfontosabb az  1951-ben  aláírt 
ANZUS-paktum, Ausztrália, Új-Zéland és az Amerikai Egyesült Államok csendes-
óceáni szövetsége,9 amellyel a kölcsönös biztonságot és fegyveres támadások elleni 
közös védekezést tűzték ki célul.10 Ezt követően  1954-ben  megalakult a Délkelet-ázsiai 
Szerződés Szervezete (Southeast Asia Treaty Organization, SEATO), amely a NATO 
egyfajta ázsiai megfelelőjeként lépett fel. A szervezet megalapítását Eisenhower elnök 
kezdeményezte az ANZUS-országok, valamint Nagy-Britannia, Franciaország, Thaiföld, 
a Fülöp-szigetek és Pakisztán részvételével.11 Az egyezmény aláírását követő évtizedben, 

6 Schlesinger  1967, 31.
7 Berman  1982,  16.
8 Schlesinger  1967, 31.
9 Nagy-Britannia két okból nem volt részese a szövetségnek: egyrészt a csatlakozó országok vezetői 
úgy gondolták, hogy a britek részvétele utat engedne a többi olyan európai államnak is, amelyeknek 
még a régióban vannak gyarmatai (kiváltképp a franciák), másrészt pedig Nagy-Britanniát akkoriban 
lefoglalta a malájföldi felkelés elleni küzdelem, amelybe az USA nem szeretett volna bekapcsolódni.
10 The ANZUS Alliance (1987). 61–62.
11 Ross  1998,  1055.
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Lyndon B. Johnson amerikai elnök a szövetség célkitűzésével indokolta az amerikai 
katonai intervenció szükségességét, miszerint az  1964-es  tonkini incidenst követően 
védelmezni kell az antikommunista Dél-Vietnámot.12

Végezetül pedig fontos azt is kiemelni, hogy Moszkva és Washington feszült viszonya 
mellett a korszak nemzetközi politikáját jelentősen befolyásolta a szovjet–kínai kapcsolat 
is. A Szovjetunió már a kínai polgárháború vége előtt támogatta Maot fegyverekkel, 
amelynek köszönhetően a kínaiak ellátottsága modern haditechnikával erőteljesen füg-
gött a szovjetek segítségétől. A két ország közötti együttműködés az  1950-es  évek végére 
alábbhagyott, mivel egyre nagyobb technológiai szakadék keletkezett a kínaiak képes-
ségei és a szovjet fegyverek között. Noha a szovjetek kezdetben olyan modern eszközöket 
is szállítottak Kínába, mint az Sz–75 (NATO-kódneve: SA–2 Guideline) légvédelmi 
rakéta, idővel ezeknek a szállítmányoknak is lecsökkent a száma. A szovjet–kínai kap-
csolatok végül  1960-ban  érték el a mélypontot, amikor a kínaiak nyíltan megtámadták 
a szovjet ideológiát. Ennek következtében a szovjetek 2–3 ezer gazdasági és katonai 
tanácsadót, valamint műszaki szakembert hívtak vissza Kínából.13 A két kommunista 
állam az évtized végére annyira eltávolodott egymástól mind kulturálisan, mind ideológi-
ailag és katonailag, hogy a növekvő nyomás következményeképpen fegyveres konfliktus 
is kitört köztük a közös határ mentén. Vitathatatlan, hogy a szovjet–kínai kapcsolatok 
befolyásolták a nyugati döntéshozókat, ugyanakkor ezt a kapcsolatot akkoriban tévesen 
értelmezték, hiszen a délkelet-ázsiai felkelők támogatásában a szovjetek és a kínaiak 
inkább konkurenciaként tekintettek egymásra, semmint szövetségesként. Ez a konku-
rálás pedig rányomta a bélyegét a vietnámiaknak nyújtott segítségre is. Ugyan adtak át 
modern haditechnikát a szovjetek a VDK-nak  (például SA–2, MiG–21PFM), de a leg-
újabb fejlesztéseket késleltetve juttatták el Délkelet-Ázsiába, mert nem akarták, hogy 
a kínaiak rögtön megszerezzék őket.

Az észak-vietnámi légvédelem fejlődése

Az észak-vietnámi légvédelem fejlődésének tárgyalásakor fontos tisztázni, hogy bár 
e tanulmány elsősorban az  1965 és  1968 közötti időszakra fókuszál, de a fejlesztési 
folyamat jóval korábban kezdődött, és a teljes íve gyakorlatilag  1949-től  napjainkig tart, 
azzal a különbséggel, hogy ma már természetesen az egyesített Vietnámi Szocialista 
Köztársaság Vietnámi Népi Légierejéről (vietnámiul: Không quân Nhân dân Việt Nam; 
angolul: Vietnam People’s Air Force, VPAF) beszélhetünk.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a „vietnámi háború” mint történelmi esemény-
sorozat definíciója is többféleképpen értelmezhető. Szokták második indokínai háborúnak 
és Vietnámban az „amerikai háborúnak” is nevezni. Bár a háború végét (1975. április 30.) 
illetően szinte teljes az egyetértés, a konfliktus kezdetét illetően is különböző dátumok 

12 Taillon  1996, 500.
13 Garthoff  1963, 84–90.
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alkalmazhatók. Amerikai részről jelenleg  1955. november 1-je  az elfogadott kezdőnapja 
a háborúnak, amikor is átalakult a korábbi Indokínai Katonai Segítségnyújtási Tanácsadó 
Csoport (Military Assistance Advisory Group [MAAG] Indochina) országspecifikus 
egységekké, köztük a Vietnámi Katonai Segítségnyújtási Tanácsadó Csoporttal (Mili-
tary Assistance Advisory Group Vietnam).14 Szintén elfogadott még  1956 decemberét 
kezdődátumnak tekinteni, amikor is Észak-Vietnám kormánya engedélyezte a felkelés 
támogatását délen, vagy  1959. szeptember 26-át, az első komolyabb összecsapást a viet-
kong és a dél-vietnámi hadsereg között is szokták kezdődátumnak tekinteni.15 Amen-
nyiben az egyik legrövidebb értelmezést alkalmazzuk és csak  1961. február 28-ára  tes-
szük az amerikai részvétel kezdetét, akkor is egy  14 éves időszakról van szó, amely alatt 
rendkívül sokat fejlődött a légi harcászat is.16 Éppen ezért érdemes az észak-vietnámi 
légvédelem fejlődését nagyobb ívben vizsgálni egészen  1968-ig, az alkalmazását pedig 
egy esettanulmány részeként a Rolling Thunder hadművelet időszakára korlátozni, hiszen 
az összes elérhető anyag feldolgozása, akár csak  1975-ig, könyveket tenne ki.

Az önálló észak-vietnámi repülés kezdetét  1949. március 9-ére  lehet tenni, amikor is 
Ho Si Minh elnök határozata alapján a Védelmi Minisztérium megalapította az úgyne-
vezett Légierő Vizsgálati Bizottságot (Ban Nghien Cuu Khong Quan), amely feladatául 
tűzte ki a Francia Légierő tanulmányozását és ez alapján az önálló légierő létrehozását.17 
Zsákmányolt francia oktatási anyagokkal és japán hadifogoly, valamint német segít-
séggel indult meg a munka, kezdetben 29 fővel, amely később még további 81 növen-
dékkel egészült ki, de ez a létszám nemcsak a pilótanövendékeket, hanem a műszakiakat 
és a meteorológusokat is magában foglalta. Az első két eszköze a kibontakozó légi-
erőnek Bao Dai, korábbi vietnámi uralkodótól zsákmányolt, francia eredetű De Havilland 
Tiger Moth kiképzőgép és Morane-Saulnier MS.500 Criquet futárgép voltak (ez utóbbi 
a német Fieseler Fi  156 Storch francia másolata). A kezdeti lelkesedés azonban nem 
hozott rögtön sikereket az északiaknak, ugyanis a Tiger Moth rögtön az első repülése 
alatt,  1949. augusztus  15-én  összetört, és egészen  1954-ig  tartott a javítása. Megfelelő 
repülőeszközök híján, a védelmi minisztérium  1951-ben  feloszlatta a bizottságot, majd 
az állományát átvezényelték a 351. tüzérhadosztályon belül a 612. légvédelmi tüzérüteg 
állományába. További 33 főt küldtek kiképzésre Kínába, és ezzel megalakult a Viet Minh 
első légvédelmi alakulata.18 Az üteg négy darab, szovjet gyártmányú, de Kínából be-
szerzett M1939 (61–K) típusú 37 milliméteres légvédelmi ágyúval volt felszerelve. Külső 
segítséggel sikerült a kezdeti egy darab üteget továbbfejleszteni, és  1953-ra  ezredszintre 
növelni. Ekkor alakult meg a  153. nehézhadosztály alárendeltségébe tartozó 367. lég-
védelmi tüzérezred, amely a menedékként szolgáló Kínában kapott komoly kiképzést, 

14 Lásd: https://web.archive.org/web/20131020044326/; www.defense.gov/Releases/Release.
aspx?ReleaseID=1902 (A letöltés dátuma:  2020. 05. 04.)
15 Origins of the Insurgency in South Vietnam,  1954–1960 (1971). 314–346.
16 Hallion  2018, 4. 
17 Toperczer  1998, 3.
18 Toperczer  1998, 3–4.

https://web.archive.org/web/20131020044326/
http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=1902
http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=1902
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és éppen a kulcsfontosságú Dien Bien Phu ostromára tért újra haza Vietnámba. A pontos 
számok tekintetében nincs egyetértés a források közt, de a legújabb kutatások szerint 
feltehetően 80 darab, 37 milliméteres M1939 (61–K) légvédelmi gépágyúval és közel 
száz darab  12,7 milliméteres DSK  1938 típusú légvédelmi nehézgéppuskával rendel-
kezett az alakulat ekkor, amelyeket a Dien Bien Phut övező hegyekbe, jól álcázottan 
széttelepítettek.19 A kiképzésnek és a nagyobb számú ütegnek meg is lett az eredménye, 
ugyanis hatékonyan járultak hozzá a francia erőd utánpótlásának bénításához és az erőd 
végső elestéhez. A nagy számban rendelkezésre álló DSK-k a völgybe berepülő francia 
szállítógépeket feljebb kényszerítették, ezáltal csökkentve az utánpótlás ledobásának 
pontosságát, így annak körülbelül 50%-a  célt tévesztett, és a Viet Minh kezére jutott, 
vagy a harcoló felek közé esett, így elérhetetlen lett a franciák számára. A hatékony lég-
védelmi tüzérség eredményessége a francia légierő és a francia haditengerészeti légierő 
(Force maritime de l’aéronautique navale, vagy rövidítve: Aeronavale) veszteségeiben 
is meglátszott, ugyanis az ostrom alatt 48 gépet vesztettek a légvédelem miatt, és további 
 167-et rongáltak meg Vo Nguyen Giap tábornok légvédelmi tüzérei.20

Az  1954-es  genfi békeszerződés után hivatalosan is elnyerte a Vietnámi Demokratikus 
Köztársaság a függetlenségét, bár Vietnámot kettéosztották a  17. szélességi fok mentén. 
Az északi területeken több, korábbi francia repülőteret is megörököltek a VDK erői, ahol 
hozzáláthattak a légvédelem másik pillérének, a saját légierejük felállításához.  1955-ben  
elkészültek a repülőterek újjáépítésével, majd  1956. január 26-án  megérkeztek Vietnámi 
Népi Légierő első új eszközei. Ahogy a légvédelmi tüzérség felállításakor, most is külső 
segítséget kaptak Kínából és a keleti blokk országaitól. Az VPAF két szovjet gyártmányú 
Liszunov Li–2-es  (NATO-kódneve: Cab) szállítógépet és három darab, csehszlovák 
gyártmányú Aero 45-ös  kiképzőgépet kapott elsőnek, hivatalosan mindegyiket kínai 
ajándékként. Ezzel párhuzamosan a megfeszített kiképzőmunka is elkezdődött,  1956-ban  
még légcsavaros gépekre Csehszlovákiában és a Szovjetunióban, majd  1957-től  már 
a kor színvonalának megfelelő, sugárhajtású Mikojan–Gurjevics MiG–15 (NATO-kód-
neve: Fagot) vadászrepülőgépekre is. A kiképzések mellett különös figyelmet fordítottak 
az ország repülőtereinek karbantartására, javítására és modernizálására is. Ennek a folya-
matnak a részeként nemcsak a korábbi nagy, francia bázisokat, mint például Cat Bi vagy 
Gia Lam, állították helyre, hanem a kisebbekre (Vinh, Dong Hoi, Lang Son, Lao Cai, 
Tien Yen, majd  1958-tól  Na San és Dien Bien Phu) is áldoztak az erőforrásokból.  1958-tól  
tovább gyarapodott a légierő eszközeinek száma is, ugyanis a Szovjetunióból érkezett 
egy Il–14 (NATO-kódneve: Crate), további kettő darab Li–2-es, egy An–2-es  (NATO-
kódneve: Colt), valamint az első forgószárnyas eszközt is hadrendbe tudták állítani, egy 
Mil Mi–4-es  (NATO-kódneve: Hound) helikopter formájában.21 Ezekkel az eszközökkel 
már hatékonyan tudott a VDK beavatkozni – további szovjet segítséggel és közvetlen 
részvétellel együtt – a laoszi polgárháborúba, Pathet Lao erőit, főleg logisztikájukban 

19 Hallion  2018, 22–23.
20 Werrell  1988, 95–96.
21 Toperczer  1998, 3–5.
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támogatva. Mivel ezek a hadmozdulatok támogató és nem légvédelmi jellegűek voltak, 
azért a Vietnámi Népi Légierő ilyen irányú tevékenysége kívül esik a tanulmány témáján, 
de abból a szempontból mégis érdekesek ezek a laoszi bevetések, hogy ennek köszön-
hető az észak-vietnámi légierő létszámának ugrásszerű fejlődése. Miután a szovjetek 
 1962 végén abbahagyták a laoszi felkelők légihíddal történő támogatását, az erre használt 
44 darab gépből 42-t hátrahagytak a vietnámiaknak. Ezzel egyidőben pedig befejeződtek 
az első, vietnámiak által látogatott vadászpilóta-képző tanfolyamok a Szovjetunióban 
és Kínában is. Hogy segítsék Észak-Vietnámot, az újdonsült vadászpilóták megfelelő 
harcigépeket is kaptak. Összesen 36 darab MiG–17 (NATO-kódneve: Fresco), a kor 
színvonalának megfelelő vadászrepülőgép és ezekhez MiG–15 UTI (NATO-kódneve: 
Midget) kiképzőgépek érkeztek.22 A fejlesztések hatására az észak-vietnámi légierő 
a térség egyik legjobban felszerelt légiereje lett  1963-ra.

Az  1963-as  év és a folyamatos fejlesztések szerkezeti, vezetésbeli változásokat is 
hoztak a Vietnámi Demokratikus Köztársaság légvédelmében. Az év október 22-én  
a védelmi minisztérium egy központi parancsokság alatt egyesítette a légtér védelmének 
különböző elmeit, amelynek a funkcióját tökéletesen leíró, de a szerepéről nem sok kérdést 
nyitva hagyó Vietnámi Légvédelmi Erők – Vietnámi Népi Légierő (vietnámiul: Phong 
Khong – Khong Quan Nhan Dan Viet Nam, angolul: Air Defense Forces – Vietnamese 
People’s Air Force, ADF-VPAF) nevet adták.23 Az új szervezet első parancsnoka Phung 
The Tai ezredes lett. A MiG–17-esek és MiG–15 UTI-k hadrendbe állításával egyidőben 
Hoang Van Thai altábornagy, védelmiminiszer-helyettes megalapította a 921. vadászre-
pülő ezredet is, amely kezdetben két MiG–17-es  századból és az őket kiszolgáló műszaki 
századból állt. Pontos adatok továbbra sem érhetők el a Vietnámi Népi Légierő által hasz-
nált összes MiG–17-esről, de a legújabb kutatások szerint körülbelül 270 darab Frescót 
(vagy annak kínai licensz változatát, a Shenyang J–5-öst) használ összesen a VPAF, 
amelyből 240 volt az utánégetővel felszerelt MiG–17F (Fresco-C) változat, a többi pedig 
az alapváltozat MiG–17 (Fresco-A). A típus alkalmazásának csúcsán, a Rolling Thunder 
hadművelet alatt, 45 és 75 közé tehető az egyszerre hadra fogható állapotban lévő Frescók 
száma.24

A légvédelem másik pillérét adó légvédelmi tüzérség tekintetében  1963-ra, az egye-
sített parancsokság kialakításakor,  11 darab légvédelmi tüzérezredből, kettő légvédelmi 
tüzérosztályból és 72 légvédelmi tüzérütegből állt. Ekkor még föld-levegő osztályú 
légvédelmi rakétákkal nem rendelkeztek, így kizárólag a különböző űrméretű csöves 
fegyverekkel voltak felszerelve, kezdve a 37 milliméterestől, egészen a radarvezérelt 
 100 milliméteres légvédelmi ágyúkig.25

A légvédelmi tüzérséget és a vadászrepülő erőket természetesen földi telepítésű 
rádiólokátorok is segítették. Ezek közül Észak-Vietnám a többi fegyverrendszerével 

22 Toperczer  1998, 6–7.
23 Toperczer  2001,  20.
24 Hallion  2018, 24–25.
25 Toperczer  1998, 8.
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azonos fejlettségi szinten lévő, főleg az  1950-es  évek technikai színvonalát képviselő 
eszközöket üzemeltetett. Összesen 3 ezredben  18 radarszázad pásztázta Indokína egét 
célpontok után kutatva, és további 3 század pedig vizuális légimegfigyeléssel – hason-
lóan a hazai figyelő és jelentő szolgálathoz – egészítette ki a lokátorok munkáját, hiszen 
Észak-Vietnám erősen szegdelt terepén ez a lokátormennyiség nem volt képes teljesen 
lefedni az ország területét.26 Az alkalmazott rendszerek tekintetében, hadrendben álltak 
a P–8-as  (NATO-kódneve: Knife Rest) és P–15-ös  (NATO-kódneve: Flat Face) kétdimen-
ziós, ultrarövidhullámú felderítő rádiólokátorok, a modernebb P–35 (NATO-kódneve: 
Bar Lock) kétdimenziós felderítő és rávezető rádiólokátor, valamint a PRV–11 (NATO-
kódneve: Side Net) magasságmérő rádiólokátorok is.27

Összességében elmondható tehát, hogy az észak-vietnámi légvédelem bár még csak 
kialakulóban volt az  1964. augusztus 2-án  bekövetkező tonkini incidens idején, és a Rol-
ling Thunder hadművelet kezdetéig (1965. március 2.) még gyorsított ütemben érkezett 
a segítség mind a Szovjetunióból, mind pedig Kínából, de már  1964-re  megfelelő ala-
pokkal rendelkeztek. A szűkös lehetőségeikhez képest megfelelő számú és szintén meg-
felelő minőségű eszköz állt rendelkezésre, és ami a legfontosabb, volt már tapasztalatuk 
modernebb – még ha nem is elsővonalbeli – haditechnika üzemeltetésével. Ugyanakkor 
azt is fontos megjegyezni, hogy föld-levegő légvédelmi rakétarendszerrel nem rendel-
keztek, és ezeknek az új fegyverrendszereknek az üzemeltetéséhez még sokáig szovjet 
segítségre szorultak a későbbiekben.

Amerikai erők Indokínában a Rolling Thunder hadművelet idején

Az  1965-től   1968-ig  tartó Rolling Thunder hadművelet alatt mind az észak-vietnámi, 
mind pedig az amerikai fél rendkívül sokat fejlesztett harceljárásain és haditechnikáján. 
A kétségkívül rendkívüli fejlesztés és fejlődés, amelyen az Amerikai Egyesült Államok 
fegyveres erői átesetek ebben az időszakban, önálló köteteket töltene meg. Azonban 
mindenképpen érdemes néhány szót ejteni legalább az  1965-ös  állapotokról. Ez segít 
megfelelő perspektívába helyezni, hogy mivel kellett szembenézniük az észak-vietnámi 
légvédelmi szakembereknek.

Az első és talán legfontosabb tény, amelyet az amerikai fegyveres erőkről közölni 
érdemes, hogy nem a vietnámihoz hasonló háborúkra készültek  1965-ben, hanem egy 
esetleges nukleáris, totális háborúra a keleti blokkal, különösen a SzovjetUnió val.

1965 februárjában az Amerikai Egyesült Államok Légiereje (United States Air Force, 
USAF), az Egyesült Államok Haditengerészete (United States Navy, USN) és az Egyesült 
Államok Tengerészgyalogsága (United States Marine Corps, USMC) összesen több mint 
23 500 repülőeszközzel rendelkezett. Ennek a hatalmas mennyiségnek természetesen 
csak egy részét tudták Délkelet-Ázsiában állomásoztatni, és még azoknak is csak egy 

26 Toperczer  1998, 8.
27 Hallion  2018, 25–26.
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további, kisebb része vett részt a Rolling Thunder hadművelet első időszakában. Ha csak 
a támadó feladatú repülőeszközöket vesszük, akkor 371 darab állt rendelkezésre. Ezek 
közül  166 darab a USAF Csendes-óceáni Légierő Második Légi Hadtestéhez tartozott, 
és Dél-Vietnámban, valamint Thaiföldön állomásozott.  205 gépet vonultatott fel a USN 
7. flottájához tartozó 77. Alkalmi Harci Köteléke (Task Force 77, TF77), amely a Tonkini-
öbölben tevékenykedő repülőgép-hordozókból és kísérőikből állt. Szervezetileg mindkét 
egység a második világháborúig vezethető vissza, és ahogy nőtt a térségben állomá-
soztatott erők és eszközök száma, úgy lettek ezek is átszervezve, kibővítve. Típusok 
szerinti lebontásban, a Rolling Thunder kezdetén a USAF 54 darab North American 
F–100D Super Sabre és 36 darab Republic F–105D Thunderchief vadászbombázót, vala-
mint 28 darab Martin B–57B Canberra bombázót tartott nyilván. Ezekhez adódott még 
hozzá az elsődlegesen a déli országrészben a vietkongok ellen tevékenykedő légcsavaros 
Douglas A–1 Skyraiderekből 48 darab, valamint további  10 darab Convair F–102 Delta 
Dagger elfogóvadász, amelyek a thaiföldi bázisvédelmet alkották, de nem tartoztak 
az északra küldött támadó erők közé. A Haditengerészet repülőerői 3 repülőgéphordozón 
voltak elosztva, a Forrestal-osztályú, nukleáris meghajtású USS Rangeren (CVA–61), 
a Midway-osztályú, hagyományos meghajtású USS Coral Sea-n (CVA–43) és az Essex-
osztályú, szintén hagyományos meghajtású, második világháborús veteránon a USS Han-
cockon (CVA–19), amely utóbbinak a vietnámi háború lett az utolsó háborúja. Géptípusok 
tekintetében, a McDonnell F–4B Phantom II vadászbombázókból és a Vought F–8D/E 
Crusader vadászokból is 36-36 darab tartozott a TF77 századaihoz. Ezeket egészítette 
ki  15 darab Douglas A-3B Skywarrior nehéz csapásmérő gép, amelyek elsősorban a már 
korábban említett nukleáris háborúra készültek, és végül Vietnám egén a későbbiekben 
a csapásmérés helyett egy sor egyéb, nem kevésbé fontos feladatot láttak el, mint elekt-
ronikai zavarógépek, fotófelderítők vagy éppen légiutántöltők. Szintén a sugárhajtású 
vadászbombázók sorát erősítette és az erők gerincét adta 82 darab Douglas A-4C/E Sky-
hawk könnyű vadászbombázó. Ezek a gépek folyamatosan váltották le a Haditengerészet 
még mindig hadrendben lévő, és a TF77 állományában magukat 36 darabbal képviseltető, 
légcsavaros Douglas A–1H/J Skyraider gépeket. Természetesen mivel haditengerészeti 
harci kötelékről van szó, ezért a TF77-hez tartozott még egy sor felderítő, légiutántöltő, 
elektronikai zavaró és kutató-mentő feladatkörű eszköz is, de ezek értelemszerűen nem 
a csapásmérők közé tartoztak, bár a felderítők és az elektronikai harcot vívók szembe-
kerültek a VDK légvédelmével a Rolling Thunder hadjárat során.28

Mindezekből az eszközökből a USAF-re  hárult a feladat, hogy a Rolling Thunder 
hadművelet első fázisát megnyissa  1965. március 2-án. Az első csapásmérő kötelék 
nem kevesebb, mint 44 darab F–105D és F vadászbombázóból, 40 darab F–100D és F 
vadászbombázóból,  20 darab B–57 bombázóból és a csapásméréssel elért eredményeket 
lefényképezni, valamint a további célpontokat felderíteni hivatott, 7 darab McDonnell RF-
–101C Voodoo harcászati felderítőből állt. Első célpontjuk pedig a demilitarizált zónától 
(DMZ) 56 kilométerre északra fekvő Xom Bong lőszerraktár volt. Bár a  hadművelet 

28 Hallion  2018, 9–11.
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 tempója jelentősen felgyorsult, és értek el komoly sikereket, de az első bevetés sikeressége 
megkérdőjelezhető. A VDK légvédelmi erői még mindig nem rendelkeztek légvédelmi 
rakétákkal, de csöves légvédelmi fegyverekkel így is lelőttek a támadók közül 5 repülő-
gépet, a pilóták közül pedig Hayden J. Lockhart százados fogságba is esett, ezzel ő lett 
a USAF első fogságban lévő pilótája a vietnámi háborúban.29

Az észak-vietnámi légvédelem a Rolling Thunder hadművelet idején

A korábban ismertetett fejlődési folyamatot végigjárva, a Vietnámi Demokratikus Köz-
társaság egyesített Vietnámi Légvédelmi Erők – Vietnámi Népi Légierő parancsnoksága 
egy viszonylag korszerű és – amint az első, és az amerikaiak részéről feltehetően elbi-
zakodott – Rolling Thunder légitámadásból látható, hatékony rendszerrel rendelkeztek.

Az északi légvédelem leglátványosabb, támadó kötelékeket megzavaró és lehetőség 
szerint a támadást megakadályozó, de egyben a tényleges veszteségek közül a legkeve-
sebbet okozó légvédelmi eszközei a két vadászrepülő ezrede volt. A 921. vadászrepülő 
ezred Phuc Yen légibázison, míg a 923. vadászrepülő ezred a Kép légibázison állomá-
sozott. Mindkettő körülbelül 30-30 MiG–17 (vagy Shenyang J–5) sugárhajtású elfogó-
vadásszal volt felszerelve.30 A VNAF és az amerikai vadászpilótái közötti első összecsa-
pásra azonban a hadjárat kezdetét követően csak egy hónappal később,  1965. április 2-án  
került sor. Ekkor Pham Ngoc Lan vezetésével összesen hat Fresco fogta be ham rong-i  
hidat támadó köteléket, akik a légtérellenőrző gépek támogatása nélkül nem is tudtak 
az érkező észak-vietnámi MiG-ekről. A meglepetés erejével támadó kötelék vezetője 
Pham Ngoc Lan fedélzeti gépágyújával le is lőtt egy haditengerészeti F–8 Crusadert, 
és ezzel ő lett az első vietnámi pilóta, aki légi győzelmet ért el. A légiharc során, a kísérő-
jeként repülő Phan Van Tuc szintén lelőtt egy F–8 Crusadert, és a VNAF örömét csupán 
az árnyékolhatta be valamelyest, hogy Pham Ngoc Lan gépéből a hazafele tartó úton 
kifogyott az üzemanyag. Bár a földi irányítás azt javasolta számára, hogy katapultáljon, 
de ő mégis inkább egy megfelelő leszállóhelyet keresett, és Doung folyó partján sikeres 
kényszerleszállást hajtott végre, megmentve ezzel a repülőgépet. Az amerikai bevetés-
tervezőkre nagy hatása volt a vietnámi vadászrepülők által lelőtt amerikai gépeknek, 
másrészt a propagandaértéke is jelentős volt a vietnámiak számára. A siker hallatán maga 
Ho Si Minh küldött köszönőtáviratot a 921. vadászrepülő ezrednek.31

A magas hírértékű légiharcok mellett a Vietnámi Légvédelmi Erők leghatékonyabb 
eszközei mégis a hagyományos, földi telepítésű légvédelmi ágyúk voltak. A hatékonysá-
gukhoz több tényező együttesen járult hozzá. Egyrészt olcsóbbak és egyszerűbbek voltak 
a légvédelem többi fegyverrendszeréhez képest. A korábban felvázolt,  1963-as  adatokat 
figyelembe véve látható, hogy már  1965 elejére továbbfejlődött a csöves légvédelem  

29 Francillon  1987, 47.
30 Hallion  2018, 31.
31 Toperczer  1998,  10–11.
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rendszere is, a korábbi  11 helyett már  14 légvédelmi tüzérezred, illetve a korábbi két 
önálló légvédelmi tüzérosztály helyett már szintén  14 önálló légvédelmi tüzérosztály 
állt rendelkezésre. A légvédelmi lokátorokat immár 3 lokátorezredbe szervezték, meg-
tartották a légi figyelőszolgálatot, amelyet milícia- és pártszinten szereztek meg, vala-
mint a Vietnámi Néphadseregnek is voltak csapatlégvédelmi egységei, kisebb űrméretű 
légvédelmi géppuskákkal, mint a DSK  1938, ellátva.32

Az 57, a 75 és a 100 milliméteres ágyúk tűzvezetése lokátorral annak ellenére tette 
veszélyessé őket, hogy a lövedékek ballisztikus pályán mozogtak, értelemszerűen 
nem volt lehetőségük pályakorrekcióra, mint egy rakétánál. Ugyan a kisebb űrméretű, 
37 és 23 milliméteres ágyúk és a  14,5 milliméteres nehézgéppuska nem voltak lokátorral 
vezérelve, és csupán körülbelül  1500 méteres repülési magasságig jelentettek veszélyt 
a támadó kötelékekre, de ha a csapásmérés során vagy az időjárás miatt lejjebb kellett 
ereszkedniük az amerikai gépeknek, akkor egyszerűen a nagy számukkal és a szinte 
falat képező rengeteg kilőtt lövedékkel így is tudtak veszteséget okozni. A csöves lég-
védelem okozta veszteségeknek közel felét ezek a kisebb űrméretű fegyverek okozták. 
Az  1965 januárjától  1966 decemberéig tartó, 2 éves időszakban összesen 384 amerikai 
repülőgépet lőttek le csöves légvédelemmel, és háromszor ennyi gépen keletkezett a lég-
védelem által okozott sérülés, bár haza tudtak érni a támaszpontjaikra.33

A vadászrepülők propagandaértéke és a csöves légvédelem hatékonysága mellett 
azonban egy új eszköz volt, amely gyökeresen megváltoztatta a légi hadviselést, nemcsak 
a Rolling Thunder hadjárat idején vagy csak Indokínában, hanem az itt szerzett tapaszta-
latokat felhasználva az egész világon is. Ez pedig nem volt más, mint az Sz–75 (NATO-
kódneve: SA–2 Guideline), szovjet gyártmányú, közepes hatótávolságú légvédelmi raké-
tarendszer megjelenése Észak-Vietnámban. Ezek a kor legmodernebbjeinek számító 
rendszerek sokáig szovjet irányítással, majd pedig csak segítséggel üzemeltek, de a keze-
lőszemélyzettől függetlenül nagy hatásuk volt. Az első kettő ilyen alakulat, a 236. és 
a 238. rakétaezredek, szovjet ezredesek parancsoksága alatt álltak fel, és  1965 nyarára 
lettek bevethetők.34

Bár az amerikai felderítési adatok tudtak a légvédelmi rakétaállások kiépítéséről, 
de politikai okokból – hogy a szovjeteknek ne okozzanak veszteségeket – nem bom-
bázták azokat, amíg épülőben voltak. Amint elkészültek, az első Sz–75-ös  által okozott 
veszteségre nem is kellett sokáig várniuk:  1965. július 24-én  a USAF  15. harcászati 
vadászrepülő ezredének F–4C Phantom II vadászbombázói Hanoitól északnyugatra 
célpontokat támadtak, amikor az egyik Phantomot a légvédelmi rakéta közelségi gyúj-
tójának hatására sikerült lelőni. Ugyan az amerikai repülőgépek ettől kezdve támad-
hatták a rakétaütegeket is, de amíg az úgynevezett Wild Weasel gépeket és az ezek 
 alkalmazásához szükséges harceljárásokat nem sikerült kidolgozniuk, addig komoly 
veszteségeket szenvedtek, és a Wild Weaselek bevetése után is folyamatosan komoly 

32 Hallion  2018, 31.
33 Barker  1994, 21–23.
34 Hallion  2018, 31.
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veszélyforrás volt az Sz–75.35 Ráadásul, mivel az Sz–75 különösen nagy magasságban 
volt hatékony, és erre az amerikai szakértők is hamar rájöttek, ezért egy olyan áttételes 
hatással is növelte a rakétarendszer a légvédelmi veszteségeket, hogy a korábbi, nagy 
magasságon berepülő csapásmérő kötelékeket lekényszerítette alacsonyabb repülési 
magasságokra, ezzel pedig belekényszerítve őket a hagyományos, csöves légvédelmi 
tüzérség eszközeinek hatósugarába, újabb vesztségeket okozva.36

A VDK légvédelmi potenciálját és a fejlesztésére fordított erőforrásokat jól illusztrálja 
az is, hogy a korábban ismertetett egységekhez  1965 végére egy újabb lokátorezredet 
és további három légvédelmi tüzérezredet állítottak fel. A Rolling Thunder hadjárat 
megindításának második évfordulójára,  1967 tavaszára pedig újabb egységekkel egé-
szültek ki, és 10 légvédelmi rakétaezreddel, 23 légvédelmi tüzérezreddel, 4 légvédelmi 
lokátorezreddel,  15 önálló légvédelmi tüzérosztállyal és további 37 önálló lokátorszá-
zaddal rendelkeztek, amelyek már képesek voltak hatékonyan lefedni Észak-Vietnám 
területének nagy részét.37

Összefoglalás

A Vietnámi Demokratikus Köztársaság légvédelmi erői óriási minőségi és mennyiségbeli 
fejlődésen estek át az ország  1954-es  megalakulását követően. Különösen igaz ez az egye-
sített Vietnámi Légvédelmi Erők – Vietnámi Népi Légierő  1963-as  megalakulása utáni 
időszakra. Az Sz–75-ös  légvédelmi rakétarendszer megjelenése alapjaiban változtatta 
meg a légi hadviselést, és a téma katonai teoretikusainak szemét Vietnám felé fordította, 
egészen az  1973-as  jom kippuri háborúig, de talán még utána is. Az Sz–75-ösök alkalma-
zásáról számos dokumentum csak napjainkban vált szabadon elérhetővé, mind keleten, 
mind nyugaton, így a téma további kutatásra alkalmas a jövőben is. A tanulmány célja 
e folyamat elindítása és a Rolling Thunder hadművelet első időszakáig történő esemé-
nyek rövid bemutatása volt.

Irodalomjegyzék

Barker, Patrick K. (1994): The SA-2 and Wild Weasel. The Nature of Technological Change in Military 
Systems. Bethlehem, Lehigh University.

Berman, Larry (1982): Planning a Tragedy: The Americanization of the War in Vietnam. New York, Norton.
Davis, Larry (1993): Wild Weasel, The SAM Suppression Story. Carrolton, Squadron Signal Publications.
Evans-Pheifer, Kelly (1966): Domino Theory. In kutler, Stanley I. ed.: Encyclopedia of the Vietnam 

War. New York, Macmillan Reference.
Francillon, René J. (1987): Vietnam Air Wars. London, Temple–Aerospace.

35 Davis  1993, 7–8.
36 Barker  1994, 23–24.
37 Hallion  2018, 31.



307

Az észak-vietnámi légvédelem a Rolling Thunder hadművelet kezdetéig

Garthoff, Raymond L. (1963): Sino-Soviet Military Relations. The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 349. 84–90.

Hallion, Richard P. (2018): Rolling Thunder  1965–68. Johnson’s Air War over Vietnam. Oxford, Osprey 
Publishing.

Halmosy Dénes (2001): Nemzetközi szerződések  1945–1982. In Mezei Géza szerk.: Európa kettészakítása 
és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Budapest, Új Mandátum.  117–124.

Origins of the Insurgency in South Vietnam,  1954–1960 (1971). The Pentagon Papers, Vol. 1, Chapter 
5. Boston, Beacon Press.

Ross, Rodney J. (1998): Southeast Asia Treaty Organization. In Tucker, Spencer C. ed.: The Encyclopedia 
of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Santa Barbara, ABC–CLIO.

Rotter, Andrew J. (1996): The Cold War Perspective. In Kutler, Stanley I. ed.: Encyclopedia of the 
Vietnam War. New York, Macmillan Reference.

Schlesinger, Arthur M. (1967): The Bitter Heritage; Vietnam and American Democracy,  1941–1966. Boston, 
Houghton Mifflin.

Taillon, Paul M. (1996): Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). In Kutler, Stanley I. ed.: 
Encyclopedia of the Vietnam War. New York, Macmillan Reference.

The ANZUS Alliance (1987). Defense Institute of Security Cooperation Studies, Vol. 9, No. 4. 61–62.
Toperczer István (1998): Air War Over North Vietnam, The Vietnamese People’s Air Force 

 1949–1977. Carrolton, Squadron Signal Publications.
Toperczer István (2001): MiG–17 and MiG–19 Units of the Vietnam War. Oxford, Osprey Publishing.
Werrell, Kenneth P. (1988): Archie, Flak AAA, and SAM. Alabama, Maxwell Air Force Base.
Pollák Orsolya (szerk.)
Csengeri János – Jobbágy Szabolcs – Komjáthy Lajos – Kun Szabó István Mező András – Petruska 

Ferenc – Szabó Sándor – Szíjártó Lívia



Vákát oldal



III.  
 

ANTOLÓGIA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI 
ISKOLA EREDMÉNYEIBŐL

Szerkesztette
Pollák Orsolya

Szakmai lektor
 Dr. Krajnc Zoltán



Vákát oldal



Előszó

A hadtudomány mint tudományág a nemzetközi és nemzeti biztonságot fenyegető ki-
hívások és veszélyek ellen alkalmazott katonai erők és eszközök sikerét meghatározó 
elméleti tételek és gyakorlati tapasztalatok összefoglaló ismeretrendszerét vizsgálja. Fő 
kutatási irányai a hadtudomány fejlődése, a hadászat, hadművelet, a háború és a fegy-
veres küzdelem, a válságkezelő műveletek, a civil-katonai együttműködés.

Hazai tekintetben – nem csak katonáknak – a hadtudomány különösen fontos tudo-
mányág, amelynek legfőbb kutatási műhelye a Hadtudományi Doktori Iskola.

Az iskola célja, hogy a hadtudományok tudományág valamely kutatási területén kuta-
tást végző, PhD-fokozatot szerzettek sikeres elméleti és gyakorlati hadtudósok legyenek 
hazai, valamint nemzetközi szinten. Olyan kutatók képzése, akik a hadtudomány területén 
magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, és kutatási eredményeiket 
széleskörűen hasznosítani és megosztani tudják.

Az Antológia a Hadtudományi Doktori Iskola eredményiből című kötet azért szüle-
tett, hogy széles körben megmutassa a legfrisseb hadtudományi kutatások eredményeit. 
A könyvben olvashatunk többek között az önkéntes alapon történő haderőszervezésről, 
és arról, hogy mindez milyen új feladatokat állított a Magyar Honvédség elé tarta-
lékos erőinek biztosítása területén. A célok, feladatok felállításakor nemcsak a katonai 
jelleg dominált, hanem az ország általános védelmi, ellenálló képességének megerősítése 
mindenféle biztonsági fenyegetéssel szemben, a katonai és rendvédelmi erők műveleti 
hatékonyságának előmozdítása és a feladat-végrehajtás eredményességének fokozása is.

Helyet kapott a kötetben az arról szóló kutatás is, hogy miként bír nagy jelentőséggel 
a repülőtér mint a légi hadviselésben részt vevő elem. Nemcsak hozzájárul és lehetővé 
teszi a légi műveleteket, de a szembenálló fél szempontjából is elsődleges célpontként 
szolgál. Betekintést kapunk a magyar katonai stratégiaalkotásba és doktrínafejlesztésbe 
is. A stratégiaalkotás módszertanának tárgyalása során láthatjuk, hogy a különféle elmé-
letek csak látszólag szerteágazóak, valójában egymással soha nem kerülnek ellentmon-
dásba, sőt egymást szinergikusan kiegészítik és egyetlen összefüggő modellt alkotnak.

Képet kapunk a digitális társadalom mindenre kiterjedő hatásáról, valamint arról, 
hogy ez a hatás hogyan érinti a védelmi szférát, a különböző rendvédelmi szerveket, 
így például a Magyar Honvédséget; miként tud lépést tartani a változásokkal az MH 
infokommunikációs hálózata és annak alapvető részét képező üzemeltető állománya. 
Betekintést kapunk arról, milyen hatással van a felkelő-lázadó műveletekre a hatalom: 
az uralkodók gyakran azonnali és gyors reagálást hajtottak végre, a felkelő-lázadó erőkkel 
szemben tömeghadseregeket, modern fegyverzetet alkalmaztak, megtorlással válaszoltak.

Olvashatunk a szolgálatukat befejező katonák visszavezetéséről a társadalomba, ami 
adekvát szabályozást, kiépített rekonverziós intézményrendszert és körültekintő végre-
hajtást igényel. Képet kapunk arról, hogy az európai térségben a nemzetközi terrorizmus 
és a szélsőséges eszmék terjedése kiemelt biztonsági kockázatot jelent. Az elmúlt év-
tizedben számos, a biztonsági környezetünket meghatározó nemzetközi esemény tör-
tént, és követelt kiemelt figyelmet a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részéről.
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Végül betekintést kapunk arról, hogy az atom-, a biológiai, a vegyi (a továbbiakban: 
ABV-) fegyverek tömeges elterjedése korunk biztonsági környezetére jelentős hatást 
gyakorol. A hibrid hadviselés korában az ABV-fenyegetettség szintjének emelkedésével 
az ABV-mentesítés jelentősége is felértékelődik. A  21. század elején korszerű ABV-men-
tesítési eljárások, eszközök kerülnek kifejlesztésre, amelyek technológiai fejlettségüknek 
köszönhetően képesek a kor biztonsági kihívásainak megfelelni.

A kötetben szereplő kutatási eredmények megismertetik az olvasóval a hadtudományi 
kutatások legújabb irányait, a téma iránt érdeklődőket pedig újabb kutatásokra, írásokra 
serkentik.

Dr. Szelei Ildikó



A  19–21. század felkelések elleni műveletei

Komjáthy Lajos

A  19. század felkelők elleni harcainak tapasztalatai

A  19. század nemcsak az ipari forradalomtól, hanem számos fegyveres felkeléstől, füg-
getlenségi háborútól és demokratikus forradalmaktól, a nemzetállamok létrejöttétől volt 
hangos. Az események megannyi tapasztalattal gazdagították a hadtudomány, benne 
a fegyveres harc elméletét. Tanulmányomban a jelzett időszak meghatározó felkelő-
lázadó harcainak eseményeit1 és a hozzájuk kapcsolódó releváns tapasztalatokat vizs-
gáltam.

Általános megfigyelés, hogy a felkeléseket jellemzően az aszimmetrikus hadviselés 
határozta meg. A felkelő-lázadó műveletekre a hatalom, az uralkodók gyakran azonnali 
és gyors reagálást hajtottak végre, a felkelő-lázadó erőkkel szemben tömeghadsere-
geket, modern fegyverzetet alkalmaztak, megtorlással2 válaszoltak. Ezekkel az erőkkel 
szemben gyakran csak – a napóleoni háborúban már kipróbált – partizánharc volt haté-
kony. Amikor a felkelők, lázadók a nyílt harcmezőn való szembenállást választották, 
törvényszerűen elbuktak a nagyobb, jobban felkészített és tapasztaltabb katonákkal 
szemben. Az uralkodók gyakran kötöttek szövetségeket hatalmuk fenntartása érdekében. 
Ilyen volt a magyar szabadságharc bukását is elősegítő Szent Szövetség,3 amely alapján 
a cári csapatok segítették a császári seregeket a függetlenségi harc leverésében.

A siker gyakran a sorozott tömeghadseregek oldalán volt: egyszerűen a létszámból 
adódó fölényt használták ki a lázadó erőkkel szemben (például az  1848-as  schwechati 
csata4).

A felkelők elleni katonai fellépések azonban, a vezetés hibái miatt, gyakran a fel-
szereléstől, kiképzettségtől függetlenül kudarcba fulladtak. A Little Bighorn-i  csatában 

1 Napóleoni háborúk; görög, lengyel, belga szabadságharc; a népek tavasza; krími háború; itáliai 
háború; porosz–francia háború; orosz–török háború; mexikói függetlenségi háború; amerikai 
polgárháború; Little Bighorn-i  csata; latin-amerikai szabadságharcok; tajpeni háború; szipojlázadás; 
zulu–búr háború; a brazil farroupilha-felkelés (toprongyos háború) stb.
2 Az  1857–58-as  szipojfelkelés után a brit csapatok megtorlásul az ágyúk elé kötöztették és úgy 
lövették szét a lázadókat. Az  1848–49-es  magyar szabadságharc után a Haynau által kijelölt bíróságok 
végeztették ki a szabadságharcban részt vevőket.
3 1815-ben  a napóleoni háború után I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és magyar király, 
valamint III. Frigyes Vilmos porosz király kötötte Párizsban. Az alapító oklevélben a három uralkodó 
a kegyesség és a békeszeretet elveit hangoztatta; megfogadták, hogy örök barátságot kötnek egymással, 
és egymást minden eshetőséggel szemben hűségesen megsegítik.
4 1848. október 30-án  a Windisch-Grätz és Jellasics bán vezette császári haderő mintegy 80 ezer 
fős katonai erejével a magyar forradalmi erők 30 ezer fős hadereje állt szemben Móga János tábornok 
vezetésével. A túlerőben lévő osztrák erők vereséget mértek a fiatal magyar hadseregre.
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 1876. június 25-én  és 26-án  a George A. Custer vezette 7. lovasezred katonái szenvedtek 
megsemmisítő vereséget az Ülő Bika vezette indián törzsekkel szemben. A lázadók 
elleni vereség egyértelműen a katonai vezetés hibáira vezethető vissza.  1879 januárjában, 
a brit–zulu háborúban, az Isandlwana-hegynél a lándzsás, pajzsokkal felszerelt zulu har-
cosok megsemmisítették a britek modern fegyverekkel felszerelt expedíciós hadseregét, 
szintén a parancsnoki vezetés hiányosságai és taktikai hibái miatt. Az  1899-es  colensói 
csatában a brit túlerőben lévő csapatok elmulasztották a felderítést, és a hibás terepértékelés 
miatt súlyos vereséget szenvedtek a búr csapatoktól. A brit csapatok már nagyrészt rejtő 
színű, modern khaki egyenruhákban harcoltak, fegyverzetük és tüzérségük rendkívül 
modernnek számított az adott korban, azonban a harceljárásuk elavult volt, csapataik 
a legtöbbször rendezett alakzatokban támadtak, és taktikáik nem feleltek meg a gerilla 
hadviselés szabályainak.

Kialakult a partizán-, gerillahadviselés, amely során a felkelők a szemtől szemben tör-
ténő fegyveres harcot kikerülték, de folyamatos támadások alatt tartották az erősebb felet. 
A klasszikusok, mint Clausewitz is, elemezve a napóleoni háborúkat, köztük a spanyol 
háborút, alapvető művében külön fejezetet szentel a népfelkelésnek mint harceljárásnak.

A hosszabb idejű és végül sikertelen felkelések leverése nagy számú, súlyos áldozattal 
járt a felkelők részéről (részben a megtorlások miatt).

A felkelők elleni harcokban megjelenő modern eszközök meghatározóak voltak az alkal-
mazó fél számára. Az  1857-es  szipojlázadás5 során a lázadó erők csak szerény fegyverzettel 
és tudással harcoltak.

A katonai szakemberek felismerték a felfegyverzett nép erejét és a katonai művele-
tekre gyakorolt hatását: elméleti kutatások kezdődtek a felkelések, lázadások folyamatáról 
és az ellenük való harcról. A nép lelkesítése és a felkelésre való buzdítása a hatalom erőivel 
szemben döntő jelentőségű lehet; a pszichológiáról6 mint tudományról még nem beszélünk 
ugyan, de az a megelőző korok fegyveres harcai során is bebizonyosodott, hogy az érzelmi 
motiváció meghatározó a harcok során, és másképpen motivált például a zsoldos és a soro-
zott, mint a népi felkelő. A tajpinglázadás alatt ezt a tapasztalatot kihasználva szervezte 
meg hadseregét Tseng Kuo-fan7.

5 A stratégiában képzetlen szipoj főtisztek képtelenek voltak összehangolni harci tevékenységeiket, 
ezért a komolyabb előkészítést igénylő hadműveletekben többnyire vereséget szenvedtek. Felszerelésük 
hiányos és elmaradott volt az angol hadtestek korszerű harci eszközeivel szemben.
6 Az emberi lényekhez tartozó gondolkodással és viselkedéssel foglalkozó tudomány. Magyar értelmező 
szótár szerint: lélektan, görög eredetű szó, a PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ (tan) szóból származtatják. 
A pszichológia születését a legtöbb pszichológiatörténeti könyv  1879-re  datálja és Wilhelm Wundt 
(1832–1920) nevével kapcsolja össze.
7 Tudta, hogy sem a hadsereg, sem a helyi őrség nem küzdhet a tajpingok ellen, ezért külön képzést 
szervezett hadserege számára. A katonák falukból lettek behívva, mivel a városiak kényesebbnek 
bizonyultak. Ugyanarról a területről hívták őket, úgyhogy ismerték egymást és összetartóbbak voltak. 
A fizetésük 4,5 tael volt havonta, amely egy egyszerű szolga fizetésének tízszerese volt. A katonák saját 
tisztjükhez voltak hűek, ők pedig Tsenghez. Így az új katonaság nem az államhoz tartozott, hanem 
Tseng privát katonasága lett; ilyesmi soha korábban nem volt megengedett.
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A század felkeléseit tanulmányozva egyértelmű, hogy az általam vizsgált jellemzők 
meghatározóak voltak a korszak lázadásai, felkelései során. Megjelentek ugyan a modern 
eszközök, mint például a lőfegyverek, de jellemzően a kormányerők oldalán. A felkelők csak 
zsákmányként8 és az esetlegesen dezertált9 erők révén, vagy a forradalomhoz csatlakozó 
kormányerők által jutottak modern fegyverekhez. Megállapítható, hogy amíg a felkelők 
már rendelkeztek tapasztalatokkal a lázadó harcok megvívására, addig a kormányerők a lét-
számban és a fegyverzet minőségi fölényében, valamint a kiképzettségben is megmutatkozó 
fölényben bíztak. A katonai vezetés számtalan esetben lebecsülte a lázadókat, és sokszor 
elemi vezetési hibákat követtek el a harcok megvívása során, amiért gyakran súlyos árat 
kellett fizetniük. A témával foglalkozó katonák és elemzők már ebben a században meg-
állapították és kiemelték a nép szerepét és fontosságát a felkelések, lázadások során.

A  20. századi lázadók elleni harctevékenységek és főbb tapasztalatok

A  19. században megkezdődött forradalmak és felkelések után, a  20. században a világhá-
borúk és a gyarmati rendszer felbomlása, valamint az azt követő önállósodási törekvések, 
a nemzetállamok létrejötte forradalmak sorát indította el a világ minden kontinensén. 
A lázadások, felkelések mind a két oldalról, a kormányzati és a felkelői oldalról is kutatá-
sokat ösztönöztek az eredményesebb felkelés, illetve az erre való reagálások mikéntjére.

1. ábra
Gallieni-féle „olajfolt módszer”
Forrás: a szerző

8 A brit–zulu háborúban az Isandlwana-hegynél lemészárolt brit katonáktól elvett fegyverekkel 
támadták meg a Rorke’s Driftnél állomásozó brit erőket. 
9 Az Idegen Szavak és Kifejezések Szótára  1984. kiadás szerint: a csapatot, a zászlót elhagyja; megszökik. 
A dezertálás fogalmának katonai tartalma: katonai bűncselekményeken belül a szolgálati bűncselekmények 
csoportjába tartozó bűntett, az az eset, amikor egy szolgálatban lévő katona önkényesen elhagyja szolgálati 
helyét, vagy ott egyáltalán nem jelenik meg, illetve katonai szolgálatait önkényesen abbahagyja.
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A századforduló után már megjelentek a gerillahadviseléssel, partizánharccal szemben 
használandó harcmodorról való kutatások, elméletek, mint a napjainkban is előszeretettel 
alkalmazott, Gallieni10 nevéhez köthető „olajfolt módszer”, amely szerint egy COIN-mű-
velet során a stabilitás néhány pacifikált gócból ugyanúgy átterjeszthető a szomszédos 
területekre, ahogy a lehulló olajcsepp is szétterül a víz felszínén (1905).

Szintén népszerű a Trinquier11-féle quadrillage („rácsozás”) módszer, amely során 
a területet rácsozva, a csomópontokat védve indul ki a COIN-művelet.

2. ábra
Trinquier-féle „rácsos COIN-művelet”
Forrás: a szerző

A modell alapelemét az úgynevezett „rácserők” képezték, amelyeknek feladata a tele-
pülések védelme volt, az alapvetően rendészeti tevékenység a lakosság biztonságának 
fokozása érdekében, a stabilizációs műveletek során már a helyi kormányzati erőkkel 
együttesen, később pedig önálló végrehajtással.

A „köztes erők” jól képzett, a feladatra felkészített katonai erők, vagy mentorált 
helyi kormányhű erők, az eredeti bázisoktól távol, önálló vagy központi bázisból történő 

10 Joseph Simon Gallieni (1849–1916) francia tábornok sikerrel verte le a lázadó Mahmadu Lamine 
felkelését. Francia indokínai szolgálata alatt Madagaszkáron szolgált, ahol részt vett a helyi lázadás 
leverésében, a felkelők elleni tapasztalatai alapján fogalmazta meg a lázadók elleni úgynevezett „olajfolt 
módszert”. 
11 Roger Trinquier (1908–1986) francia tiszt, Lacheroyhoz hasonlóan részt vett a második 
világháborúban, az algériai és indokínai háborúban. Szolgált légi szállítású és különleges műveleti 
erőknél. A felkelésellenes műveletek tapasztalatait az  1961-ben  kiadott Modern Warfare: A French View 
of Counterinsurgency című könyvében foglalta össze.
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ellátással  támogatott csapatok, amelyek képesek nagy területen tevékenykedni. Első-
sorban a békeműveletekben meghatározott feladatok ellátását végzik (járőrtevékeny-
séggel, ideiglenes ellenőrző-áteresztő pontok üzemeltetésével, célzott kutatótevékeny-
séggel, tömegrendezvények biztosításával, segélyszállítmányok kísérésével). Képesnek 
kell lenniük gyorsan újra csoportosulni, erőket összpontosítani, ha jelentős harcérintkezés 
alakul ki az ellenséges erőkkel. Feladatuk még, hogy mint mobil harcerő, esetenként 
mint tartalék, támogatást nyújtsanak a különleges műveleti erők feladataihoz. Kiemelt 
feladatuk a helyi erők megszervezése és felkészítése, majd a stabilizáció során a terü-
letek átadása.

A „beavatkozó erők” olyan különleges műveleti erők, csapatok, amelyek képesek 
az ellenséges lázadó fegyveres csoportokat a nehezen megközelíthető menedékterüle-
tükön m egtámadni és elpusztítani, a lázadó területeken az ellenállási pontokat és rak-
tárokat felderíteni, megsemmisíteni.12

A század felkelő-lázadó műveleteit vizsgálva a következő csoportosítást hozhatjuk 
létre:

3. ábra
A  20. század felkelő-lázadó műveleteinek csoportosítása
Forrás: a szerző

A földrajzi helyszínek tekintetében az arab felkelések elemzése, különösen Arábiai 
 Lawrence tevékenysége és műve, A bölcsesség hét pillére volt számomra a meghatározó. 

12 Trinquier  1961, 90–91.
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Hozzájárult és segítette a felkelők elleni műveletek megértését, összefoglalta a Török 
Birodalom elleni sikeres gerillaharc elveit, így ez a későbbiekben számos gerillaharc-
elméletnek volt kiinduló alapja (például Mao Ce-tung munkásságának). Az ázsiai konti-
nensen, a teljesség igénye nélkül, az alábbi országok forradalmait, mozgalmait vizsgáltam: 
Kína, Vietnám, Kambodzsa, Laosz, India, Burma, Kelet-Timor, Angola, Mozambik, Srí 
Lanka, Kuba, Indokína (1946–1954), amelyek közül kiemelkedik a kínai Mao Ce-tung 
által vezetett forradalom, illetve az indokínai háborúk (Vietnám, Kambodzsa, Laosz).

Az ázsiai felkelések olyan katonai és felkelővezetőket adtak a hadtörténelemnek, mint 
Mao Ce-tung, Nguyen Giap és többek között Gandhi.

Az amerikai kontinensen a kolumbiai, kubai és bolíviai forradalmak emelendőek ki, 
és Che Guevara műve, A gerillaharcos kézikönyve, amelyet a szakzsargonban a felkelők 
bibliája néven emlegetnek. Az első világháborút követő forradalmak, majd a fasizmus 
elleni partizánharcok és a nemzeti függetlenségi mozgalmak segítették a forradalmakhoz 
kapcsolódó fegyveres harcok megértését.

A második világháborút követő fegyveres felkelésekben és harcokban, gerillate-
vékenységekbenolyan változás jelenik meg, amelyet a szakemberek többszereplős fel-
keléseknek13 neveznek, és a szembenálló felek mellett színre lép valamely külső állam, 
nagyhatalom (szocialista tábor), vagy a későbbiekben az Egyesült Nemzetek Szövetsége 
(ENSZ), az Európai Unió (EU), az Afrikai Unió (AU) ereje is. A századfordulóig ki-
robbanó forradalmak gyakran ideológiai területről kaptak támogatást.

Az irányultság vizsgálata kapcsán megjegyzendő, hogy a tiltakozások jobboldali 
irányultságát jellemzően az első világháborút lezáró igazságtalan békeszerződés követ-
kezményének is nevezik. A baloldali irányultság elemzését a nagy októberi szocialista 
forradalomra vonatkozó jellemzők alapján végeztem, felhasználtam Forgács Balázs 
cikkét,14 illetve elemeztem a Mao-vezette kínai forradalmat és a Castro általi kubai forra-
dalmat. A felkelések elemzése során megállapítható volt számos hasonlóság, függetlenül 
attól, hogy jobb- vagy baloldali irányultságot veszünk alapul. A sikeres forradalmak 
jellemzői: egyszemélyi militáns vezetés, egy párt uralmán alapuló rendszer, erős állami 
erőszakszervezetek (CSEKA, KGB, STASI, GESTAPO, AVO), hatékony propagandával 
erősített ellenségkép kialakítása, az állampolgári jogok korlátozása.15

A nemzeti függetlenségi felkelések, háborúk közül elemeztem a spanyol polgárhá-
ború (1936–1939), a varsói felkelés (1944), az  1953-as  keletnémet felkelés, az  1956-os  
magyar szabadságharc, az  1953–1959-es  kubai forradalom és az  1968-as  prágai tavasz 
tapasztalatait. A  20. század során a felkelések egy része a rendszer, államforma megvál-
toztatására irányult,16 ilyenek voltak általában a függetlenségi forradalmak, lázadások, 

13 A többszereplős felkelés a második világháború után jelent meg a katonai fogalomkörben, egyrészt 
utalva a két szemben álló tábor (nyugat és kelet) felkelőinek támogatásában való szerepére, másrészt 
a kormányzati és karitatív szervezetek jelenlétére a műveleti területeken.
14 Forgács  2018. 
15 Harmat é. n. 
16 Az  1978-as  Mohammad Reza Pahlavi iráni sah elleni forradalom egy teljesen más jellegű államot, 
a síita vezetésű teokratikus államberendezkedés kialakítását hozta. 
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míg a felkelések másik részénél a vezető személye elleni felkelés,17 lázadás volt a fő 
cél. A század fegyveres felkeléseit és forradalmait vizsgálva elemeztem, hogy az egyik 
oldalról a felkelők hadviselésében, harceljárásaiban milyen elemek és tartalmi összetevők 
voltak a meghatározóak, míg a kormányzati oldalról milyen reakciókat, válaszlépéseket 
dolgoztak ki.

A felkelő- és gerillaharcok folyamata a század forradalmai és szabadság-, valamint 
függetlenségi harcai között folyamatosan fejlődött, de fejlődött a felkelők elleni műve-
letek elmélete és a kormányzati, hatalmi oldal válaszainak lehetősége is.

A századfordulón az első komolyabb lázadást, a „bokszerlázadást”18 vizsgálva meg-
állapítható, hogy még az előző század fegyveres felkeléseinél szerzett tapasztalatokra 
alapozva, a gyarmattartó országok és nagyhatalmak együttesen és erőszakkal léptek 
fel a lázadókkal szemben. Az első világháború idején az arab felkelés és az Arábiai 
Lawrence által összefoglalt felkelő műveletek tapasztalatai jelentették a továbblépést.

4. ábra
A fegyveres ellenállás jellemzői
Forrás: a szerző

17 1989-es  romániai forradalom, amely a román diktátor Nicolae Ceaușescu személye és családja, 
az általa vezetett hatalom ellen irányult. 
18 1900. május  18-án  robbant ki a bokszerlázadás Kína több tartományában. A felkelők tönkretették 
a vasútvonalakat és távíróvonalakat, megöltek több mint 3000 keresztényt, és minden külföldi fejére 
vérdíjat tűztek ki. Az angolok eleinte sikertelenül próbálták megfékezni a felkelést, és a magas rangú 
kínai politikusok tiltakozása is visszhang nélkül maradt. A követségi dolgozók meggyilkolása nyomán 
azonban az európai hatalmak – Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, Oroszország, az Osztrák–
Magyar Monarchia, Franciaország –, valamint Japán és az Amerikai Egyesült Államok, az úgynevezett 
„nyolc nemzeti szövetség”, csapatokat küldtek Kínába. A felkelők egyik központját, Tiencsint július 
 13-án  vették be, amikor a lázadók a diplomata negyed megtámadására készültek.
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Lawrence megállapításai, némi változás mellett, a mai felkelő műveletek során is irány-
mutatóak lehetnek. A felkelésellenes műveletek fejlődése a századforduló után még nem 
volt jelentős, de már kutatták, hogyan kell a felkelők ellen harcolni.

A katonai vezetők másik hibája a fegyveres erők totalitása19 mellett az volt, hogy 
alul értékelték, bagatellizálták a felkelőerőket. Jellemző példája ennek a britek  1909-ben  
kiadott doktrínája,20 amely a felkelés elleni harcot mint a „civilizálatlan ellenség elleni 
hadviselést” tárgyalta. Brian McAllister Linn21 szerint „A hadsereg-szerte meglévő 
intézményi elfogultság azt tartotta, hogy az irreguláris hadviselés nem érhet el döntő 
eredményeket önmagában, és a gerillák, akiknek nincs konvencionális támogatásuk, 
nem képesek többre, mint »zavaró jellegű, szórványos rajtaütésekre«.” A felkelés elleni 
műveletek vizsgálata és elemzése elsősorban a nagy gyarmattartó nemzetek (Anglia, 
Franciaország, valamint az Egyesült Államok, a későbbiekben Oroszország) oldaláról 
jelent meg és indult gyors fejlődésnek.  1945–1950 között olyan nagy gyarmati országok 
nyerték vissza függetlenségüket, amelyek részt vettek a világháborúban (elsősorban 
ázsiai országok). A teljesség igénye nélkül, a kutatás szempontjából, az alábbi országok 
forradalmait, mozgalmait vizsgáltam. Kína, Vietnám, Kambodzsa, Laosz, India, Burma, 
Kelet-Timor, Angola Mozambik, Sri Lanka, Kuba, Indokína.

1951–1966 között kisebb ázsiai és afrikai államok nyerték vissza a szabadságukat: 
Malájföld kommunista felkelése (1948–1960) vagy az algériai függetlenségi háború 
(1954–1962).

Az  1970-es  évek közepétől a portugál és a spanyol gyarmatterületek függetlenedése, 
a polgárháborúk (például Indonéziában, Srí-Lankán, Angolában, Mozambikban vagy 
a kurdok küzdelme), népi felkelések és helyi szabadságharcok adtak tapasztalatokat.

Ezekre a felkelésekre válaszul születtek meg az első olyan tanulmányok, később 
szabályzók (doktrínák), amelyek már célirányosan a felkelésellenes műveletekkel foglal-
koztak.  1927-ben  jelent meg B. C. Denning őrnagy elemzése a brit hadsereg egyik kiad-
ványában, a The Army Quarterlyben, A gerillahadviselés modern problémái címmel22.

19 Reginald Dyer dandártábornok az indiai Amritsarban (Dzsallianvala Bágh),  1919. április 3-án  a jogi 
kereteket úgy értelmezte, hogy egy tízezer fős, fegyvertelenek részvételével történő tüntetés kimeríti 
a lázadás fogalmát, és tűzparancsot adott: 379-en meghaltak és több mint ezren megsebesültek. Forrás: 
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/05/27/az_amritsari_meszarlas/ (A letöltés ideje:2017. 09. 29.)
20 General Staff: Field Service Regulations Part I: Operations, War Office,  1909. Elérhető: http://
ia600300.us.archive.org/17/items/pt1fieldservicer00greauoft/pt1fieldservicer00greauoft.pdf 
letöltve:2017.09.29 (A letölté dátuma:  2017. 09. 29.)
21 Brian McAllister Linn (1953) amerikai hadtörténész kutatásait a  2000-ben  kiadott Fülöp-szigeteki 
háború  1899–1902 című könyvében foglalta össze.
22 Kemény  2014, 59.

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/05/27/az_amritsari_meszarlas/
http://ia600300.us.archive.org/17/items/pt1fieldservicer00greauoft/pt1fieldservicer00greauoft.pdf
http://ia600300.us.archive.org/17/items/pt1fieldservicer00greauoft/pt1fieldservicer00greauoft.pdf
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Sir Charles Gwynn23 vezérőrnagy könyve, a Birodalmi rendészet jelentős mértékben 
járult hozzá a felkelésellenes elmélet további fejlődéséhez. Könyvében kifejtette a főbb 
rendészeti alapelveket, amelyeknapjainkban is meghatározóak:

• A műveleteket a civil polgári célkitűzések alapján kell végrehajtani. A műveletek 
lakosságközpontúak, és a normál rend és polgári hatalom biztosítása a cél.

• Az alkalmazandó erő a mindenkori helyzethez igazodva a legkevesebb legyen, 
elégséges erő, és nem demonstratív, provokáló.

• Erőteljes és jól időzített fellépés kell ahhoz, hogy a további rendbontásokat meg-
akadályozzuk. A megállapítási napjaink műveletei során a hatásalapú műveletek 
végrehajtásakor iránymutatók.

• Szoros együttműködés kell a polgári és a katonai hatóságok között, természetesen 
az előbbi vezetésével.

A kutatások során a felkelők elleni tevékenységek elemzésekor kiindulópontot jelent 
a partizán- és gerillaharc céljainak tisztázása, és ebből adódóan a COIN-műveletek cél-
jainak meghatározása. A COIN-műveletek teoretikusai vizsgálták a megelőző felkelések, 
fegyveres lázadások tapasztalatait, és meghatározták azokat a sarkalatos pontokat, ame-
lyek fontosak a felkelések elleni műveletek tervezése és végrehajtása során.

Legfontosabbként emelendő ki a polgári lakosság védelme és elszigetelése a felke-
lőktől. Mao a gerillahadviselés és a lakosság kapcsolatának vizsgálatakor kifejti, hogy 
„a gerillahadviselés alapvetően a tömegekből indul ki és támogatásukat élvezi, nem 
létezhet, és nem virágozhat az emberek szimpátiája és támogatása nélkül” (Mao  1989, 
43). Nguyen Giáp és Che Guevara is hangsúlyozta a népi támogatás szükségességét. 
A brazil Marighella24 azonban a városi gerillahadviselést helyezte előtérbe az addigi 
felkelő hadviselésekkel és Che Guevara tanításaival szemben25.

Charles Lacheroy26 elemzése szerint: a forradalmi hadviselés stratégiájának célja 
a hátország, vagyis a lakosság feletti irányítás megszerzése. Roger Trinquier, a Modern 
hadviselés című,  1961-ben  kiadott munkájában úgy fogalmazott, hogy biztosítani kell 
a lakosság védelmét a felkelők befolyásától és erőszakos cselekményeitől. Az általa java-
solt „rácsozás (quadrillage) módszer” is a lakosság védelmét tartja szem előtt a rácserők 
alkalmazásával.

A franciák másik nagy COIN-műveleti elemzője, Galula is megfogalmazta a polgári 
lakosság szerepének fontosságát. Ő hangsúlyozta, hogy a lakosság nagy része semleges 
lesz a konfliktusban, a tömegek támogatása aktív baráti kisebbség segítségével érhető el.

Ha a lakosság és a felkelők közötti kapcsolatot megbontjuk, valamint ha a lakosságot 
támogatjuk és segítjük az alapvető jogok biztosításában, akkor a lakosság a kormányzati 

23 Sir Charles William Gwynn (1870–1963) ír származású brit tábornok. A Brit Katonai Akadémia 
parancsnoka volt  1926–1930 között, visszavonulása után írta meg fő művét, az  1934-ben  megjelent 
Birodalmi rendészet című könyvét.
24 Carlos Marighella (1911–1969) brazil író, politikus, forradalmár, legjelentősebb műve a  1969-ben  
kiadott A városi gerilla kézikönyve című munkája.
25 Kőszegvári  2009, 4.
26 Charles Lacheroy (1906–2005) francia ezredes, a COIN-műveletek teoretikusa.
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erők mögé állhat, vagy legalábbis semleges lesz. A fülöp-szigeteki, algériai, írországi, 
valamint a csecsen felkelések tapasztalatai a lakosság meghatározó szerepét hangsú-
lyozták a felkelőellenes műveletek végrehajtásakor.

Az  1963-ban  megjelent Békemegőrzés – felkelők elszigetelése a támogatóiktól (Kee-
ping the Peace – Separating Insurgents from Their Support) című doktrína már mindezen 
elemzések és következtetések ismeretében készült.

Frank Kitson27 szerint a felkelőmozgalmak vezetőinek kettős feladata van: megsze-
rezni a lakosság egy részének támogatását, és akaratukat a kormányzatra erőltetni fegy-
veres győzelemmel vagy hosszas, kimerítő hadjárattal. Az időrendet tekintve a lakossági 
támogatást egyértelműen célszerű és általában szükséges a műveletek megindítása előtt 
megszerezni.

A másik fontos változás az általános katonai műveletekkel szemben az alkalmazott 
katonai erő nagysága, kiképzettsége és a katonai művelet megváltozott területe volt. 
A katonai erő csak a feladatra felkészítve és a rendőri erőkkel együttműködve, a köz-
pontban speciálisan felkészített erőkkel képes hatékonyan harcolni. A franciák algériai, 
indokínai tapasztalatai bebizonyították a felkészítés fontosságát.

Trinquier azt írja erről a megállapításról, hogy „nem fegyveres szervezettel küzdünk, 
amit a tradicionális vonalak mentén szerveztek, hanem egy titokban működő szervezet 
fegyveres egységeivel, melyek egy speciális szervezet által manipulált lakosság soraiban 
működnek. A felkelésellenes erő számára a győzelem a felkelő szervezet elpusztítását 
jelenti.”28 Fontos változás volt, hogy a hadszínterek nem behatárolt területre korláto-
zódtak, a gerillaharc nem harcmezőkön, hanem városokban, dzsungelekben, hegyekben 
folyt.

Galula is fontos szerepet tulajdonított a földrajzi adottságoknak. Az ország mérete, 
jellemzői, földrajzi tagoltsága, határainak jellege, éghajlata, lakosságának összetétele 
és mérete, valamint gazdasági fejlettsége mind fontos tényezők egy felkelés kitörésének 
lehetséges körülményeinél. A felkelésellenes műveleteknél már a körülmények elemzé-
sekor vizsgáljuk ezeket az összetevőket és potenciális hatásukat a tervezett műveletekre. 
A harmadik tapasztalati megállapítás, hogy a műveletek nem tisztán katonai vagy ren-
dészeti feladatokat jelentenek, hanem összetett információs, pszichológiai, gazdasági 
feladatrendszerről van szó. Napjainkban a sikeres COIN-műveletek záloga a tapasztalatok 
beépítése a műveletekbe, valamint a többszereplős környezettel történő együttműködés. 
Az FM 31-15 számos javaslattal élt pszichológiai hadviselési, hírszerzési és rendészeti 
kérdésekben, és figyelmeztetett az elnyomás és a jóindulatú fellépés közötti kényes egyen-
súly fenntartásának fontosságára. A lakosság támogatása, a gazdasági, pszichológiai 
és informatikai műveletek alkalmazása elengedhetetlen a fegyveres műveletek végrehajtá-
sakor. Galula erről a következőket írja: „Az információs műveletek terén a felkelésellenes  

27 Frank Kitson brit tábornok (1926–2015) számos katonai rend tagja és kitüntetés birtokosa, a Low 
Intensity Operations: Subversion, Insurgency, Peace-Keeping című könyv szerzője. Művében a felkelők 
elleni műveletekkel kapcsolatos tapasztalatait foglalta össze.
28 Trinquier  1961, 8–9.
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erőnek ragaszkodnia kell a tényekhez. A hazugság és a túlzás átmeneti sikert hozhat, de 
a lelepleződés elhiteltelenítheti a lakosság előtt.”29 Az információs műveleteknek három 
célcsoportját határozza meg: a lakosságot, az ellenséget és a saját erőket.

Kemény János értekezésében úgy fogalmazta meg ezt a sokoldalú feladatot, hogy 
a történelmi tapasztalatokból egyértelmű, a konfliktusok idején a politikai-katonai össz-
hang megteremtése a felkelésellenes műveletek sikeréhez nélkülözhetetlen.30

A Thomas R Mockaitis31 irányításával szerkesztett könyv az  1919–1960 közötti brit 
felkelésellenes műveleteket elemzi. Az  1990-ben  megjelent mű (British Counterinsur-
gency,  1919–60) a politika és a felkelők kapcsolatával, a beavatkozó erők feladataival 
és nagyságával is foglalkozott.

A  20. század fegyveres harcai (világháborúk, forradalmak, függetlenségi harcok) 
ugrásszerű fejlődést eredményeztek a felkelők harceljárásaiban és a velük szemben álló 
erők műveleteiben. Jellemzően a partizán- és gerillaharcok elmélete a volt gyarmatokon, 
míg a felkelők elleni műveletek elmélete elsősorban a nagy gyarmattartó országokban 
fejlődött.

A COIN-műveletek előkészítésében és végrehajtásában egyre nagyobb szerepet kapott 
a műveletek környezeti elemeinek vizsgálata, és a műveletek hatása ezekre az elemekre. 
A lázadásokra adott kezdeti, erővel történő totális válaszés a megtorlások a századfor-
dulóra átalakultak a felkészített erők tervszerű, különböző eljárási módszerek alapján 
(olajfolt, rácsozás) végrehajtott, többszereplős felkelés elleni műveletekké.

A  20. század felkeléseit vizsgálva a katonai vezetőknek el kellett fogadniuk, hogy 
a felkelőműveletek nem fegyveres csőcselék, rablóbanda, hanem jól szervezett, leg-
többször karizmatikus vezetővel, ideológiával és harceljárással rendelkező szervezet 
harca, amely céljai érdekében különböző módszerekkel és a lakosság támogatásának 
megszerzésével harcol.

A felkelőellenes műveleteket és doktrínákat ezeknek a jellemzőknek a figyelembe-
vételével kell kialakítani, és a kijelölt COIN-erőket ennek megfelelően kell felkészíteni.

Korunk fegyveres lázadó csoportok elleni harcainak, felkelés elleni műveleteinek 
releváns tapasztalatai

A 21. századi felkelők és lázadó csoportok, mozgalmak elleni műveletek kutatásánál ele-
meztem a gyarmati rendszer felbomlásának utolsó eseményét azt, amikor Kelet-Timor 
előbb portugál, majd indonéz gyarmatként  2002-ben  elnyerte függetlenségét. Vizsgáltam 

29 Galula  1964,  11.
30 Kemény  2014.
31 Thomas R Mockaitis: A DePaul-i  egyetem hadtörténelem tanára, nemzetközi biztonsági elemző, 
kutatási területe a terrorizmus, a felkelés, a COIN- és a békeműveletek. Fontosabb cikkei: Gun 
Control, not Prayers!  2010; The Changing Face of Lone-Wolf Terrorism,  2017; How To Counter Violent 
Extremists,  2017. 
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az „arab tavasz” forradalmait, a kelet-ukrajnai lázadást és fegyveres harcokat, valamint 
foglalkoztam a COIN-műveletek előkészítését és megvívását befolyásoló hatásokkal. 
Elvégeztem az afganisztáni háború (2001-től  napjainkig) és az iraki háború (2003) elem-
zését.

A század elején folytatódott és felgyorsult a nagyhatalmak és a gyarmattartók teo-
retikusainak munkája. Sorban jelentek meg az elemzések a  20. század felkeléseiről, 
lázadásairól, az elemzések tapasztalatait pedig beépítették a szabályzókba, doktrínákba. 
Meghatározó stratégiává vált a a szabályzatokban is megjelenő, többszereplős felkelés-
ellenes művelet, mint például. a NATO AAP-6 doktrína  2011. évi kiadása, amely 2-C, 
 16. oldalán úgy hivatkozott a felkelésellenes műveletek tartalmára, hogy „átfogó civil 
és katonai erőfeszítések a felkelés legyőzésére és okainak orvoslására.”

Korunk felkelésellenes műveleteit már hatásalapú és hibrid műveletekként tervezik. 
Az FM 3-24 Felkelésellenes műveletek doktrínában úgy fogalmaztak, hogy a felkelés-
ellenes műveletek „a kormányzat által kezdeményezett katonai, félkatonai, politikai, 
gazdasági, pszichológiai és polgári tevékenységek, melyek célja a felkelés legyőzése.” 
Egyre hangsúlyosabb a különleges műveleti erők szerepe és alkalmazása: jellemzően 
a helyzettől függően a Trinquier-féle rácsos vagy a Gallieni-féle olajfolt módszer.

Francia katonai vezetők (Thomas Robert Bugeaud, Joseph Simon Gallieni és Hubert 
Lyautey)32 elemzéseik során arra a következtetésre jutottak, hogy alkalmazkodva 
a lázadók mobilitásához nem tömeg méretű erőket, hanem zászlóalj szintű, könnyen 
mozgatható egységeket (colonel mobiles) alkalmazzanak a lázadók ellen. A kijelölt erők 
a legmodernebb eszközökkel felszerelve hajtják végre feladatukat a lázadó területeken 
(például az úgynevezett rif háborúban  1921 és  1926 között).

A század elejének utolsó függetlenségi háborúja, a kelet-timori felkelés, lázadás33 
számos tapasztalatot adott a teoretikusoknak, és a hibáival bebizonyította, hogy a nem 
megfelelő felkészültség csak áldozatokat hozhat, eredményeket rendszerint nem.

A fegyveres szembenállásnak a következő főbb tapasztalatai voltak:
• Az indonéz erők nem kaptak megfelelő felkészítést, és a gyengén kiképzett, korrupt 

tisztek által vezetett indonéz csapatoknak nagy veszteségeket okoztak a portugál erő 
által hátrahagyott, könnyű fegyverekkel gerillaharcot folytató lázadó erők (ez alól 
a különleges erők voltak kivételek).

• A lázadócsoportok élvezték a lakosság bizalmát és támogatását.
• A lázadóerők rendelkeztek olyan karizmatikus vezetővel,34 aki irányítani tudta 

a lázadókat.

32 Louis Hubert Gonzalve Lyautey (1854–1937) francia tábornok, politikus. Az Indokínában 
és Afrikában folytatott francia gyarmatosító háborúkban (Indokína, Madagaszkár, Marokkó) szerzett 
katonai hírnevet, és kapott tábornoki rangot.  1912-től  a Francia Akadémia tagja.
33 Kelet-Timor az indonéz szigetvilág egyik legnagyobb szigetének része. A szigetet  1975-ig  
portugál gyarmatként, majd indonéz tartományként ismerte a világ  2002-ig, azóta, mint a világ egyik 
legfiatalabb független állama létezik. 
34 Xanana Gusmão (1946–) timori politikus, a Fretilin egyik vezetője, a „timori Mandela”, Kelet-Timor 
vezetője  2002 és  2007 között. A timori ellenállás ikonikus alakja, a felkelés egyik vezetője. 
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• A lázadók megfelelő ideológiával rendelkeztek.
• Nem volt kidolgozott és begyakorolt COIN-eljárásrendszer, doktrína, így az indonéz 

csapatok egységes elgondolás nélkül, csak a totalitásra törekedve pusztították a fel-
kelőket és a lakosságot (napalm, vegyi eszközök alkalmazásával, mezőgazdasági, 
ipari létesítmények rombolásával).

• A totális pusztítás egységesítette a szigetrész etnikai csoportjait.
• A felkelőellenes művelet célja nem a lázadó csoportok megsemmisítése volt, hanem 

a támogató lakosság terrorizálása és a felkelők bázisainak pusztítása.
Az  1999-es  kelet-timori konfliktus egy függetlenségi nyilatkozattal kezdődött. A füg-
getlenséget ellenző fegyveresek ezt követő támadásának áldozatai jórészt helyi polgári 
lakosok voltak. A fegyveres lázadás ez alkalommal teljesen más jellemzőket mutatott, 
mint az  1975-ös  függetlenségi háború. Az indonéz kormányzati erők, nyíltan együttmű-
ködve a szélsőjobboldali és nacionalista erőkkel, megtorló akciókba kezdtek, legfőképpen 
a polgári lakosság ellen.

5. ábra
Kelet-Timor földrajzi elhelyezkedése, etnikai és népességi adatai
Forrás: a szerző
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Az indonéz kormányzati erők és a lázadócsoportok megtorlásainak és a vérengzéseknek 
a nemzetközi békefenntartó katonák megjelenése és az indonéziai gazdaságra történő 
gazdasági nyomás vetett véget.

A lázadó csoportok és támogatóik elleni harc többszereplős lázadás elleni művelet 
volt. A törvényes kormányzat nem rendelkezett megfelelő rendvédelmi erőkkel a lázadás 
megfékezésére, így a nemzetközi erők állították helyre a törvényes rendet. Ez az erő 
az INTERFET35 nevű misszió volt.

A szembenálló lázadó csoportok mellett megjelentek az indonéz fegyveres erők 
és a rendőrség is. Nemzetközi és karitatív szervezetek is jelen voltak a konfliktusban 
(UNAMET)36, feladataikat  2007-ben  az ENSZ BT  1769. számú határozata alapján 
a United Nations Mission In Dafur (UNAMID37) vette át.

A COIN-műveleteket nehéztüzérség nélkül, erős légi támogatás mellett, a különleges 
erőkre támaszkodva hajtották végre. A kiinduló bázis a főváros, Dili volt. A COIN-mű-
veletek nem a klasszikus „rácsos” vagy „olajfolt” módszerrel történtek, hanem egy új, 
az úgynevezett „zárás és tisztítás” módszerével, a különleges erőkre és a gyors mobili-
tásra építve. A zárás az indonéz és kelet-timori határnál történt, nemzetközi szárazföldi 
és légierő haderőnemi csapatokkal, míg a tisztítást a különleges és gyors reagálású erők 
végezték, magas szintű légi támogatással.

A műveletek sajátossága volt a kormányzati erők hiánya és a fegyveres erők logisz-
tikai ellátása; a felszerelések utánszállításának megszervezése párhuzamos volt a pol-
gári lakosság ellátásával. Nem volt nemzeti struktúra és nemzeti befogadó támogatás. 
Az informatikai és harcbiztosítási, harci kiszolgáló támogatási feladatokat a nemzetközi 
erők végezték. Az Egyesült Államok harcoló erőket nem küldött, de a légi szállítási 
és felderítési, valamint a CIMIC-feladatokban aktívan részt vett.

Részeredményként a fegyveres lázadás megszűnt ugyan, de az ország és a kormány 
stabilizálása nem sikerült, az állam továbbra is ellátásra szorul, külföldi segélyeken él. 
Az indonéz betelepítések hatására a vallási ellentétek is növekedtek a szigetrészen, és ez 
jelentősen gátolja az állam stabilizálását. A gazdasági válság és az ellátási problémák is 
katalizátorként növelték a feszültséget a lakosság körében.

Az arab világban megjelenő újabb felkelések (arab tavasz), lázadások másfajta tar-
talmat és célt mutattak a kutatóknak, mint a megelőző felkelések.

35 INTERFET: (International Force East Timor) 22 nemzet által felajánlott, mintegy  11 500 katonával, 
ausztrál irányítás alatt, a kelet-timori béke megteremtésére, a nemzetközi segítők biztonságának 
megteremtése érdekében, ENSZ-határozat alapján létrehozott nemzetközi békefenntartó erő. 
36 UNAMET: (United Nations Mission in East Timor) ENSZ-misszió Kelet-Timorban, a demokratikus 
állam és szervezetei megteremtését segítő tanácsadói csoport.
37 UNAMID feladatra a  2016. október 06-i  adatok alapján 28 nemzet küldött katonát (15 845 fő), 
rendőrt (1583 fő), egyéb tisztviselőt (140 fő). Forrás: https://peacekeeping.un.org/en (A letöltés dátuma: 
 2017. 08. 03.)

https://peacekeeping.un.org/en
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6. ábra
Az arab tavasz országai
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_tavasz#/media/File:Arab_Spring_map.svg

Az arab felkelések  16 országot érintettek, és jellemzően nem a függetlenséget, hanem 
az uralkodó hatalommal való szembenállást célozták meg.

A felkelések legtöbbje gazdasági okokból indult (Tunézia, Algéria, Jemen, Jordánia 
stb.), de a lázadásokban szinte mindenhol kimutatható volt a vallás, vagy valamelyik 
irányzatának megjelenése (Szíria–Iszlám Állam; Marokkó–Iszlamista Igazság és Fej-
lődés Pártja; Szaúd-Arábia–Nimr al-Nimr38 síita főpap által vezetett síita lázadók; Jemen: 
a volt elnök, Száleh támogatását élvező síita erők a húti lázadókkal szemben; Bahreinben 
és Kuvaitban a síita ellenzéki tiltakozások).

Az erőszakos tüntetések felszámolásában a fegyveres erők aktívan részt vettek. 
Az arab kultúrában a rendőri erők más elfogadottsággal bírnak, mint a nyugati kultú-
rákban, ezért az uralkodó hatalom jellemzően a hadsereg erőit alkalmazza egy-egy fegy-
veres felkelés, lázadás megjelenésekor. A fegyveres erők hajlamosabbak az erőszakra, 
az összecsapások hamarabb követelnek halálos áldozatokat, a konfliktus pedig gyorsan 
kiszélésedhet az ebben a kultúrában jelen lévő törzsi bosszú szokása miatt.

38 Nimr Baqir al Nimr (1959–2016) iszlám ajatollah, a  2011–12. évi szaúdi lázadások egyik vezetője. 
Lázadásért  2014-ben  halálra ítélték, fellebbezésének elutasítása után  2016-ban  kivégezték.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_tavasz#/media/File
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Az arab tavasz felkeléseit magas fokú információs háború jellemezte, amely az ellenzék 
és a kormányerők között, a média különböző fajtáit felhasználva dúlt. Néhány elemző 
szerint tudatos informatikai, információs háború folyt a kormányzati erők ellen. Sógor 
Dániel39 véleménye szerint az arab tavasz tesztterület volt, ahol kipróbálták, hogyan lehet 
médiával, hírhamisítással háborúzni.

A felkelő, lázadó műveletek során a lázadók a hagyományos eszközök mellett dró-
nokat is alkalmaztak.

Az arab tavasz történéseit elemezve a következőket állapítottam meg:
• a felkelések kiinduló oka általában gazdasági probléma, ellátási nehézség;
• a felkelésekben, lázadásokban külső szereplők is kimutathatók;
• a gazdasági követelések mellett a vallási követelések is jelen vannak;
• a lázadások erőteljes média jelenléttel és hatással történtek;
• a felkelések ellen erős katonai fellépés történt;
• ahol a lázadó erők sikerrel küzdöttek, ott jelen volt az irreguláris hadviselés is.

Az arab felkeléseket vizsgálva megállapítható, hogy azok vagy a kormányzati reagá-
lások következtében némi demokratikus engedménnyel lezárultak, vagy a hadsereg 
bevetésével, a totalitást alkalmazva elfojtották. A felkeléssorozat a vallás szerepének 
előretörését is bizonyította.

A század egyik legfontosabb és legtanulságosabb felkelése és lázadása a kelet-ukrajnai 
felkelés volt  2014-ben. Az oroszbarát és kormányellenes erők lázadást robbantottak ki 
a Krím-félszigeten,40 a Donyec-medencében41 és Luhanszki területen42.

A kormányerők instabil katonai erőt képeztek az első időszakban, míg a lázadók 
paramilitáris43 csoportokból álltak. A felkelők által alkalmazott harceljárásokra, mód-
szerekre, a hibrid műveletek voltak jellemzőek.

Az ukrán felkelők elleni műveleteket, azok jellemzőit az eddig megismert adatok 
alapján a következőkben foglaltam össze:

• a bizonytalan politikai és kormányzati irányítás nem adott határozott feladatot 
a felkelésellenes erőknek;

• a több nemzetiségű COIN-erő nem volt egységes, gyanakvás volt tapasztalható 
más nemzetiségű katonák irányába;

• nem megfelelő fegyverzet és felszerelés a COIN-erőknél;

39 Sógor Dániel (1982–) arabista, történész, arab nyelvtanár. Érettségit az Amerikai Egyesült 
Államokban szerzett, a Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjasa volt Szíriában (2004–2005), 
később Kuvaitban (2008–2009). Az ELTE-n arabista és történész oklevelet szerzett. Kutatási területe 
elsősorban Szíria, Irán, Libanon és Irak modern kori története, egymás közötti és regionális kapcsolatai, 
tágabb értelemben az arab világ modern kori története.
40 Krím-félsziget: Ukrajna déli részen lévő félsziget, orosz haditengerészeti bázissal. 
41 Donyec: Oroszországgal határos, volt kelet-ukrajnai terület, jelentős nyersanyagkészletekkel. 
42 Luhanszk: Oroszországgal határos, volt kelet-ukrajnai közigazgatási terület, nyersanyagkészletekkel 
43 Paramilitáris (a görög para „hasonló” és a latin militáris „hadi, katonai” szavak összetételéből) 
a reguláris hadsereghez (állami haderőhöz) hasonlóan szerveződő, de annak részét nem képező, önálló, 
általában fegyveres csoport jelzője.
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• a kormányzati erők lakossági támogatásának hiánya, különösen a Krím-félszigeten 
és a Luhanszki területen (lásd 4. ábra);

• elhibázott döntések a lakossággal szemben (például vízelzárás stb.);
• a lázadók támogatási útvonalait nem zárták le(mivel a lázadó területek Orosz-

országgal határosak, nem volt lehetséges a closing and cleaning jellegű művelet);
• hiányos, téves információk tömege jelent meg a médiában (vereség az informatikai 

fronton);
• a kormányzati erők (fegyveres erők, rendőrség) nem voltak felkészítve a COIN-

műveletekre;
• a megjelenő nemzeti milíciák felesleges kegyetlenségeket követtek el és etnikai 

tisztogatást hajtottak végre.

7. ábra
A kelet-ukrajnai lázadások
Forrás: a szerző

A kormányzati erők a kezdeti sokk után már rendszerezett, átgondolt terv alapján hajtják 
végre a felkelők elleni műveleteket:

• az ország kormányzata európai és amerikai segítséggel, egy stabilizálási folyamat 
eredményeként határozottabb, hatékonyabb lett;

• a COIN-erők az ukrán nemzetiségű katonákra, rendőrökre, valamint az egyéb 
etnikai csoportok tagjaira épülnek, az orosz etnikum kikerült belőle;
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• az USA segítségével a fegyverzet hatékonyabb lett;
• a további lázadások kiterjedésének megakadályozása érdekében megerősítették 

a kormányzati erőket az instabil területeken és a kritikus infrastruktúra létesít-
ményeinél;

• a médiában az AJP 3.4.4(2011) javaslatai alapján erős felkelésellenes, támogató 
informatikai művelet kezdődött;

• a nemzeti milíciák tevékenységét szabályozták és tevékenységüket összehangolták 
a reguláris erők műveleteivel;

• jellemző a nemzetközi tanácsadók és szervezetek erőteljes támogató tevékenysége 
a kormány munkájához;

• megfigyelhető, hogy az ukrán COIN-erők a Triquier-féle rácsos módszerrel har-
colnak a felkelők ellen.

Az ukrajnai felkelés és színes forradalom újabb eleme, hogy a lázadók által elfoglalt 
területeken sorozatos balesetek, illetve merényletek44 érik a lázadó vezetőket. Termé-
szetesen az ukrán titkosszolgálat szerepe nem bizonyítható. A merényletek a három 
földrajzilag elkülöníthető területből ott történnek, ahol a fokozódó ukrán COIN-műve-
leti nyomás mellett leginstabilabb a térség. A hibridháborúban a titkosszolgálat jelen-
léte – munkájukból adódóan – nem igazán kimutatható, de nem is tagadható. A hibrid 
hadviselés elmélete és gyakorlata igazolást nyert az ukrajnai felkelés és harc során. 
A Geraszimov-féle doktrína és a színes forradalom hatásának elemzése napjainkban is 
munkát biztosít a teoretikusoknak. A felkelésellenes műveletek során az AJP 3.4.4-ben  
megfogalmazott informatikai hadviselés elveit jól alkalmazzák a felkelők elleni műve-
letek végrehajtásakor.

Az iraki és afganisztáni felkelés elleni műveletek főbb tapasztalatai

Az iraki és afganisztáni háborúk a felkelők és lázadók elleni műveletek elemzésében 
kiemelt jelentőséggel bírnak. A  21. század lázadó és felkelésellenes műveleteinek elem-
zése során számos, mind pozitív mind negatív előjelű tapasztalatot találtam, amelyek jól 
használhatók a jövő felkelésellenes műveletei során a felkészítésben és a végrehajtásban. 
Tanulmányomban kutattam azokat a közös pontokat, amelyek mind a két elemzett ország 
fegyveres harcaiban jelen voltak, és meghatároztam azokat a sajátosságokat, amelyekben 
eltértek egymástól, rendszereztem azokat a tapasztalatokat, amelyeket az afganisztáni 

44 2015 első napján Alekszandr Dednov, luganszki parancsnokot akkor ölték meg, amikor a felkelés egy 
másik szárnya akarta éppen letartóztatni, mert a gyanú szerint kínzókamrát rendezett be egy pincében. 
2016 őszén Arzeny Pavlov parancsnokot (becenevén Motorola) a társasházában lévő liftben 
robbantották fel.  2017 februárjában Mihail Tolsztih parancsnokot (becenevén Givi) felrobbantották 
a saját irodájában. 
2018. augusztus 31-én  felrobbantották Alekszander Zaharcsenkót, a Donyecki Népköztársaság 
miniszterelnökét, egy donyecki étteremben. A népköztársaságot a  2014-ben  kitört kelet-ukrajnai 
felkelés nyomán kiáltották ki. 
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szolgálatom alatt szereztem. A nyilvánosság korlátozása miatt ezek, természetesen, csak 
részben megismerhetők és közzé tehetők.

Az iraki és afganisztáni fegyveres lázadó harc közös jellemzőit Kemény János az érte-
kezése a 128. oldalán a következőképpen fogalmazta meg:

• „az államhatalom hiánya;
• a lakosság nagyarányú felfegyverzettsége;
• a fegyverek könnyű beszerezhetősége;
• jelentős etnikai-felekezeti feszültségek megléte.”45

Az általam történő elemzés alapján a következőket határoztam meg:
• A kormányzati hatalom háború utáni gazdasággal rendelkezett, gyenge, sokszor 

hagyományokra épülő igazgatási rendszerrel. Irak az első öbölháború (Sivatagi 
Vihar) utáni, Afganisztán a szovjet-orosz megszállók elleni harc utáni károkat 
és a háború gazdasági következményeit számolta fel.

• A lakosság megosztottsága a vallási, etnikai és törzsi hovatartozás szerinti differen-
ciálódásban mutatkozott meg leginkább. Afganisztánban a törzsi, Irakban a vallási 
megosztottság volt az erősebb.

• A szomszéd államok részéről jelentős politikai és gazdasági nyomás mutatkozott 
(Afganisztán esetén Pakisztán, Üzbegisztán Irán, míg Iraknál Irán, Szaúd-Arábia 
és Törökország).

• Erőteljes a vallási nyomásgyakorlás, például a szomszéd Iránból szélsőséges fegy-
veres iszlamisták importja jellemző.

• A lakosság kezén jelentős mennyiségű fegyver és robbanóanyag halmozódott fel.
• Mind a két háború kiinduló indoka volt a terrorizmus elleni harc, illetve a demok-

ratikus fejlődés biztosítása.
• A hatalmon lévő csoportot mindkét műveletben leváltották (az al-Kaida46 terrorista 

csoport támogatása miatt).
• Külföldi, zsoldos katonák megjelenése a fegyveres lázadók oldalán.

A különbségek a két háború között a Kemény-féle meghatározás alapján:
• „Irakban egy döntően városi jellegű, minimális külső támogatást élvező, jelentős 

etnikai felekezeti dimenzióval rendelkező, számos vetélkedő csoport részvételével 
zajló konfliktus alakult ki;

• Afganisztánban egy vidéki jellegű, jelentékeny külső támogatással rendelkező, 
etnikai és törzsi dimenzióval rendelkező, kevésbé jelentős számú csoport részvé-
telével zajló konfliktus jött létre.”47

Az általam végzett elemzés szerinti különbségek:
• Irakban egy vesztes háború utáni (1999), erősen korlátozott, újraszervezett iraki 

haderő ellen vetették be az amerikaiak által vezetett koalíciós haderőt.

45 Kemény  2014,  128.
46 Az al-Kaida egy radikális iszlamista terrorszervezet, amelyet  1988-ban  a Szovjetunió ellen 
Afganisztánban harcolt veteránokból hoztak létre Oszama Bin Laden vezetésével.
47 Kemény  2014.



332

Komjáthy Lajos

• Az iraki légvédelem és haditengerészet nem volt számottevő.
• Az országban síita és szunnita polgárháború is volt.
• Az iraki földrajzi, domborzati viszonyok lehetőséget adtak a több irányból történő 

támadásra és manőverekre.
• Irak fő bevételi forrása az olajból származik.
• Afganisztánban erős vallási kötöttségekkel, szabályokkal vezető tálib kormányzat 

volt.
• A tálib csapatok rendelkeztek a partizán gerillaharc tapasztalataival a megszállók 

ellen.
• Erős támogatást kaptak a szomszéd Irántól és Pakisztántól.
• Afganisztán a  2008-as  adatok alapján a világ harmadik legnagyobb kábítószer-

termelője és -importőre.
• Afganisztán földrajzi, domborzati viszonyai lehetőséget adnak a lesállások, rajta-

ütések végrehajtására.
A Rand Corporation által készített jelentések48 is rámutatnak azokra a hiányosságokra, 
amelyek az afganisztáni és iraki lázadók elleni műveletek során jelentkeztek.

Az iraki háborút két jól elhatárolható szakaszra bontottam: az első szakasz Szaddám 
Huszein uralmának megbuktatása, és az ország demokratizálási folyamatának elindítása. 
Ez az időszak  2003 és  2011 közé tehető, az Egyesült Államok vezetésével, nemzetközi 
erőkkel történő megszállást, és az utána következő stabilizálási folyamatot tartalmazza.

Az első időszak elején a felkelésellenes műveletek a jelentős koalíciós technikai és erő-
fölény miatt gyorsak és hatékonyak voltak, a síita és szunnita csoportok legfőképpen 
egymás ellen harcoltak. Az időszak második felére,  2006-tól  az országban hármas rész-
vevőjű polgárháború kezdett kialakulni, kisebb részben a megszálló amerikai hadsereg 
és az ellenük küzdő felkelők gerillaháborúja, nagyobb részben a síita és szunnita milí-
ciák közti etnikai, vallási alapú fegyveres felkelések. A harcok egyre inkább kiterjedtek 
az ország különböző területeire. A lázadó csoportok a lakosság megfélemlítése mel-
lett az irreguláris hadviselés városi módszerét is elterjedten alkalmazták.

A második szakaszt az amerikai vezetésű koalíciós erő49 alkalmazása jelenti. Az iraki 
kérésre történő beavatkozás  2014. június  15-én  kezdődött, támogatva az iraki kurdok 
harctevékenységét a szélsőséges iszlám (ISIS) állam fegyveres csoportjai ellen.

A lázadó csoportok elleni fegyveres küzdelem jellegzetessége volt, hogy a harcot 
három területre megosztva hajtották végre, amelyek a következők voltak:

• Első terület a lázadó csoportok elleni közvetlen harctevékenység, amely kiegészült 
információs, politikai, gazdasági és légi támogatási feladatokkal.

• A második terület az iraki haderő felkészítése és kiképzése, tanácsadói munkával 
történő segítése volt.

48 Jones  2008
 Rand  2008
49 USA, Kanada, Ausztrália, Belgium, Egyesült Királyság, Törökország, Jordánia, Dánia, 
Franciaország, Németország, Marokkó, Hollandia.
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• A harmadik terület annak a feladatrendszernek a végrehajtása volt, hogy a kurd 
fegyveres csoportokat fegyverekkel lássák el és kiképezzék őket.

Az iraki felkelők elleni műveletek sajátossága volt, hogy a  20. század felkeléseit elemező 
és az azokból levont tapasztalatok alapján elkészített és kiadott doktrínáknak és elem-
zéseknek megfelelően felkészített felkelésellenes erők találkoztak a felkelők részéről 
olyan módszerekkel, eljárásokkal, amelyek hatékonyak voltak a szövetséges erők ellen.

Hiába tanulmányozták és tartották be, többek között a releváns doktrínákat és a meg-
határozó művekben írtakat, nem tudták teljes körűen felkészíteni a lázadás elleni erőket 
az arab területeken folytatott felkelésellenes műveletekre (például AJP 3.4.4; David 
Kilcullen50 gerillahadviselésről írt könyvei; Robert Grainger Ker Thompson51 „A kom-
munista felkelés legyőzése” című munkája; Frank Kitson, kenyai és ciprusi tapasztalatok 
alapján írt, „Alacsony intenzitású műveletek” című,  1971-ben  kiadott műve stb.).

A felkelők is, elemezve napjaink harceljárásait, megfogalmazták saját doktrínájukat, 
harceljárásukat is például: Al-Qa’ida’s Doctrine for Insurgency: Abd al-Aziz al-Muqrin’s52 
(Practical Course for Guerrilla War).

Irakban a városi gerillahadviselés került előtérbe: az arab építészet és a városok struk-
túrája (a sűrű beépítettség és a szűk utcák például Bagdad esetén) lehetővé tették a gerillák 
számára, hogy kézifegyverekkel és robbanóanyagokkal nagy veszteségeket okozzanak 
a kormányzati erőknek, illetve a szövetségeseknek. A sikátorok, szűk utcák, gyors távo-
zási lehetőséget és rejtett csapdák elhelyezését biztosítják a menekülési útvonalakon.

A városi partizánharc egyrészt mint hadszíntér funkcionál, másrészt kiváló célpon-
tokat ad a terrortámadásokhoz. A célpontok jellegüknél fogva lehetnek ideológiaiak, 
gazdaságiak, emberiek.

Ideológiai jellegű célok: vallási célpontok támadása (templomok, imahelyek stb.).
Gazdasági célok: ekkor a gazdaság megzavarása a cél, külföldi cégek képviseletei, 

kritikus infrastruktúralétesítmények elleni támadások stb.
Emberi célpontok: elsősorban zsidók és keresztények (nem csak a szűken vett műve-

leti területen belül), valamint külföldi tanácsadók és karitatív szervezetek képviselői 
(másodrangú cél a váltságdíj szerzése mint a lázadó erők pénzszerzési formája).

A közvetlen harcérintkezésben lévő erők a reguláris hadviselés szabályai szerint 
harcoltak. A mögöttes területeken a gyors, mobil, főként közúti eszközökkel történő 
támadások voltak jellemzőek.

50 David Kilcullen: ausztrál származású PhD-doktor, felkelésellenes műveleti tanácsadó. Főbb, 
a témában írt művei: Countering global insurgency  2005, Counterinsurgency  2010, Blood Year Terror 
and the Islamic State  2015.
51 Robert Grainger Ker Thompson (1916–1992) brit katonai tiszt és felkelésellenes műveleti szakértő 
volt, és kiváló elemzője volt a Mao Ce-tung vidéki gerillalázadás eljárásának.
52 Abdel-Aziz al-Muqrin (1972–2004), az al-Kaida egyik vezetője, a szaúdi biztonsági erőkkel vívott 
harcban halt meg. Képzett propagandista volt, az internetet alkalmazta az információk továbbítására, 
toborzásokra, az al-Kaida népszerűsítésére arab területen. Neki tulajdonítják a CIA jelentése alapján 
a Gerillaháború gyakorlati kurzusa című könyvet.
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A támadások típusai a következők voltak: öngyilkos merényletek, bombatámadások, 
logisztikai, vezetési pontok elleni műveletek, tisztek, parancsnoki állomány elleni 
merényletek, utánpótlási vonalak, szállítási útvonalak rombolása, valamint a COIN-
erők ellátásának, utánpótlásának akadályozása.

Fontos jelenség volt az úgynevezett belső támadások problémája, amelyek a tanács-
adók és kiképzők ellen irányultak. A felsoroltakon kívül a polgári lakosság bizalmának 
csökkentésére szolgáló akciók voltak a COIN-erők irányába. Az iraki felkelésellenes 
műveleteknek karakterisztikus jellemzője, hogy ez a művelet is többszereplős volt. 
A műveletek végrehajtásakor mind a felkelők, mind pedig a felkelésellenes erők részéről 
erőteljes információs és médiaháború zajlott, például az ISIS-kivégzések az interneten, 
a lakosság elleni brutalitás és erőszak bemutatása. Ilyen volt a brit katonák kegyetlen-
kedésének híre Irakban, amelyet a Királynő Lancashire Ezredének kötelékébe tartozó 
katonák53 követtek el, és ahol halálos áldozat is volt. Az iraki felkelők elleni műveletek 
napjainkban is folynak, így az elemzéseket csak a megjelent és azokból a nem minősített 
anyagokból tudtam elvégezni, amelyek megismerhetőek szélesebb körben is.

Az afganisztáni háború és a felkelők elleni harc tapasztalatai számos elemzést gene-
ráltak, és sok tapasztalattal gazdagították a felkelők elleni harcot. Az előzőekben már 
megfogalmaztam azokat a közös, illetve eltérő jellemzőket, amelyek az afganisztáni, 
illetve az iraki harcok során jelentkeztek. Az afganisztáni háború gyors, rövid előké-
szítés54 utáni erőteljes támadás végrehajtásával döntötte meg a tálib uralmat. Jelentős 
ellenállás, hasonlóan az Irakihoz, a kezdeti időszakban nem volt. Az ellenálló és lázadó 
tevékenységek, harcok napjainkig két markáns időszakra bonthatók: az első időszakot 
a háború kezdetétől a  2014-es  ISAF-erők kivonásáig számoljuk, míg a második időszakot 
 2015-től  napjainkig.

A NATO  2003 augusztusában átvette a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő 
(ISAF) főparancsnokságát, és irányításával megkezdődött az ország új demokratikus 
rendjének kiépítése. A feladatok, a lengyel Casimír Pulaski Alapítvány ajánlásaival, 
a következők voltak:

• a fegyveres erők és szervezetek kiképzésének segítése;
• korszerű és modern felszereléssel történő ellátás és segítés;
• technikai és jogi segítségnyújtás;
• kiképzési programfejlesztés összeállítása;
• képzésbiztosítás a kormányzati erőknek és tagjainak;
• tanácsadók és szakértők biztosítása.

Az ajánlások figyelembe vétele mellett a felkelésellenes műveleteket az ISAF-erők 
az AJP-3.4.4-ben. rögzítettek alapján hajtották végre, a következők szerint:

• A politika elsődlegessége (és egyértelműen megfogalmazott politikai célok).

53 Forrás: www.bahamousainquiry.org/report/index.htm (A letöltés dátuma:  2017. 12. 05.).
54 Az Afganisztán elleni támadás kiváltója a WTC elleni terrortámadás volt  2001 szeptemberében; 
az afganisztáni műveletek októberben már megindultak. Az Operation Enduring Freedom azaz a Tartós 
Szabadság hadműveletre október 07-én  már parancs volt. 

http://www.bahamousainquiry.org/report/index.htm


335

A  19–21. század felkelések elleni műveletei

• A lakosságért vívott küzdelem és nem a lakosság ellen.
• A legitimáció releváns.
• A hírszerzés a műveletek motorja.
• Az erőfeszítés egységessége (koordinált kormányzati struktúra szükségessége).
• A felkelők semlegesítése és elszigetelése a támogatóktól.
• Elhúzódó hadjáratra való felkészülés szükségessége.
• A törvényes kereteken belüli biztonság nyújtása létfontosságú.
• A feladatok átadása a helyi erőknek olyan gyorsan, ahogyan kivitelezhető.
• Gyorsan kell tanulni és alkalmazkodni.

Az ISAF-erők  2014 végén leállították harci cselekményeiket és megkezdték az erők ki-
vonását55 Afganisztánból. Az ISAF-erők kivonása után a nemzetközi erőknek mintegy 
 10%-a  maradt tanácsadói és kiképzői feladattal az országban. Az új, demokratikus afgán 
kormányzati erő nem volt képes a lázadók elleni hatékony fellépésre, így újra elszabadult 
az erőszak az országban.

A felkelőműveletek gyors újjáéledését elemezve a következőket állapítottam meg:
• A felkelő, lázadó erők jelentős tapasztalatokkal és jól bevált módszerekkel rendel-

keztek a partizán- és gerillaharc megvívásában.
• A földrajzi, domborzati viszonyok ismerete segítette a lázadó erőket a szabálytalan 

hadviselés folytatásában.
• A kultúra és nemzeti-etnikai, törzsi kapcsolatok nem segítették a nemzetközi erőket 

a műveleteik végzésekor.
• A vallási szokások és előírások nem megfelelő értékelése, hatásának nem ismerete 

a helyi lázadó csoportokat segítette.
• Nem sikerült hatékony, jól működő kormányzati struktúrát kialakítani.
• A lakosság és a felkelők nagy mennyiségű fegyverrel rendelkeztek.
• Az információs hadviselés a felkelők ellen nem volt elég hatékony.
• A technikai és minőségi fölény kevés volt a lázadó erők megsemmisítéséhez.
• A felkelő, lázadó csoportok mobilitása a terep adta lehetőségekből adódott.
• A modern technikai eszközök a felkelők arzenáljába is beépültek (például 

II-III. generációs rögtönzött bombák, drónok stb.).

55 2014. december 8-án  a NATO vezette ISAF-küldetés ünnepélyesen véget ért Afganisztánban. 
A misszió csúcspontján közel ötven ország mintegy  140 ezer katonája állomásozott az országban, 
s  2001 óta az ISAF vesztesége 3485 fő volt. Az áldozatok közül 2224-en amerikai állampolgárok voltak.
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8. ábra
Afganisztáni lázadó erők területi felosztása az ISAF-erők kivonása után
Forrás: https://jegyzettar.blog.hu/2017/11/14/az_afganisztani_haboruk_napjainkig

A kialakult helyzetben sok elemző keresi a választ arra, hogy a többmilliós befektetések 
és számos emberéletet követelő tevékenységek ellenére miért nem érték el a kívánt ered-
ményt, sem Afganisztánban, sem pedig Irakban.

A RAND Corporation is elvégezte saját elemzéseit és elkészítette a témához kapcso-
lódó jelentéseit56, amelyekben rámutat azokra a hiányosságokra és problémákra, amelyek 
az afganisztáni és iraki lázadók elleni műveletek során jelentkeztek, és az elemzés szerint 
a sikertelenség okai lehettek. Megfogalmazta azokat a problémákat és felvázolta azokat 
a területeket, amelyeket fejleszteni kell a siker érdekében.

A RAND szakembereinek elemzése a következő akadályokat tárta fel:
• hatékony helyi önkormányzatok kiépítésének problémája;
• a helyi biztonsági erők képzésének hiánya;
• az információs előny és hatalom kihasználásának hatékonysága;
• intenzívebb multilaterális együttműködés a többi szereplővel;
• az Egyesült Államok nagyobb szerepvállalása az újjáépítésben.

Megfogalmazásuk szerint a radikális iszlám nem más, mint a lázadás új formája az iszlám 
világában.

A fentebb felsorolt problémák orvoslására javaslatuk a következő volt:
• A helyi önkormányzatokat nem helyettesítheti a központi irányítás és a külső katonai 

nemzetközi erő. Nagyobb szerepet kell adni a kultúrával összhangban megteremtett 
legitim kormánynak és vezetőknek.

56 Jones  2008; Rand  2008

https://jegyzettar.blog.hu/2017/11/14/az_afganisztani_haboruk_napjainkig
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• A dzsihadista lázadás a muzulmánok hadüzenete a hitüket és hazájukat támadó 
nyugat ellen. Fő célkitűzéseik a nyugati kormányok, erők elleni szent harc, ugyan-
akkor kormányaik a nyugati katonai erőktől függenek a túlélésért folytatott küz-
delemben.

Kiemelt szerepe van a helyi kormányzati erők minél gyorsabb kialakításának és kikép-
zésének, felszerelésének és a rendvédelembe történő bevonásának.

• A történelmi elemzések azt mutatják, hogy a nagyszabású külföldi katonai beavat-
kozások (például Franciaország Indokínában és Algériában, a Szovjetunió Afganisz-
tánban) azért sikertelenek, mert a gyenge és/vagy illegitim helyi önkormányzatok 
és a központi kormányzati erők nem adekvátak a felkelés kitörésekor.

• Az információs előny és hatalom kihasználásának hatékonysága érdekében, növelni 
kell a hálózatközpontú vezetést, az információk elérését és megosztását a fel-
kelők elleni műveletek során. Megérteni a helyzeteket, és hatékonyan felhasználni 
az információkat a média segítségével. A lakosság megismerése és befolyásolása 
a felkelők ellen a lakossági támogatás megszerzése érdekében.

• Az együttműködés a multinacionális erők között a bizalom jele és más szerveze-
tekkel (NGO, GO, IO) a hatékonyság záloga.

• Az Egyesült Államoknak az új demokratikus állam megteremtése során ki kell szé-
lesítenie együttműködését a stratégiai nyersanyagok és ágazatok mellett a szociális 
és a lakosság ellátásával kapcsolatos ágazatokra is.

A The diplomat57 című újság a sikertelenség okát abban látja, hogy az Afganisztánban 
létrehozott kormányzat, mint centralizált központi kormányzás, bürokratikus elemekkel 
harcol a helyi mobil, lázadó csoportok ellen.

A Business Insider58 munkatársai is elvégezték saját elemzéseiket a felkelők elleni 
műveletek sikerességével kapcsolatban, amelyben a következő eredményre jutottak 
(9. ábra).

Magyar részről is jelentek meg elemzések az afganisztáni műveletekről. Kiemelendő 
a Dely Péter által a Nemzetbiztonsági Szemlében írt tanulmány az afgán rendőrségről59, 
amely részleteiben elemezte a modernizációt és azok buktatóit. Véleményem szerint 
megállapításai a katonai oldalra is jellemzőek és elmondhatóak.

Molnár Ferenc Afganisztáni fejlesztések társadalmi és gazdasági területei című 
elemzése felvázolta azokat a főbb feladatokat és fejlesztéseket, amelyeket a nemzetközi 
közösség tervezett az afganisztáni stabilizáció során. és azokat, amelyek ebből meg is 
valósultak.

57 The Diplomat nemzetközi magazin, amelyet  2001-ben  alapítottak, központja Tokióban van. 
2009-től  nem nyomtatott, hanem online formában jelenik meg. Publikációi, elemzései a kultúra, 
a gazdaság és a politika területét fogják át. Forrás:https://thediplomat.com/2016/07/the-problem-with-
afghanistans-counterinsurgency/ (A letöltés dátuma:  2018. 08. 02.).
58 Business Insider egy  2007-ben  alapított, amerikai tulajdonú, főként gazdasági elemzésekkel 
foglakozó online hírszolgálati weboldal (újság).  2015-től  kutatási szolgáltatást is végez, publikációi 
számos országban és nyelven jelennek meg.
59 Dely  2015, 4. 

https://thediplomat.com/2016/07/the-problem-with-afghanistans-counterinsurgency/
https://thediplomat.com/2016/07/the-problem-with-afghanistans-counterinsurgency/
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9. ábra
A Business Insider elemzése a felkelők elleni műveletek sikerességéről
Forrás: a szerző

Az általam elvégzett elemzések és a fent említett szakértők véleményét összehasonlítva 
megállapítottam:

• A jól felkészített és hatékonyan működő COIN-erők sikeresen harcoltak a felkelők 
ellen, de kivonulásuk után a helyi erők nem voltak képesek megtartani az ered-
ményeket.

• A lázadó erők hirtelen és gyors előretörése visszavezethető az információs had-
viselés hibáira és a nem kellően megalapozott, a körülmények hiányos elemzéséből 
adódó döntések következményeire.

• Minden elemző kiemelte a lakossági támogatás hiányát.
• A fejlett demokráciák kultúráját nem lehet importálni és rákényszeríteni egy más 

kultúrájú államra.
• A sokoldalú társadalmi összetételből, vallási kultúrából nem sikerült egységes 

állami és jogi szabályozást létrehozni, a központi elosztás és irányítás nem működik 
a helyi kormányzatok nélkül.

• A hatékonyan mobilizált felkelő csoportok sikeresen támadták a kormányzati erőket 
és támogatóikat.
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A gazdasági, ellátási nehézségek növelik a felkelő csoportok támogatását, a vallási 
szélsőségeket. A korszerű és modern felszereléssel történő ellátás és támogatás ellenére, 
csak külső segítséggel működnek az intézmények, ipari üzemek (nincs szakképzett, 
kiszolgáló társadalmi réteg60).

A szövetséges és békeműveleti erők tevékenységét ezekben a harcokban az AJP 
3.4.4 a következőkben fogalmazta meg „A felkelés és a felkelésellenes műveletek nagy-
mértékben különböznek, mégsem lehet őket elszigetelten vizsgálni; a felkelésellenes 
fellépés nem hagyhatja figyelmen kívül az irreguláris tevékenység hatásait és destabi-
lizáló következményeit. A felkelő célja a politikai változás rákényszerítése a hatalmon 
lévőkre, míg a felkelésellenes erők célja, hogy a felkelők tevékenységét és a kapcsolódó 
irreguláris tevékenységet kordában tartsák, erősítve a vendéglátó állam kormányának 
legitimációját.”61

A tanulmány következtetései

Az elmúlt századok felkelőharcait és lázadásait vizsgálva néhány jellemzőt határozottan 
el tudunk különíteni az elemzések után. Megállapíthatjuk, hogy a harcok, felkelések 
minden esetben aszimmetriával indulnak, és a felkelők oldaláról határozható meg a kez-
deti negatív aszimmetria. A kormányzati szövetséges erők minőségi és kiképzettségi 
fölénye hamar eredményt biztosít. A kezdeti sokk után a helyi erők a gerilla- és par-
tizánharc megindításával és folytatásával komoly veszteségeket okoztak. A környezet 
és a felkelőharc jellemzőinek maximális kihasználása komoly eredményeket indukált. 
A felkelők, lázadók alap harctevékenysége a partizán- és gerillaharc – ez minden konti-
nensen megjelent és meghatározó volt a szembenállások során. A lázadók leggyakrabban 
használt eljárásai, ennek megfelelően, egyszerű eszközökkel és módszerekkel végrehaj-
tott – gyakran önfeláldozó – gerilla, partizán jellegű rajtaütéseket és egyéb műveleteket 
magában foglaló tevékenységek sorozatává vált. Afganisztánban a hegyvidéki és földrajzi 
tényezők kihasználásával a szovjetek ellen szerzett gerillaharc tapasztalataival szembe-
sülnek a békeműveleti erők.

Irakban a Carlos Maghiara által leírt városi gerillaharc vált jellemzővé. Itt külön 
hangsúlyozni kell a demokratikus újjáépítés során az új nemzeti haderő felkészítésekor 
jelentkező „belső támadásokat”. Ezek a támadások nagyon hatékonyak és nehezen ki-
védhetők. A felkelő-lázadó tevékenységek folyamán a szembenállásnak egy erőszakos 
és sajátos formájával, a terrorizmussal találkozhatunk, amely általában a gerilla-, illetve 
partizánharc eredménytelensége esetén jelenik meg a lázadások folyamán.

60 A Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport (Provincial Reconstruction Team, PRT) által felépített 
kórház üresen áll, mert nincs üzemeltető személyzete. Forrás: http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/
ures_korhazat_epitettunk_afganisztanban (A letöltés dátuma:  2017. 12.  21.).
61 Ajp-3.4.4  2016, 1–3.

http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/ures_korhazat_epitettunk_afganisztanban
http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/ures_korhazat_epitettunk_afganisztanban
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A felkelések, partizánharcok a fegyveres harc fejlődésével együtt változtak és fejlődtek. 
Képviselőik (Josip B. Titó, Mao Ce-tung, Guyian Giáp, Che Guevara, Fidel Castro, 
Carlos Marighella) a gerillaharc elveit és nézeteiket ismertették és hirdették, amelyek 
közül némelyik az ellenállás alaptézise lett (például Che Guevara: A gerillaharcos 
kézikönyve, vagy Carlos Marighella: A városi gerillaharc című műve). A fegyveres 
lázadások napjainkra kiszélesedtek, és ma már a hibrid hadviselés egyik elemeként 
kell, hogy kezeljük. Természetesen a kormányzati erők oldaláról is elemezték ezeket 
a harcokat a szakemberek (Liddel Hart, David Galula, Robert Thompson, David Kilcullen, 
Martin van Creveld, Lorenzo Zambernardi, Akali Omeni stb.), keresték a megoldásokat 
ezekre a tevékenységekre. A kezdeti időszakban a fegyverzetek korszerűsítésével 
és a kormányzati erők létszámával próbálták ellensúlyozni a gerillaharcosok sikerét.

A katonai vezetők és tudósok, elemezve a lázadásokat és a felkelők elleni művele-
teket, valamint a békeműveleteket, ezzel a harcfajtával szemben a hálózatközpontú ter-
vezésben és a hatásalapú műveletek végrehajtásában találták meg a megoldást. A lázadó 
csoportok ellen a gyors és költséghatékony katonai műveletek kerülnek előtérbe, hatá-
salapú műveletek végrehajtása és kialakítása, hálózatközpontú tervezéssel, ami a siker 
egyik biztosítéka.

Amennyiben ehhez hozzáadjuk a  21. század technológiáját, illetve technikai eszközeit, 
a siker elérésének esélye nagymértékben megnövekszik. Ennek egyik eleme a fedél-
zeti személyzet nélküli repülő rendszerek képességeinek minél sokoldalúbban történő 
felhasználása. Ez az eszköz megtalálható a felkelők62 és a szemben álló kormányzati 
erők63 arzenáljában is. A felkelésellenes műveletek során a drónok elleni védelemnek 
két sikeres rendszere alakult ki: egyrészt a „Falcon Shield” rendszer, másrészt a „Drone 
Defender” rendszer.

A felkelésellenes műveletek vizsgálatának eredményei megjelentek a különböző sza-
bályzatokban, doktrínákban és harcleírásokban. Ezek az okmányok segítik a parancs-
nokot és törzsét a felkelés- és lázadásellenes műveletek megtervezése és végrehajtása 
során.

62 2017. december 31-én  a Hmeimim légitámaszpont ellen hajtottak végre támadást a szír 
kormányellenes erők filléres, felfegyverzett drónok bevetésével. Elérhető:: www.aerotech.
hu/newsdetail.php?w=nophone&tdate=2018-01-10&ttitle=Dr%C3%B3n%20rajokkal%20
t%C3%A1madj%C3%A1k%20a%20l%C3%A1zad%C3%B3k%20a%20sz%C3%ADriai%20orosz%20
t%C3%A1maszpontokat (A letöltés dátuma:  2018. 08. 05.).
63 Dróntámadás a venezuelai elnök ellen. Nicolás Maduro venezuelai elnöknek hirtelen meg kellett 
szakítania beszédét egy caracasi katonai rendezvényen. Elérhető: https://24.hu/kulfold/2018/08/05/
venezuela-nicolas-maduro-drontamadas-merenyletkiserlet/ (A letöltés dátuma:  2018. 08. 05.)

http://www.aerotech.hu/newsdetail.php?w=nophone&tdate=2018-01-10&ttitle=Dr%C3%B3n%20rajokkal%20t%C3%A1madj%C3%A1k%20a%20l%C3%A1zad%C3%B3k%20a%20sz%C3%ADriai%20orosz%20t%C3%A1maszpontokat
http://www.aerotech.hu/newsdetail.php?w=nophone&tdate=2018-01-10&ttitle=Dr%C3%B3n%20rajokkal%20t%C3%A1madj%C3%A1k%20a%20l%C3%A1zad%C3%B3k%20a%20sz%C3%ADriai%20orosz%20t%C3%A1maszpontokat
http://www.aerotech.hu/newsdetail.php?w=nophone&tdate=2018-01-10&ttitle=Dr%C3%B3n%20rajokkal%20t%C3%A1madj%C3%A1k%20a%20l%C3%A1zad%C3%B3k%20a%20sz%C3%ADriai%20orosz%20t%C3%A1maszpontokat
http://www.aerotech.hu/newsdetail.php?w=nophone&tdate=2018-01-10&ttitle=Dr%C3%B3n%20rajokkal%20t%C3%A1madj%C3%A1k%20a%20l%C3%A1zad%C3%B3k%20a%20sz%C3%ADriai%20orosz%20t%C3%A1maszpontokat
https://24.hu/kulfold/2018/08/05/venezuela-nicolas-maduro-drontamadas-merenyletkiserlet/
https://24.hu/kulfold/2018/08/05/venezuela-nicolas-maduro-drontamadas-merenyletkiserlet/
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A katonai stratégiaalkotás és doktrínafejlesztés 
Magyarországon

Mező András

Korábbi beosztásomban mint a Magyar Honvédség (MH) terminológiai szaktisztje, 
állandó meghívottja voltam doktrína- és szabályzatkidolgozó munkacsoportok üléseinek, 
a szükséges terminológiai egyeztetések elvégzése céljából. A szakértői csoportoknak 
nyújtott terminológiai támogatás közben figyeltem fel arra, hogy a kidolgozók nem 
ismerik a többi munkacsoport tevékenységét, sem a más csoportok által már kidolgozott 
dokumentumokat és szakkifejezéseket, így az egymástól függetlenül készülő doktrínák 
és szabályzatok egymással éles tartalmi és terminológiai ellentmondásba kerültek.

Az ellentmondásokat számos cikkemben kifejtettem, de észrevételeim nem keltettek 
különösebb figyelmet. Rájöttem, hogy a probléma természete nem terminológiai, hanem 
sokkal inkább a doktrína- és szabályzatfejlesztés hibás módszertanából, pontosabban 
annak teljes hiányából fakad.

A helyes módszertan kutatását arra a feltevésre alapoztam, hogy a doktrínafejlesz-
tésnek a stratégiaalkotáshoz hasonló vagy azzal teljesen azonos elvei vannak, és ezeknek 
a sajátosságoknak a feltárása elősegíti a doktrínák közötti koherenciát, megakadályozza 
az ellentmondásokat, illetve a fejlesztésre fordított erőforrások pazarlását. Ez a feltéte-
lezés nem bizonyult igaznak, sőt kutatásom során egy teljesen független módszertant 
sikerült feltárnom.

Bevezető

A stratégiaalkotás módszertanának tárgyalása során feltűnt, hogy a különféle elméletek 
csak látszólag szerteágazóak, valójában egymással soha nem kerülnek ellentmondásba, 
sőt egymást szinergikusan kiegészítik és egyetlen összefüggő modellt alkotnak. Így 
például a Lykke-féle stratégiafogalom könnyen illeszthető volt a Bartlett-féle modellbe, 
amelynek további finomítását és részleteit láttam viszont Lloyd, Yarger, Cunningham 
és az US Haditengerészeti Egyetem módszertanában.1

1 A felsorolt modellek bemutatását Dr. Resperger István írásai alapján kezdtem el (Resperger  2004.), 
de az eredeti amerikai források feldolgozásával rengeteg érdekes, új részlettel sikerült gazdagítanom 
a magyar szakirodalmat.
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1. táblázat
Stratégiai modellek egymásra épülése

Lykke-modell Bartlett-modell Yarger-modell Lloyd-modell US Army War 
College-modell

fogalom tisztázása kidolgozza átveszi átveszi átveszi átveszi
katonai célok (végcél) részlegesen kidolgozza átveszi átveszi átveszi
stratégiai koncepciók (módszer) részlegesen kidolgozza átveszi átveszi átveszi
rendelkezésre álló források 
(eszköz) részlegesen kidolgozza átveszi átveszi átveszi

jelen biztonsági környezet 
kockázatai — részlegesen átveszi kidolgozza átveszi

erőforrás korlátok kockázata — részlegesen átveszi kidolgozza átveszi
stratégia átfogó jellege 
(nemzeti erő egyéb eszközeivel 
összhangban)

— — kidolgozza átveszi átveszi

jövő biztonsági környezet 
kockázatai (haderőfejlesztési 
célok kitűzése)

— — — kidolgozza átveszi

nemzet értékeinek és érdekeinek 
tisztázása — — — részlegesen kidolgozza

Forrás: a szerző

A kutatás első részének fontos megállapítása az, hogy a katonai komponens nem nézhet 
szembe egymaga a stratégiai kihívásokkal, veszélyekkel és fenyegetésekkel, hiszen 
a biztonság és a nemzeti erő összetevői közül a katonai elem csak az egyik eszköz a vál-
ságok megoldására. Az összkormányzati szemlélet az, amely a nemzeti erő valamennyi 
összetevője között megteremti az összhangot, és eléri azt, hogy a katonai erőfeszítések 
ne vesszenek kárba.2 Csak a kellő komolysággal, módszerességgel és mélységgel kidol-
gozott Nemzeti Katonai Stratégia (NKS) teremti meg a kapcsolatot a nemzet érdekei, 
céljai és a katonai tervezés között. A stratégiaalkotás legnagyobb kihívása az, hogy 
megteremtse az összhangot a nemzet céljai, erőforrásai között és valamennyi ágazati 
stratégiára egyenlő mértékben támaszkodjék.

Miközben sikerült megértenem a stratégiaalkotás módszertanát, rájöttem arra, hogy 
a doktrínafejlesztés módszertani alapja teljesen eltérőek, ezért kutatásaimat a nemzet-
közi tapasztalatok tanulmányozásával folytattam.

A doktrínafejlesztés nemzetközi gyakorlatával meglehetősen ritkán foglalkozik 
a szakirodalom, általában csak a már elkészült eredményeket mutatják be, a kész dokt-
rínákat elemzik, rámutatnak a korábbi doktrínákkal való azonosságra és eltérésre, a sorok 
között kutatják azok kifejezett vagy rejtett üzenetét. Tanulmányomban három ország 
doktrínafejlesztési gyakorlatát vettem górcső alá. Vizsgálódásaimhoz egy NATO-alapító 
országot (Egyesült Királyság), egy Magyarországgal egy időben csatlakozó országot 
(Cseh Köztársaság) vizsgáltam meg. A harmadik vizsgált országnak egy szövetségen 
kívülit (Oroszország) választottam, de az orosz gyakorlat és fogalomrendszer annyira 
távol esik a NATO felfogástól, hogy a disszertációból végül kihagytam.

2 Lykke  1983,  11.



345

A katonai stratégiaalkotás és doktrínafejlesztés Magyarországon

Az Egyesült Királyság doktrínafejlesztése rendkívül fejlett, saját nemzeti doktrínaköz-
ponttal rendelkeznek, a rendelkezésükre álló hatalmas szellemi kapacitás és a megfelelően 
szabályozott doktrínafejlesztési modell alkalmassá teszi a brit katonai doktrínafejlesztést 
arra, hogy aktív kezdeményezője legyen a „közös bölcsesség” megfogalmazásának. A brit 
doktrínaírás nem egyszerűen alkalmazkodik a NATO doktrínákhoz, hanem egyenesen 
egyik legfőbb megalkotója, a folyamat aktív résztvevője, kezdeményezője. Számunkra 
természetesen nem lehet követendő ez az aktív szerep, nemcsak a nyelvi nehézségek 
miatt, hanem azért sem, mert a doktrínaírás alapvető feltétele, az összefüggően feldol-
gozott harci tapasztalatok is hiányoznak. A hiányzó tapasztalatok miatt célszerű a harci 
ismeretekre építkező brit vagy más tagállam doktrínáira hagyatkozni.

A NATO-hoz Magyarországgal egy időben csatlakozott Cseh Köztársaság dokt-
rínáinak fejlesztése más tanulságokat hordozott. A doktrínafejlesztés decentralizált, 
cseh módszere semmiképpen sem lehet követendő példa, hiszen még a cseh szakértők3 
részéről is megfogalmazódott az igény arra, hogy a doktrínák egy központban, egységes 
és szabványos eljárásrend szerint készüljenek el. A cseh tapasztalatok nagymértékben 
egybevágnak a magyar tapasztalatokkal: a cseh doktrínák kiadásról kiadásra erősen eltérő 
tartalma és heterogenitása arra vezethető vissza, hogy a cseh hadsereg nem rendelkezik 
olyan általános modellel, amely a doktrínafejlesztés folyamatát szabályozná. A cseh 
doktrínafejlesztésért felelős koordinátor nem tudja megakadályozni azt, hogy minden 
szakma és szakterület túlhangsúlyozza saját véleményét és szempontjait, a kidolgozó 
munkacsoport összetétele, a résztvevők személyisége rendkívül erősen hat a doktrínára, 
ami azt jelzi, hogy a doktrína véleményeket tartalmaz, és nem elfogadott, bizonyított 
tényeken vagy a legutolsó műveletek feldolgozott tapasztalatain alapul. A kidolgozás 
folyamatában nincsenek beállítva motivációs elemek, ezért a kidolgozók munkájának 
minősége kiszámíthatatlan és esetleges. Tovább súlyosbítja ezt, hogy a kidolgozók 
a folyamat során gyakran cserélődnek, ezért gyakran elveszítik a fókuszt, és egymást 
ismétlő, vagy ellenkezőleg, egymásnak ellentmondó bedolgozásokat küldenek.

A két NATO-tagállam (Egyesült Királyság és Csehország) nemzeti doktrína-struk-
túrájának összehasonlítása után egyértelmű, hogy dacára a két eltérő doktrínafejlesztési 
rendszernek, mégis azonos katonai gondolkodásmódot és hadviselési filozófiát tükröznek, 
és elsősorban a NATO doktrínarendszert tekintik igazodási pontnak. Ez egybevág Krajnc 
Zoltán lényegesen korábbi tanulmányának4 megállapításával.

Mindkét nemzeti megoldásnál vannak formai és tartalmi eltérések, amelyek több okra 
vezethetőek vissza. Az eltérés fakadhat az eltérő katonai stratégiából, az úgynevezett 
nemzeti sajátosságokból, vagy a katonai hagyománytiszteletéből (például a cseh katonai 
doktrínában elhelyezett katonai eskü szövege). Azt azonban fontosnak tartom kiemelni, 
hogy egyik nemzet sem illesztett nemzeti sajátosságokra való hivatkozás ürügyén a NATO 
doktrinális alapvetésektől eltérő tartalmi vagy terminológiai elemet. Ilyen devianciák 
beépítése egy nemzeti doktrínába fogalmi káoszt, értelmezési nehézségeket okoz.

3 Budík  2017.
4 Krajnc  2009, 23.
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A nemzetközi tapasztalatok tanulmányozása után a korábbi magyar tapasztalatokat 
vettem górcső alá.

A doktrínafejlesztés kezdeti problémáiról Nagy Sándor és Zakariás Győző számolnak 
be részletesen  1999-ben5, és tíz évvel később Krajnc Zoltán több írásában6 is utal erre 
az időszakra, egyes megállapításaik és következtetésük a mai napig érvényesek a magyar 
katonai doktrínafejlesztésre.

A kezdeti idők legnagyobb problémája, hogy a politikai szintről egyáltalán nem érke-
zett útmutatás, nem álltak rendelkezésre elfogadott stratégiák, ezért a doktrínafejlesztés 
az alapdokumentumok iránymutatásai nélkül kezdődött meg. A probléma áthidalására 
kézenfekvő eljárás lett volna a NATO-doktrínák egyszerű nemzeti adaptációja. A helyes 
felismerést azonban nem követte helyes gyakorlat, mert a doktrínáról való korabeli gon-
dolkodás minden pozitív kezdeményezés és erőfeszítés ellenére és a stratégiai szintű 
útmutatások hiányában, megmaradt annak „szovjet” keretei között. A katonai szakmai 
körök ellenállását a politika közönye alakította ki, de természetesen az is befolyásolta, 
hogy az addig érvényes katonai ismeretrendszert sok területen szinte az alapokig kellett 
(volna) „visszabontani”.7

A kialakult rossz hozzáállás, a negatív motiváció rövidesen megtalálta jelszavát, név-
leges indokát arra, hogy retrográd erőként léphessen fel. Nagy és Zakariás szerint a hazai 
doktrínafejlesztést elsősorban a nemzeti sajátosságokra hivatkozva támadták, és pon-
tosan azok a szakmai körök nem vették tudomásul a szövetségi elvárásokat és a modern 
hadviselés alapelveit, akiktől leginkább elvárható lett volna, hogy a doktrínafejlesztés 
úttörői legyenek. A katonai felsőoktatási szakemberek, vezérkari tisztek széles rétegei8 
abban a tévedésben voltak (vannak), hogy a NATO-doktrínák széles körű figyelembe-
vétele a nemzeti érdekek ellen hat. Az igazság azonban az, hogy éppen ellenkezőleg, 
a magyar érdekek képviseletét és az érvényesülést elősegítené egy, a NATO korszerű 
ismeretein szocializálódott tiszti kar. Ehelyett időt, energiát, pénzt és humán erőforrásokat 
pazarolva két párhuzamos rendszer épült ki.

Az doktrínafejlesztés koordinálása érdekében még a csatlakozást megelőzően, 
 1998-ban  létrehozták a HVK Doktrinális Tanácsot és a haderőnemi doktrinális taná-
csokat is. Ezen állandó szervezetek feladata volt a hazai sajátosságok figyelembevételével 
létrehozni egy NATO-konform rendszert, a Magyar Honvédség doktrínahierarchia-rend-
szerét. Ugyanakkor a NATO-doktrínák nem (!) képezték részét a doktrínák struktúrá-
jának, ezért párhuzamosan a magyar doktrínafejlesztéssel folyt a szintén meghatározó 
jelentőségű NATO-dokumentumok lefordítása és bevezetése a MH-nél.

5 Zakariás–Nagy  1999, 45–53.
6 Ruttai–Krajnc  2008.
7 Ruttai–Krajnc  2008, 38–45.
8 Nyilvánvaló, hogy a ragaszkodás a régi, elavult, Varsói Szerződés idejéből származó alapvetésekhez 
személyes érdekeket szolgált, a nyelvtudás és a szakmai alkalmazkodás hiányát leplezte.
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A magyar doktrínarendszer hét funkcionális doktrínacsaládot9 különböztetett meg. 
A hierarchiába beépítették a NATO doktrínarendszerében fellelhető doktrínák hazai 
változatait (például Fogadó Nemzeti Támogatás doktrína10- AJP-4.5), másfelől pedig 
egyedülálló módon, a MH napi életével (például titokvédelmi, ügyviteli doktrína), a béke-
vezetésével (például Katonai pályára irányítási doktrína) és harckészültség fokozásával 
kapcsolatos (például „M” tervezése és végrehajtása doktrína) dokumentumoknak is 
igyekeztek helyet találni.11

2002-ben  Sándor András ezredes foglalta össze a doktrínafejlesztés helyzetét tanul-
mányában.12 Megállapításai szerint lényegében állandósultak a MH doktrinális prob-
lémái: a „nemzeti sajátosságok” dogmája; a doktrínaírásra alkalmas szellemi potenciál 
hiánya; a magyar és a szövetségi doktrínák közötti ellentmondások; a magyar doktrínák 
közötti belső ellentmondások; a terminológiai diszharmóniák; a hiányzó doktrínák miatt 
kialakult kiképzési-oktatási káosz, a „kétnormás képzés” állandósulása; a hiányzó dokt-
rínák következtében tervszerűtlen haderőfejlesztés és ötletszerű fegyverzet beszerzések 
és a tapasztalatokat feldolgozó rendszer hiánya.13

2003-ban  újabb doktrínarendszerről döntött a vezérkar Doktrinális Tanács jogutódja-
ként létrehozott MH Műveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság. Az új hierarchi-
ában megtartották a két párhuzamosan létező doktrínarendszert (ti. a NATO és a magyar), 
de a magyar hiererchiát már teljesen átrendezték az eredeti modellként szolgáló szövet-
séges struktúrához képest, és a funkcionális területek számát14 megemelték.

2005-ben15 és  2009-ben16 az Állami Számvevőszék HM-et vizsgáló jelentése külön 
kitért a katonai doktrínák helyzetére. A  2005-ös  jelentés rámutatott, hogy a szövetségi 
doktrínák megismerése alapvető jelentőségű a 10 éves terv készítésének megalapozá-
sában, és ennek elmaradása akadályozta az alakulatok haderőfejlesztési törzskönyveinek 
megfelelő tartalommal történő kitöltését, másrészt nem tette lehetővé a képességi köve-
telmények költségeinek teljeskörű kimutatását.17 Az MH tervezett 35 doktrínájából csak 
 10 készült el, több doktrína kidolgozása el sem kezdődött.18 A doktrínák fontossága 
miatt a jelentés felhívta a honvédelmi miniszter figyelmét, hogy gondoskodjon a hiányzó 
doktrínák elkészítéséről. A jelek szerint javaslatuk süket fülekre talált, mert a  2009-es  
visszaellenőrzés nem sok előrelépésről számol be. A jelentés a doktrínafejlesztés jelentős 

9 Összhaderőnemi humán, felderítő, hadműveleti, logisztikai, tervezési, vezetési és kiképzési 
doktrínák.
10 Később Befogadó Nemzeti Támogatás.
11 Krajnc–Berkovics  2003,  17.
12 Sándor  2002. 
13 sándor  2002, 51–65. 
14 Megjelent a gazdálkodási, környezetvédelmi doktrína, a művelettervezési doktrínát törölték (!) 
a rendszerből.
15 Állami Számvevőszéki Jelentés  2005. 
16 Állami Számvevőszéki Jelentés  2009
17 Jelentés  2005,  11.
18 Jelentés  2005, 25.
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elmaradásának okát abban látta, hogy a doktrínaírók feladataikat elsődleges szolgálati 
feladataikkal párhuzamosan látják el.19

A MH doktrínafejlesztés területén végzett legátfogóbb és legígéretesebb kezdeménye-
zése a doktrínafejlesztési központ20 megalakítása volt  2011-ben. Gulyás Zoltán,21 a köz-
pont első parancsnoka már a megalakításkor rámutatott a koncepciófejlesztés, a kísérletek 
és a doktrínák kapcsolatára.22 Megállapításai még kilenc évvel tanulmányának születése 
után is helytállóak. Véleménye szerint a doktrinális és kiképzési irodalom fejlesztési 
folyamatának leírása és rendszerbe foglalása nem fejeződött be, kulcsfontosságú irány-
elvek és útmutatások hiányoznak a doktrinális és kiképzési dokumentumok teljes rend-
szerének kidolgozásához. A legégetőbb probléma, hogy a MH nem rendelkezik minőségi 
doktrínaírókkal és hiányzik a szakértői felkészítés.

Az MH doktrínafejlesztési központ mára gyakorlatilag megszűnt, ezért nagyon 
ésszerű gondolat, hogy le kell számolni az önálló magyar doktrínafejlesztés lehetősé-
gével is. Logikus alternatíva a már „készen kapott” doktrínák egyszerű átvétele, azaz 
megfelelő minőségű fordítása és beillesztése a magyar viszonyok közé.

A szakemberek híján, a NATO-tól  vagy szövetségeseinktől átvett koncepciók és dokt-
rínák egyáltalán nem kényszer szülte megoldások lennének. A doktrína a modern katonai 
alapelvek összegzése, ezek az alapelvek vezérlik a szövetség nemzeti haderőinek tevé-
kenységét a közös célok elérésére és a nemzeti célok támogatására. Így tehát a szab-
ványos NATO-doktrínákon nyugvó magyar katonai gondolkodás Magyarország biz-
tonságának egyik alapvető pillére lehetne. A doktrinális gondolkodás elhanyagolása 
megfosztja a hadsereget a módszeres gondolkodástól, a szövetségi együttműködés lehető-
ségétől, a haderő konzisztens fejlesztésétől. A magyar katonai gondolkodás nem mondhat 
le a doktrínákról, mert az elvileg azt jelentené, hogy a MH-nek  nincs közös filozófiája, 
egységes nyelvezete és így az erőkifejtései sem egységesek.

A nemzetközi és a hazai tapasztalatok ilyen rövid feldolgozása után a doktrínafej-
lesztés alapját jelentő koncepciófejlesztést mutatom be.

A doktrínafejlesztés alapja: a koncepciófejlesztés

A doktrínák, a stratégiáktól eltérő módon, sokkal formalizáltabban készülnek el 
és merőben más forrásokból táplálkoznak: a tapasztalatfeldolgozásból, a jövőkutatásból 
és a koncepciófejlesztésből. E tanulmány szűkös keretei miatt ebben a fejezetben kizá-
rólag a koncepciófejlesztést mutatom be.

19 Jelentés  2009, 28.
20 MH Műveleti és Doktrinális Központ.
21 Gulyás Zoltán dandártábornok  2001–2004 között szabványosítási törzstisztként dolgozott a NATO’s 
Allied Forces Northern Europe Parancsnokságon Brunssumban. A beosztásban a szabványosítási 
és doktrinális kérdések koordinációjáért volt felelős a Közép-Európai Parancsnokságok irányába. 
Jelenleg a NATO Szabványosítási Iroda (NSO) igazgatója.
22 Gulyás  2010, 1–9.
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A műveletek során feltárt hiányosságokra leggyakrabban nem lehet egyszerű választ 
találni, és a tapasztalatfeldolgozás sem hoz mindig megnyugtató eredményeket. Rá-
adásul a tapasztalatfeldolgozás mindig reaktív jellegű, azaz megvan az a veszélye, hogy 
a doktrína mindig csak a legutolsó háborúra készül, és elavult tanokat tartalmaz. Ezért 
alaposabb, komplexebb és tudományos igényű folyamatra van szükség ahhoz, hogy 
választ találjanak a jövő műveleti kihívásaira is. Ezt az újszerű, innovatív folyamatot 
koncepciófejlesztés és kísérletek (Concept Development and Experimentation, CDE) 
néven vezették be a korszerű katonai gondolkodásba.

A koncepciófejlesztés alapfogalmainak tisztázásakor elsőként a tágabb értelmezési 
tartományt, a transzformációt kell értelmezni. A transzformációval kapcsolatos kon-
cepciókat ugyanis világosan meg kell különböztetni a stratégiai,23 a (had-)műveleti,24 
és harcászati koncepciótól,25 amelyek konkrét katonai cselekményekhez kapcsolódnak 
és nem a haderő átalakításához.

A gyorsan változó környezet és a korábbiaknál is sokkal gyorsabb ütemű technoló-
giai fejlődés megköveteli valamennyi hadseregtől a képességek folyamatos fejlesztését 
és adaptációját, hogy azok megfeleljenek a mindenkori kihívásoknak. A katonai transz-
formáció „folyamatos és proaktív folyamat innovatív koncepciók, doktrínák és képes-
ségek fejlesztésére és integrálására a katonai erők hatékonyságának és interoperabi-
litásának javítása érdekében.”26 A transzformáció célja a jelen és a jövő kihívásaira 
hatékony válaszadási képességet biztosító – a szükséges vezetési, irányítási és logisztikai 
rendszerrel, fegyverzettel és felszereléssel ellátott, megfelelően kiképzett, motivált, be-
vethető és fenntartható – olyan katonai erő létrehozása, amely kellően integrált, megfelelő 
reagálóképességgel bír és hiteles elrettentést jelent.

A transzformációs rendszer két inputot kap: a folyamatban lévő műveletek feldolgozott 
tapasztalatait és tanulságait, valamint a jövőkutatást végző tudományos kutatóhelyek 
elemzésének és tanulmányának előrejelzéseit. A tapasztalatfeldolgozás és a jövőkutatás 
nyomán indul el a CDE folyamata, amelynek eredményeit a doktrínákban és a képesség-
fejlesztés egyéb27 területén váltják valóra.

23 Stratégiai koncepció (strategic concept): A stratégiai helyzet felmérésének eredményeként elfogadott 
cselekvési változat. A végrehajtandó feladat általános megfogalmazású kihirdetése, ami eléggé 
rugalmas ahhoz, hogy lehetővé tegye felhasználását a belőle következő katonai, diplomáciai, gazdasági, 
lélektani és más intézkedések kialakításában. (forrás: ITAB)
24 Elgondolás (concept of operations): A megszabott feladat végrehajtása érdekében a parancsnok által 
kiválasztott cselekvésmód világos és tömör megfogalmazása. (forrás: ITAB)
25 Harcászati elgondolás (tactical concept): Később kialakítandó harcászati doktrína nagy vonalakban 
felvázolt alapvetése. (forrás: ITAB) 
26 NATO Term.
27 A képesség összetevői: doktrinális, szervezeti, kiképzési, anyagi, vezetési, személyügyi, intézményi 
és interoperabilitási összetevők. Angolul: doctrine, organisation, training, material, leadership, 
personnel, facilities and interoperability, rövidítve: DOTMLPFI.
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A koncepciófejlesztés a transzformáció részeként egy olyan „Folyamat, melynek 
célja, hogy megoldást találjon a képességhiányokra vagy résképességekre.”28 
A koncepciófejlesztés eredményeképpen létrejött koncepció pedig „Megoldásközpontú 
[haderőt] átalakító elképzelés, ami a képességhiányokkal, résképességekkel foglalkozik.”29 
A koncepció tehát a koncepciófejlesztés kontextusában átfogó jellegű, kidolgozott 
képességfejlesztési javaslatot jelent, amely adott problémára vagy kihívásra jelent 
megoldást, vagy egy kínálkozó lehetőség, előny kihasználására vonatkozik.

A kísérletezés alapvető fontosságú az empirikus tudományos szemléletben, hiszen 
feltárja az ok-okozati kapcsolatokat a változók között, ezért mind a természettudomá-
nyokban, mind a társadalomtudományokban széleskörűen alkalmazott eszköz. A kísér-
letezés „ellenőrzött vizsgálati folyamat új információ felfedezéséhez, egy hipotézis meg-
erősítéséhez vagy egy megoldás validálásához.”30 A kísérlet olyan esemény, amelynek 
célja egy adott cselekvés nyomán keletkező hatás mérése, elemezése, feltárása, bizonyí-
tása vagy demonstrálása. A kísérlet biztosítja a hipotézis legerősebb ok-okozati ellen-
őrzését és működésének bizonyítását. A kísérlet igazolja a működőképes hipotézist, 
vagy, éppen ellenkezőleg, cáfolja azt. A kísérletek létfontosságúak a CDE folyamatában, 
hiszen az innovatív elméleti megoldásoknak nem is lehet más igazolása, mint az, hogy 
a gyakorlatban is alkalmazhatóak.

A koncepció tehát egy módszer vagy egy rendszer leírása egy katonai képesség 
alkalmazására, amelynek tartalma kiterjedhet a legmagasabb szintű és legszélesebb, 
az egészen átfogó elképzelésektől a legszűkebb értelmezésekig, amikor a koncepció 
csak egy technológiai részletre vagy egy adott kiképzési rendszerre vonatkozik. Ennek 
megfelelően a koncepciók céljai is a stratégiai céloktól egészen a technológiai célokig 
terjedhetnek. Sem a cél, sem a képesség önmagában való leírása nem jelent koncepciót, 
a koncepciót az jelenti, amikor elmagyarázza, hogyan lesz a cél elérhető a rendelkezésre 
álló képességek felhasználásával.

A CDE alkalmazott tudomány, amely a tudomány struktúrájának és módszereinek 
alkalmazásával a jövő katonai képességeinek kialakításához nyújt segítséget. A tudo-
mányos módszerek alkalmazása lehetővé teszi olyan korszerű, innovatív és jövőbelátó 
megoldások kidolgozását, amelyeket a katonai szervezetek hagyományos hierarchiá-
jában nehéz volna elérni. További előny, hogy a CDE folyamata költség- és forráskímélő 
és nem éri be azzal, hogy elméleti megoldásokat találjon, hanem azokat kipróbálja, 
teszteli, és csak a kísérletekben is életképesnek bizonyult megoldások megvalósítására 
tesz javaslatot. A CDE nem kizárólag technikai megoldásokat keres, hanem igyekszik 
megtalálni adott probléma valamennyi aspektusát. A jövőorientált koncepciók lehetővé 
teszik, hogy jelentősebb források felhasználása előtt megállapítható legyen az elgondolás 
működőképessége, megalapozottsága, megvalósíthatósága, egyben kihasználja korábbi, 

28 Concept Development and Experimentation Handbook, A Concept Developmer’s Guide to 
Transformation, Allied Command Transformation,  2018 (CDE Handbook), 9.
29 CDE Handbook  2008, 7.
30 CDE Handbook  2008, 9.
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az adott területen keletkezett tanulmányok és kísérletek eredményeit. Ez utóbbi tudo-
mányos módszer segítségével elkerülhető az erőforrások pazarlása és megszüntethetőek 
a felesleges párhuzamosságok, ismétlődések is. A megalkotott tudományos értékű kon-
cepciók csak akkor tudják kifejteni hatásukat a képességekre és az interoperabilitásra, 
ha azokat felhasználják a haderőtervezés és a doktrínafejlesztés során.

A CDE megfelelő keretek és definíciók nélkül hibás elképzelésekhez, rendszertelen 
ötletelésekhez vezethet, amely érkezhet akár a politikai-stratégiai szintről, a védelmi 
ipar beszállítóitól vagy egyéb partnerszervezetektől is. Ezek a hirtelen jött intuitív fel-
ismerések vagy ötletek lehetnek természetesen megvalósíthatóak és működőképesek is, 
de nincsenek kapcsolatban egymással és ezért nem képesek átfogó megoldást adni adott 
problémára. Elszigeteltségük és a megfelelő tudományos módszeresség hiánya miatt ezek 
az elképzelések nem is felelnek meg a koncepció fogalmának, a szónak abban az értel-
mében, ahogy a CDE strukturált folyamata értelmezi.

1. ábra
A koncepciófejlesztés folyamata
Forrás: CDE Handbook31

A CDE eredményei valóban költség- és erőforrás kímélőek, de maga a módszer és annak 
infrastrukturális háttere mégis jelentős emberi erőforrásokat köt le. A kisebb orszá-
goknak, amelyek nem képesek a CDE teljes folyamatát elvégezni, vagy nagyszabású 
projektekbe kezdeni, célszerű együttműködnie és csatlakoznia más, nagyobb országok 
koncepciófejlesztéséhez (például munkacsoportok, konferenciák és kísérletek), vagy 

31 CDE Handbook  2008, 2.
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egész egyszerűen a már kidolgozott és bevált koncepciókat átvenni és a nemzeti viszo-
nyokra alkalmazni, módosítani.

Jó példa a kis országok koncepciófejlesztési együttműködésére a Nordic Defence Coo-
peration (NORDEFCO), az öt skandináv ország (Dánia, Finnország, Izland, Norvégia 
és Svédország) együttműködésének keretében megvalósuló hosszú távú, átfogó védelmi 
együttműködés. A másik jól működő kezdeményezés az US Összhaderőnemi Vezérkar 
J7 főnökségének égisze alatt működő Többnemzeti Képességfejlesztési Kampány (Mul-
tinational Capability Development Campaign, MCDC). Ez a fórum  2019 márciusában 
Budapesten ülésezett.

A koncepciófejlesztés öt időszakot foglal magába, az úgynevezett előidőszak és utó-
időszak nem tartozik hozzá szorosan, noha mindkettő fontos szerepet játszik az folyamat 
előkészítésében, illetve a kész koncepció végrehajtásában. A folyamat nem szigorúan 
szabályozott, rugalmas, teret ad a módosításokra, változtatásokra ugyanis a fázisok 
a koncepciófejlesztés eredményeitől függően nagyon lerövidülhetnek vagy teljesen ki 
is maradhatnak.32

Előidőszak. A koncepciófejlesztés kezdeti időszakában kell létrehozni azokat a körül-
ményeket, amelyek megalapozzák a sikeres koncepciófejlesztést. Ekkor tisztázzák a fej-
lesztés okait, az adott szintű problémát, amelyet meg kell oldani, vagy azt a kínálkozó 
lehetőséget, amelyet ki kell használni és annak módjait kell kidolgozni.

Az azonosított problémák vagy képességhiányok a NATO védelmi tervezés során 
kerülhetnek felszínre, származhatnak a NATO csúcstalálkozók jegyzőkönyveiből, kap-
csolódhatnak a folyamatban lévő műveletek tapasztalataihoz és a jövő- vagy a tudomá-
nyos kutatás során megállapított előre látható kihívásokhoz is. Meg kell állapítani ebben 
a szakaszban, hogy a lehetséges előnyök arányosak lesznek-e a koncepció kidolgozására 
szánt erőforrásokkal és idővel.

Koncepciófejlesztés kezdeményezése. A kezdeményezés érkezhet katonai szervezettől 
vagy kutató intézettől egyaránt. Ebben a fázisban kell azonosítani a projektben érdekelt 
feleket, értékelni kell a projektben betöltött szerepüket, érdekeiket és érdeklődésüket 
és nem utolsó sorban képességüket a koncepció megvalósításában. Ez alapján kell ki-
alakítani az ügyfélre szabott kapcsolattartási stratégiát. Nagyon sok múlik azon, hogyan 
sikerült megfogalmazni a koncepciófejlesztés kiindulópontját, a problémát. Az érdekelt 
felek hozzáállását gyökeresen változtathatja meg a meggyőződés a probléma természe-
téről és annak hatásairól saját szűkebben vett szakterületükre. A résztvevők attitűdje 
a koncepciófejlesztés során nem konstans, azaz gyakran változhat: a kezdeti érdeklődés 
váratlanul más irányba fordulhat. Sajnos sokszor nem a szervezeti érdek, hanem sze-
mélyes ambíció vagy érdeklődés bővíti vagy szűkíti az érdekeltek körét. A személyes 
motiváció a beosztások rotációjával sajnos nem öröklődik, ezért törekedni kell a kap-
csolatok legteljesebb intézményesítésére és formalizálására.

32 CDE Handbook  2008,  17–41.
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2. ábra
Érdekeltek azonosítása
Forrás: a szerző

Interjúk, felmérések, kérdőívek, megbeszélések és konferenciák állnak rendelkezésre 
az érdekelt felek bevonására, szakértők azonosítására, amelyek lehetnek NATO-szerve-
zetek, kiválósági központok, ipari és tudományos szervezetek stb. Az így létrejött hálózat 
lehetővé teszi, hogy tanácsot és támogatást nyújtsanak a CDE-folyamat során. A kezdeti 
vizsgálódásnak azt is fel kell tárnia, hogy történtek-e ezen a területen korábban kuta-
tások vagy koncepciófejlesztés, kapcsolódik-e a probléma valamely már folyamatban 
lévő fejlesztéshez.

A fázis eredményeit a koncepciófejlesztési javaslatban összegzi a projekt vezetője 
és jóváhagyásra felterjeszti. A megfelelő szintű jóváhagyást követően a fejlesztés a követ-
kező szakaszba lép.

Kutatás. A kutatási szakasz célja a kezdeti koncepció kidolgozása, a probléma 
durva hangolása a lehetséges megoldások azonosítása révén. A kutatás fázisában 
a koncepciófejlesztési javaslat alapján elkészül a koncepciófejlesztési terv, amely 
folyamatosan változó, élő munkaterv a CDE-folyamat irányításához. Élő dokumentumként 
a munkatervet frissítik a projekt során, biztosítva a CDE-projektet befolyásoló külső 
tényezők figyelembevételét. A munkaterv egyfajta keret a koncepció kidolgozásához, 
amely magában foglalja a javasolt ütemtervet, kapcsolatot a képességfejlesztés 
folyamatával, az erőforrásigényt és a szükséges tevékenységek vázlatos leírását.

A terv fontos része a CDE-t támogató úgynevezett kísérleti és elemzési tevékenységek 
terve, amely meghatározza a kísérletezés és elemzés céljait és célkitűzéseit, valamint 
azok erőforrásigényét.
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A kutatási szakaszban végzett tevékenységek alakítják ki a megoldás alapvető irányait, 
biztosítják a kellő módszertani szigorúságot. Ebben a szakaszban a koncepciófejlesztőnek 
fel kell készülnie arra, hogy döntéseket hozzon a lehetséges megoldások kiválasztása 
érdekében, elvetve azokat a megoldásokat, amelyek túl összetettek, drágák vagy irre-
álisak. A probléma megoldása közben többször át kell tekinteni magát a problémát is, 
és lehet, hogy újra kell fogalmazni azt. Segíthet, ha a problémát kisebb, jól feldologoz-
ható, egymástól elhatárolható részletre lehet bontani. A részekre bontott problémákból 
ki kell választani a kritikus jelentőségű részletet és a fejlesztésnek elsősorban azt kell 
megcéloznia.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a megoldások kiterjedjenek a DOTMLPFI teljes 
spektrumára és hatásuk bizonyítható legyen a probléma megoldására. Amennyiben 
a megoldás nem bizonyítható, de feltételezhető, mindenképpen fel kell készülni annak 
gyakorlatias bizonyítására a kísérletek során. A gyakorlatias bizonyításhoz azonban 
mérhetővé kell tenni a tevékenységet és ki kell dolgozni teljesítmény- és hatékonysági 
mutatókat.

E szakasz elsődleges eredménye a kezdeti koncepció, amely röviden és logikusan 
írja le a koncepció alapötleteit és alapvonásait, egyértelműsíti a problémát, rámutat 
az alkalmazhatóság korlátaira, bizonyítékokkal támasztja alá. A kezdeti koncepciót be 
kell mutatni az elöljárónak, aki megállapítja annak érvényességét és egyetértése esetén 
jóváhagyja azt.

Fejlesztés. A fejlesztési szakaszban tovább kell fejleszteni a kezdeti koncepcióban 
megfogalmazott ötleteket, és életképes megoldásokká kell átalakítani. Ebben a sza-
kaszban a fő cél annak bizonyítása, hogy az adott megoldás hogyan oldhatja meg a prob-
lémát, vagy hogyan használja ki a jövő lehetőségeit. Ebben a fázisban a már kiválasz-
tott megoldást igazoló bizonyítékokat kell bemutatni, ezért kísérleteket kell lefolytatni. 
A siker kulcsa egy olyan kísérlet megrendezése, amely kritikus információkkal szolgál 
a koncepcióról. Ebben a szakaszban kell megkezdeni a koncepció végrehajtási terveinek 
kidolgozását is.

A fejlesztési szakaszban a hangsúly tehát a koncepció tesztelésén és elemzésén van, de 
továbbra sem lehet kizárni, hogy egy-egy megoldás vagy részmegoldás életképtelennek 
bizonyuljon, ezért a projekt vezetőjének el kell vetnie bizonyos, tetszetősen hangzó de 
a tesztelés során életképtelennek bizonyult koncepciókat. Minél hamarabb sikerül meg-
tisztítani a koncepciót a hamis illuziókkal kecsegtető megoldásoktól, annyival hamarabb 
jut el a következő szakaszba a fejlesztés.

A kísérletek előkészítése során el kell készíteni a kísérlet forgatókönyvét, amely 
a lehető legpontosabban tükrözi a jövő műveleti kihívásait és reprezentatív környezetet 
biztosít az elemzéshez. A forgatókönyvek származhatnak a NATO védelmi tervezési 
eljárásából, a jövőkutatás stratégiai előrejelzéseiből, a NATO-gyakorlatokból. A forga-
tókönyv kidolgozása széleskörű közreműködést igényel több érdekelttől is, ezért külön 
konferenciát kell szervezni rá.

Ezen a ponton a koncepciófejlesztő csapat megkezdi kidolgozni a koncepció 
végrehajtási tervét. Bár a megvalósítás túlmutat a CDE-módszertan keretein, de 
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a fejlesztésben közreműködők vannak a legjobb helyzetben a lehetséges szinergiák, 
összefüggések és folyamatok azonosításához, a koncepció sikeres megvalósításában. 
A végrehajtási terv kidolgozása hasznos lehet a koncepcióvázlat 0,5 kidolgozásában is 
azzal, hogy a lehetséges problémákra felhívja a figyelmet.

A kísérletek legfontosabb eredményei a teljesítmény és hatékonysági mutatók alapján 
megállapított kvantitatív és kvalitatív eredmények, amelyek számszerűsítik azt, hogy 
a koncepció mennyire hatékony a probléma megoldásában. Ezek a számszerű eredmények 
bizonyítékokat jelentenek, amelyek igazolják, validálják a koncepciót, bizonyítékokkal 
szolgálnak, és további finomításra ösztönzik a koncepciófejlesztőt.

A fejlesztési szakasz eredménye a koncepcióvázlat 0,5, amely most már egészen 
egyértelműen fogalmazza meg a problémát, amelyet a koncepció megold. A vázlat már 
kizárta azokat a megoldásokat, amelyek nem bizonyultak életképesnek a kísérletek során, 
és csak azokat a megoldásokat tartotta meg, amelyek a legrelevánsabbak, legreálisabbak 
és legalkalmazhatóbbak, de további finomításra szorulnak. Az eredmények azokat az elő-
nyöket, kockázatokat és kérdéseket tárják fel, amelyekkel a későbbi tesztelés, értékelés 
és fejlesztés során foglalkozni kell.

Finomítás és validálás. A szakasz célja a koncepció felülvizsgálata, amíg az eléggé 
érett lesz ahhoz, hogy reprezentatív működési környezetben is vizsgálható legyen. A fázis 
végeredménye a validált koncepció 0,9, ami kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal mutatja 
be, hogyan oldja meg a problémát.

A koncepció ebben a szakaszban lép ki a tágabb szakmai közönség elé, hogy további 
viták, konferenciák és gyakorlatok során finomítsák és bizonyítsák életképességét. 
A tágabb szakmai közönség mellett figyelmet kell fordítani a koncepció népszerűsítésére 
az adott koncepcióhoz nem, vagy csak lazán kapcsolodó szakmai körökben is. A stratégiai 
kommunikációs terv segít megértetni az érintettekkel és az érdekelt felekkel a koncepció 
célját, szándékait és fejlődését. Ez pozitív hatással lesz a koncepció végrehajtására is.

A fejlesztés hangsúlyai eltolódnak a koncepció finomabb részleteinek kidolgozá-
sára és a koncepció korlátainak megértése felé. Ennek megfelelően a tesztelés is széle-
sebb körű, mivel reprezentatív működési környezetben kell demonstrálni a koncepció 
hasznosságát és validálni azt. A kísérleteknek a lehető legjobban kell tükröznie a valós 
műveleti körülményeket, ezért elsősorban hadgyakorlaton, másodsorban hadijátékokon, 
modelleken, szimulációkon kell tesztelni. A kísérletek technikai jellege miatt kísérletező 
és elemző szakállomány fontos szerepet játszik azok sikeres végrehajtásában.

A kísérleteket általában jó előre, a NATO-hadgyakorlatok esetén 1-2 évvel előre, meg 
kell tervezni és gyakran jelentős erőforrásokat is le kell kötni hozzá. Egyéb validálási 
módszerek, például modellek, szimulációk és harci játékok nagyságrenddel kisebb 
tervezést igényelnek, ugyanakkor kisebb hitelességet biztosítanak és alacsonyabb 
láthatóságot is jelentenek. A validálás sikere nagymértékben függ a műveleti környezet 
kidolgozottságától (szimulációjától, életszerűségétől, realisztikusságától) és a művelet 
forgatókönyvétől. Ezek a részletek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a koncepciót 
objektíven teszteljék, és hogy a bizonyítékok igazolják a koncepció céljainak objektív 
elérését.
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Ebben a szakaszban a koncepció végrehajtási tervét is felülvizsgálják és frissítik, 
hogy egyrészt összekapcsolják a koncepciót a meglévő képességekkel, másrészt pedig, 
hogy a megfelelő jóváhagyó testületet is bevonják. A finomítás és validálási szakasz 
végén készül el a validált koncepció 0,9, a koncepció részletesen kidolgozott változata, 
amelyet alapos kísérletezés és elemzés útján validáltak. Ez a koncepció már magában 
foglalja a kísérletek nyomán szükségessé vált módosításokat, leírást a koncepció elő-
nyeiről, kockázatairól és korlátairól.

Jóváhagyás. A validált koncepció 0,9 véglegesítésével veszi kezdetét a jóváhagyási 
szakasz, amely a formális köröztetés, véleményeztetés és a végleges szerkesztési folya-
matokra összpontosít. Ebbe a szakaszba beletartozik a projekt lezárásának dokumentálása 
és a projekttel kapcsolatban keletkezett információk archiválása.

A fejlesztés korábbi szakaszaiban alkalmazott következetes módszeresség ebben a sza-
kaszban hozza meg gyümölcsét és segít megszerezni a megfelelő jóváhagyást a külön-
féle véleményező szervezetektől. Ha az érdekelt feleket a projekt teljes időtartama alatt 
megfelelő stratégiával kezelték, akkor ezen a ponton már nem merülhet fel komoly 
(ellen-) vélemény, és legfeljebb apró fogalmazási és szövegszerkesztési kifogásokkal 
kell foglalkozni.

Ha a koncepció nem igényel további bizonyítást, és valóban minden érdekelt egyetért 
azzal, akkor a koncepció megkapja a végső jóváhagyást. Amennyiben a koncepció 
mégsem nyeri el a jóváhagyást, a folyamat visszatér a „Finomítás és validálás” szakaszba. 
A koncepció teljes elvetése nagyon komoly hibára utalna, vagy a koncepciófejlesztés 
koordinálatlanságára, vagy a nem megfelelő kommunikációra az érdekelt felekkel. Rit-
kábban, de előfordulhat, hogy a stratégiai környezet olyan mértékben megváltozott, hogy 
az a koncepciót elavulttá tette.

A koncepció fejlesztésével párhuzamosan elkészített végrehajtási tervet is véglegesí-
teni kell és a kidolgozásban résztvevő és a végrehajtásban érintett szervezetek vélemé-
nyével együtt felterjeszteni feladatszabási javaslattal. Látszólag túlzott aprólékoskodás 
a megvalósítás előkészítése, de mivel a jóváhagyott koncepció nem tartalmaz részletes 
előírást, a legtöbb szervezetnek a rá vonatkozó feladatszabás felismerése is gondot fog 
jelenteni.

A projekt lezárása a jóváhagyási szakasz fontos tevékenysége, nem szabad elhanya-
golni, mivel ez biztosítja a jövőbeni koncepciófejlesztési tevékenységek folytonosságát. 
Össze kell hívni a fejlesztő csoport értekezletét, amelyen a fejlesztés tapasztalatait fog-
lalják össze, majd a keletkezett tapasztalatokról készült feljegyzést megfelelő fórumokon 
terjesztik. Archiválni kell a fejlesztés minden szakaszát, a konferenciák, az értekezletek 
stb. jegyzőkönyveit, a koncepció különféle változatait, a beérkezett véleményeket, a kon-
cepciófejlesztési, a kommunikációs terveket, a kísérletek jegyzőkönyveit stb. Ezek a doku-
mentumok értékes tapasztalatokkal szolgálnak a következő fejlesztést vezető tisztnek.

A jóváhagyás időszakában a korábban elkészített stratégiai kommunikációs 
terv alapján meg kell kezdeni a koncepció népszerűsítését szélesebb szakmai körök 
és a nemzetek irányába. A stratégiai kommunikációs terv egyben olyan mechanizmus is, 
amely a visszajelzéseket, kérdéseket és kifogásokat összegyűjti, kezeli és megválaszolja.
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A jóváhagyási szakasz eredménye elsősorban a végleges koncepció 1,0-s, másod-
sorban a projekt zárójelentése és az archivált dokumentumok. A koncepció jóváhagyása 
indítja el a koncepciófejlesztés szempontjából informális úgynevezett utóidőszakot, ami 
a koncepció végrehajtását, felhasználását jelenti védelmi tervezés és a doktrínafejlesztés 
során.

A MH-ben  a CDE még mindig új területnek számít, és az összetett rendszer műkö-
déséhez szükséges feltételek több szervezet között szétszórtan vannak jelen, az erő-
feszítések nem kellően koordináltak, a kísérletezés és tesztelés pedig teljesen hiányzik 
a folyamatból. A CDE-t szabályzó előírások hiányoznak, és a nemzetközi koncepció-
fejlesztési együttműködések33 is csak szórványosak. Időszerűvé vált egy, a folyamatot 
koordinálni képes szervezeti elem kialakítása abból a célból, hogy a haderőfejlesztésre 
fordítható szűkös erőforrásokat racionalizáltan, a képességfejlesztésben érintett katonai 
és nem katonai szervezetek, a védelmi ipar, a tudományos élet és a nemzeti képviseletek 
bevonásával minél szakszerűbben használjuk fel.34

A CDE területén kínálkozó nemzetközi együttműködésnek lehetnek a NATO-n kívüli 
lehetőségei is bilaterális alapon vagy multilaterális alapon, amelyek erősíthetik a nemzeti 
rendszert. A hozzánk hasonlóan kis országok a közös tevékenység révén hatékonyabban 
tudják felhasználni a koncepciófejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat, részesednek 
nagy országok koncepcióinak eredményeiből és jobban megértik a nemzetközi trendeket 
és koncepciókat.

A doktrínafejlesztés módszertana

Ez a fejezet kizárólag a doktrínafejlesztés azon gyakorlati kérdéseit tisztázza, ame-
lyeknek meghatározó szereplői a Szövetségi Átalakítási Parancsnokság (ACT) és alá-
rendelt intézményei. Az ACT mint a szövetség átalakításáért felelős szervezet alapvető 
jelentőséget tulajdonít a doktrínák fejlesztésének. A Szövetségi Műveleti parancsnokság 
(ACO) és alárendelt parancsnokságai szerepe a doktrína fejlesztésében az, hogy vissza-
jelzéseket biztosítson a szövetséges kiadványok végrehajtásáról (a gyakorlatok és műve-
letek) során szerzett tapasztalatokról.

A nemzetközi katonai törzs (International Military Staff, IMS) doktrína védnökei 
biztosítják a NATO-parancsnokságokon és a NATO parancsnoki struktúrájában rendelkezésre 
álló releváns ismeretekhez való hozzáférést. Az IMS mindegyik doktrína fejlesztéséhez 
és az új doktrinális kezdeményezések számára is kijelöl egy védnököt, aki a Katonai 
Bizottság elgondolásainak ismeretében gondoskodik a doktrína és a védelempolitika 
közötti konzisztenciáról, hozzáférést biztosít a szükséges szakismerethez és  szakértőkhöz, 

33 A Multinational Capability Development Campaign projekt keretében alakították ki a MH 
kibervédelmi koncepcióját is.
34 Szép–Juhász  2010, 4–6.
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útmutatást nyújt, összekötő szerepet tölt be a doktrínafejlesztők és a releváns NATO-
szervezetek közt, aktívan részt vesz a doktrínafejlesztő munkacsoport munkájában.

A Katonai Bizottság (Military Committee, MC) a felelős feladatot szabó elöljáró 
a katonai műveleti szabványosításért, így a szövetséges összhaderőnemi doktrínákért 
is. Feladatát azonban átruházta az Összhaderőnemi Szabványosítási Bizottságra (Joint 
Standardisation Board, JSB), amely az MC nevében hagyja jóvá a szövetségi összhade-
rőnemi doktrínákat.

A NATO-doktrínák fejlesztésének konkrét tennivalóira, az ügyintézésére doktrína-
felelőst (custodian) jelölnek ki. Doktrínafelelős lehet egy nemzet vagy a NATO valame-
lyik testülete (Kiválósági Központ, Stratégiai Parancsnokság stb.) is. A doktrínafelelős 
feladata az AAP-47-ben  meghatározott adminisztrátori teendők elvégzése, a szerző (vagy 
szerzők) és a szerkesztők kijelölése, a bedolgozások bekérése és azok harmonizálása, 
kapcsolattartás az IMS-doktrína védnökkel.

A doktrínafejlesztési feladatok összehangolt irányítása érdekében hozzák létre a dokt-
rínafejlesztési tervet (Allied Joint Doctrine Campaign Plan, AJDCP), amelyet az ACT 
a gyakorlatokkal, koncepciófejlesztéssel és a tapasztalatok feldolgozásának folyamatával, 
valamint a transzformációs igények figyelembevételével alakít ki. A terv alapján végzik 
a doktrínafelelősök valamennyi doktrína rendszeres felülvizsgálatát és szükség szerinti 
megújítását. A tapasztalatok gyűjtésében közreműködő szervezetek időben felkészülnek 
a releváns területen keletkezett tapasztalatok átadására. A doktrínafejlesztési tervet 
folyamatosan frissítik, aktualizálják a mindenkori igények és helyzet függvényében. 
Ez a gördülő tervezés lehetővé teszi az egymással összefüggő doktrínák horizontális 
és vertikális harmonizációját. Elősegíti továbbá a műveletek és gyakorlatok során feltárt 
tapasztalatok gyors és hatékony bedolgozását a doktrínákba, ugyanakkor koherenciát is 
biztosít a doktrínák és az elfogadás alatt álló koncepciók és védelempolitikai változások 
között. Végül, de nem utolsósorban lehetővé teszi azt is, hogy a megjelenő doktrínák 
validálása is tervezhető legyen a soron következő műveleti szintű hadgyakorlaton.35

A NATO-doktrínák szintjüknek megfelelően stratégiai, (had-) műveleti, illetve har-
cászati szintű doktrínákra oszthatók fel. A legmagasabb szintű doktrínák az úgynevezett 
„pillérfej” és „zárókő” doktrínák, amelyek elsősorban a gondolkodásmódot pallérozzák, 
leírják a filozófiát és az elveket, és így kezdeményezőképességgel ruházzák fel a katonai 
vezetőket. A következő szinten található műveleti doktrínák a stratégiai doktrínákhoz 
hasonlóan foglalkoznak az elvekkel, de már több gyakorlati útmutatót is tartalmaznak 
a bevált gyakorlat és eljárások tekintetében. Ezek a kiadványok már átvezetnek a legalsó 
(taktikai) szintű doktrínákhoz, amelyek már egészen egyértelmű és konkrét útmutatóként 
szolgálnak.

A NATO-doktrínák rendszere alapvetően a hagyományos törzsfunkciók (2: informá-
ció-előállítás, 3: műveletek, 4: logisztika, 5: haderőtervezés stb.) felosztását követi, a szá-
mozás rendje pedig a doktrínák közötti funkcionális és tárgyi kapcsolat megértését segítik 
elő. A NATO-doktrínák első szintjén a „pillérfej” (AJP-01) és a „zárókő” (AJP-2,3,4,5,6) 

35 AAP-47(B) é. n., 1–9.
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kiadványok helyezkednek el; ezek a doktrínák átfogó jellegűek és a NATO legfontosabb 
közös összhaderőnemi gondolatait foglalják össze, azaz a műveleti parancsnokok szá-
mára relevánsak, segítenek a műveleti célkitűzések megértésében és azok elérésében. 
Az építmény tetején az AJP-01 doktrína található, amely a szükséges kapcsolatot jelenti 
a doktrínák rendszere és a szövetség stratégiája közt, valamint a tagállamok nemzeti stra-
tégiái és a NATO parancsnoki rendszere között is. A szintén első szinten elhelyezkedő 
„zárókő” kiadványok pedig a törzsfunkcióknak megfelelő területek alapvető elveinek 
alapját képezik, mivel nem tartalmaznak érzékeny részleteket a szövetségi műveletekről, 
ezért minősítés nélküli, nyílt kiadványok.

3. ábra
A szövetségi doktrínák életciklusa
Forrás: AAP-47 alapján a szerző36

36 Az ábrán használt rövidítések: LL: tapasztalatfeldolgozás, CD&E: koncepciófejlesztés és kísérletek, 
ACT: Szövetségi Átalakítási Parancsnokság, RFI: információigénylő ívek, AJOD WG: Szövetségi 
Összhaderőnemi Műveleti Doktrinális Munkacsoport, DF: doktrínafejlesztés, MC JSB: Katonai 
Bizottság Összhaderőnemi Szabványosítási Bizottság, NSO: NATO Szabványosítási Iroda, RFF: 
visszacsatolást igénylő ív.
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A NATO, szakítva a korábbi gyakorlattal, a doktrínafejlesztést nemcsak a dokumentum 
elkészítésének, megírásának egyedülálló, önmagában való folyamataként kezeli, hanem 
a doktrínák teljes életciklusának egyik állomásaként. Az alábbi ábra szemlélteti az új 
felfogás egyes állomásait és az azokért felelős szervezeteket.

Doktrína előkészítése. A doktrína-előkészítési szakasz rendeltetése, hogy a doktrí-
nafejlesztési munkát megfelelően előkészítse és kockázatmentesítse, időtartama álta-
lában 6 hónap. A NATO doktrínafejlesztését a múltban számos kudarc érte, amikor nem 
megfelelően definiált doktrinális kezdeményezés alapján kötöttek le rengeteg erőforrást 
és vesztegettek el időt olyan doktrína kidolgozására, amely indokolatlansága miatt végül 
sosem készült el.

A doktrína előkészítése akkor veszi kezdetét, amikor új doktrína elkészítésére vonat-
kozó kezdeményezés érkezik, illetve a doktrínafejlesztési terv szerint egy már létező 
doktrína felülvizsgálata válik szükségessé. Az indítvány tartalmazza az új doktrína 
bevezetésének indoklását (például új koncepció) és célját, a doktrína javasolt címét, 
vázlatát, lényeges új gondolatait, fejezetcímeit, javaslatot a kidolgozásra (doktrínafe-
lelős, kidolgozó munkacsoport összetétele stb). A kezdeményezésnek azt is meg kell 
mutatni, hogy milyen más doktrínákkal áll kapcsolatban a javasolt doktrína tartalma, 
azokat hogyan érinti, milyen változásokat fog indokolni az új doktrína a már meglévő 
doktrínákban. A kezdeményezés formátuma azért egységes, hogy az ACT szakemberei 
számára megkönnyítse a szükséges elemzéseket és a kezdeményező szervezetet arra 
kényszerítse, hogy fegyelmezetten gondolják végig javaslatukat. A hiányosan kitöltött, 
nem megfelelően részletezett és homályos kezdeményezéseket egyszerűen visszaküldik 
a kezdeményezőhöz további indoklást kérve.

Az új doktrínára vonatkozó kezdeményezést az NSO továbbítja az ACT-nek, aki 
értékeli és elemzi a kezdeményezést. Az ACT szakemberei megvizsgálják, hogy a kez-
deményezés valóban megfelel-e a doktrína fogalmának, létező doktrinális hiányt tölt-e 
be és meglévő képességen alapul-e, ami még nincs más doktrínában tárgyalva, az első 
vagy második szintű doktrínák körébe tartozik-e, és nincs-e folyamatban hasonló kezde-
ményezés. Az ACT által kiértékelt és elutasított doktrinális kezdeményezéseket a dokt-
rínafejlesztési terv „vörös listájára” teszik. Ezen a listán az elbukott javaslatokat azért 
gyűjtik össze, hogy a tervezés következetességét erősítsék, és minél szélesebb körben 
ismert legyen az elutasítás oka, így a hasonló felesleges kezdeményezéseknek is elejét 
lehet venni.37

Miután az ACT megvizsgálta a kezdeményezés indokoltságát, jóváhagyása esetén 
információigénylő ívet ad ki (Request for information, RFI), amelyben kikéri a nem-
zetek, az IMS-doktrínavédnökök, az ACO és a CoE-k véleményét is. A visszaérkezett 
vélemények összegzése és elemzése alapján egy úgynevezett adategyesítési (datafusion, 
DF) ülésre kerül sor, amelyen valamennyi, a doktrínába kerülő gondolatot összesítenek, 
megállapítják a doktrína alapvető tartalmát, összetevőit, helyét, szerepét, felelősét. Elvárás 
a nemzetektől és valamennyi NATO-testülettől, hogy azok, akik érintve érzik magukat 

37 AAP-47(B) é. n., 2–5.
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a doktrinális kezdeményezés tárgyával és részt kívánnak venni a kidolgozásában, vagy 
releváns véleményük van a tárgyban, ebben a korai szakaszban mondják el kritikus véle-
ményüket, illetve kísérjék figyelemmel a doktrína további kidolgozását és ne a folyamat 
végén kezdjenek el új szempontokat hangoztatni, amikor már nincs lehetőség annak 
újraindítására vagy irányának megváltoztatására. Az ACT az adategyesítési ülés alapján 
feltárt doktrinális hiányosság kiküszöbölésére indítványt tesz és elkészíti a kidolgozásra 
vonatkozó parancsot, amelyet az AJOD WG hozzájárulásával továbbítanak MC JSB-nek  
mint feladatszabó elöljárónak.38

A feladatszabás kijelöli a doktrína felelősét, felvázolja az elvégzendő munkát, meg-
határozza a feldolgozandó dokumentumokat, megállapítja a kidolgozás időrendjét, szab-
ványosítja a doktrínatervezet címét és számozását, meghatározza helyét a doktrína archi-
tektúrában. Korábban létező doktrínák új kiadását az ABC emelkedő betűjelzésével 
különböztetik meg a korábbi változatoktól. A parancs meghatározza a doktrína tartalmi 
összetevőit és a kihirdetési kritériumot. A kihirdetési kritérium azt jelenti, hogy milyen 
arányban kell a nemzeteknek elfogadni és bevezetni a doktrínát, hogy az hivatalosan is 
a NATO doktrínarendszerének része legyen.

Azokat a doktrínákat, amelyek a NATO-tagállamok interoperabilitását alapvetően 
befolyásolják, valamennyi tagállamnak el kell fogadnia és be kell vezetnie (például 
 AJP-01). A tagállamok többségének, azaz legalább  15 tagállamnak kell elfogadnia azokat 
a doktrínákat, amelyek olyan képességeket szabványosító publikációk, amelyekhez nem 
minden nemzet járult hozzá, vagy nem érdekelt a képesség kialakításában (például AJP-
3.3.5). Ennél kevesebb nemzet elfogadásával csak különleges és indokolt esetben hir-
dethető ki egy doktrína.39

A már létező doktrína felülvizsgálatára a doktrínafejlesztési terv alapján elvileg 
négyévente kerül sor, de a doktrínafelelősök változása, illetve a nemzetek kihátrálása 
miatt előfordul még az első szinten is több teljesen elavult (több mint  10 éves) doktrína. 
Az ACT a nemzetek és más NATO-testületek doktrína alkalmazásával kapcsolatos meg-
figyeléseit, tapasztalatait az RFI-hoz hasonló visszacsatolást igénylő kérdőíven (Request 
for feedback, RFF) gyűjti össze, és hasonlóan az új doktrinális kezdeményezéshez, 
a visszaérkezett vélemények összegzése, elemzése, majd a DF-ülést követően kiadja 
a kidolgozási parancsot.

Doktrínafejlesztés. A doktrínafejlesztés akkor kezdődik el, amikor a doktrína kidol-
gozására vonatkozó parancsot a nemzetek jóváhagyják az MC JSB ülésén. A parancsban 
kijelölt doktrínafelelős a fejlesztésre önként jelentkező nemzetek, érintett NATO-szer-
vezetek és más szakértők bevonásával létrehozza a doktrína kidolgozó munkacsoportot 
(a doktrínaírókat), és 30 napon belül összehívja az első munkacsoportülést. A dokt-
rínakidolgozó munkacsoport elsőként a doktrínatervezet „munkapéldányát”-t készíti 
el a kezdeményezés alapján, majd ha a munkacsoport valamennyi tagja egyetért vele, 
átadják az AJOD WG titkárának a köröztetés elvégzésére. A titkár (ha nem minősített) 

38 AAP-47(B) é. n., 2–12.
39 AAP-03(J) é. n., 34.
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a doktrína „kezdeti tanulmányát” felteszi az NSO honlapjára. A tanulmány három hó-
napos véleményeztetése után a nemzetek és releváns NATO–testületek kommentárjait 
összegyűjtik egy úgynevezett kommentár mátrixban, amelyek szintén elérhetőek az NSO 
honlapján. Az összegyűjtött kommentárokra három kategóriát állítanak fel:

• Kritikus bírálat: lényeges hiányosságra, pontatlanságra, ellentmondásra vagy követ-
kezetlenségre hívja fel a figyelmet. Ezek a megjegyzések annyira lényegesek adott 
testületnek vagy országnak, hogy figyelmen kívül hagyása a doktrína ratifikálá-
sának megtagadásához vagy nemzeti fenntartás bejelentéséhez fog vezetni.

• Fontos észrevétel: lényeges kérdésben járul hozzá a dokumentum minőségének 
javításához.

• Szerkesztési megjegyzés: a szöveg vagy az ábrák stílusára, szerkesztésére, tagolá-
sára vagy a helyesírására vonatkozó hozzászólások.40

A kommentárokat munkacsoport bírálja el, majd minősíti őket a következő kategóriákkal: 
„elfogadva”, „elfogadva, módosítással”, „visszavonva”, „nem elfogadható”. A mátrixot 
ezután a munkacsoport elhelyezi az NSO honlapján, majd egyeztető értekezletet hívnak 
össze, ahová minden érintett szervezetet meghívnak, illetve bármelyik nemzet részt 
vehet. Az egyeztetésen megvitatják a különféle álláspontokat, esetleg a szerzőgárda 
kibővítésére is sor kerülhet. A munkacsoport egy hónapon belül elkészíti a második 
tanulmányt, amelyet az előzőekben leírtak szerint ismét megköröztetnek.

A doktrína „végleges tervezet”-ét, felterjesztik az MC JSB számára, ahol elké-
szítik a doktrína francia nyelvű változatát és további egyeztetéseket, pontosításokat 
végeznek a feladatszabó elöljárókkal. Az AJOD WG elnökhelyettese felelős azért, hogy 
a végleges tervezetet még egyszer egyeztesse a doktrína architektúra többi elemével 
és gondoskodjon róla, hogy mind vertikálisan mind horizontálisan harmonizáljon vala-
mennyi más doktrínával.

A „ratifikációs tervezet” doktrínákat mindkét nyelven megküldik a nemzetek szá-
mára, hogy lefolytassák saját nemzeti elfogadási eljárásukat. A NATO stratégiai szintjén 
elhelyezkedő (pillérfej és zárókő) doktrínákkal szemben nagyon magas a követelmény: 
csak a nemzetek teljes konszenzusával fenntartás nélkül elfogadott doktrínák lesznek 
bevezetett NATO-doktrínák. A harmadik szinten elhelyezkedő doktrínák esetén ele-
gendő, ha a nemzetek többsége elfogadja azokat.

Az esetleges nemzeti különvéleményeket, a doktrína elején mint „nemzeti fenntartás” 
vagy „kommentár” rögzítik. A fenntartások a nemzetek hivatalos nyilatkozatai arról, 
hogy adott doktrína részeit vagy bizonyos pontjait nem vezetik be, mert saját nemzeti 
hatáskörükben tartják annak szabályozását. A nemzeti kommentárok a fenntartásoknál 
erőtlenebb formában fogalmazzák meg a NATO-doktrínától eltérő nemzeti álláspontot. 
A kommentár nem tartalmaz korlátozást a doktrína alkalmazására.

A nemzeti ratifikációs eljárás végén a nemzetek a következő válaszokat deklarálhatják:

40 AAP-47(B) é. n., 2–12.
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• Elfogadva és bevezetve: a nemzet teljesen egyetért a doktrínával és azt alkalmazza. 
A nemzet válasza tartalmazza a bevezetésről szóló nemzeti határozat (joganyag) 
számát.

• Elfogadva és bevezetve fenntartással: a nemzet bizonyos pontok kivételével egyetért 
a doktrínával. A fenntartásokat részletesen meg kell indokolni és javaslatot is kell 
tenni a probléma áthidalására.

• Elfogadva, jövőbeni bevezetéssel: a nemzet egyetért az adott STANAG-el, de pil-
lanatnyilag nem képes eleget tenni neki. Ilyen válasz általában csak anyagi jellegű 
szabványok esetén fordulhat elő, doktrína esetében nem indokolható érdemben 
a jövőbeni bevezetés.

• Elfogadva, jövőbeni bevezetéssel és fenntartással: a nemzet bizonyos pontok kivé-
telével egyetért az adott STANAG-el, de pillanatnyilag nem képes eleget tenni neki.

• Nem fogadja el: a nemzet ilyen válasza nagyon súlyos következményekkel lehet 
a NATO interoperabilitási képességeire, ezért csak alapos indoklás és módosító 
javaslatok esetén veszik komolyan.

• Nem vesz részt: a nemzetet nem érinti adott doktrína tartalma, így nem emel ki-
fogást bevezetése ellen.

A nemzeti fenntartások és kommentárok megfogalmazása, illetve megfelelő formába 
öntése a nemzeti doktrínafejlesztő központ feladata. Ha a doktrína keresztülment a nem-
zetek ratifikációs eljárásán és teljesítette a követelményeket, akkor kerül sor a kihirde-
tésre. A kihirdetés előtt a doktrína mindkét nyelven elkészített „ratifikációs” változata 
elé illesztik táblázatos formában a nemzetektől beérkezett fenntartásokat és kommentá-
rokat, valamint a NATO Szabványosítási Iroda igazgatójának kihirdetésről szóló levelét. 
Doktrínák esetében általában nincs hatályba léptetési időpont megadva, mert a kihirdetés 
pillanatától hatályban vannak. Harcászati szintű doktrínák esetében, nagyon ritkán, 
amikor fontos, hogy a folyó műveletekben egyszerre térjenek át a szövetségesek egy 
bizonyos egységes eljárásrendre, előfordulhat, hogy az NSO hatálybalépés idejét is meg-
adja. A kihirdetés utolsó mozzanataként a doktrínát az AJOD WG titkára feltölti az NSO 
honlapjára és levelet küld a nemzetek számára a doktrína bevezetéséről és kihirdetéséről, 
valamint letöltési helyéről.41

Doktrínamenedzsment. A doktrína menedzselésének szakasza elvileg a doktrína ki-
hirdetésével veszi kezdetét, ez a leghosszabb fázis a doktrína életciklusában, mert a ciklus 
végével (elvileg öt év), a doktrínával kapcsolatos észrevételek, kifogások összegyűjtésével 
ér véget. A doktrínamenedzsment fázis a doktrína tulajdonképpeni használatbavételét 
foglalja magában: a doktrína validációját, oktatását, a kiképzéseket, a gyakorlatokat 
és a műveleteket, amelyeket a doktrína alapján hajtanak végre.42

Alapvető fontosságú ebben a szakaszban a doktrína használati értékének felmérése. 
A doktrínafejlesztési terv szerint valamennyi doktrínát négyévente felülvizsgálják, ennél 
sűrűbb revízió és változtatás zavart kelt és nehézséget okozhat a doktrína felhasználói 

41 AAP-47(B) é. n., 2–16.
42 AAP-47(B) é. n., 2–3.
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között, különösen oktatási és kiképzési intézeteknél, ahol a képzési és oktatási prog-
ramok gyakori változtatása tervezhetetlenné teszi a tanítási folyamatot. Ugyanakkor 
nem is zárható ki teljesen, hogy a folyamatban lévő NATO-műveletek visszajelzései 
alapján, vagy új politikai útmutatás nyomán a rendes cikluson kívül is frissíteni kell 
egy-egy doktrínát, ezért a doktrínát közvetlenül kibocsátása után, majd rendszeres idő-
közönként validálni43 kell különféle módszerekkel. A validálás leghitelesebb módszere 
az lenne, ha közvetlenül a műveleteket végző parancsnokságok törzsei igazolnák a dokt-
rína életképességét és alkalmazhatóságát, de a műveleti tempó és környezet nem teszi 
lehetővé a harci törzsek számára, hogy ilyen adminisztratív, a művelettel nem szoros 
összefüggésben lévő üggyel is foglalkozzanak. A műveleti tapasztalatok begyűjtése ezért 
csak közvetetten, a műveleti tapasztalatfeldolgozó rendszer felhasználásával lehetséges. 
Ezért a doktrínák validálásának elsőrangú terepe a gyakorlatok. Az ACT ezért szorosan 
együttműködik a gyakorlatokat szervező szervezetekkel azért, hogy a gyakorlatok céljai 
tartalmazzák a releváns doktrínák értékelését is.

A doktrínák formális felülvizsgálata a doktrínafejlesztési terv szerint történik meg 
az RFF-kérdőív segítségével. A kérdőívekre adott beérkezett válaszok összesítése és elem-
zése után az ACT elvégzi az adategyesítést, amelynek eredményét egy jelentésben rög-
zíti. A jelentés képezi a doktrína következő életciklusának és előkészítésének alapját.

A szövetségi doktrínák fejlesztése megnyugtatóan széles alapokon nyugszik és kel-
lően szabályozott. Magyarország biztonságpolitikai érdeke az euroatlanti együttműködés 
fenntartása és fokozása, ezért még a fokozódó nemzeti önállóság igényei közepette sem 
lehet elfeledkezni arról, hogy az együttműködés képességét fenntartsuk. Az interope-
rabilitás egyik döntő tényezője a közös katonai gondolkodás és az azokat magukban 
foglaló katonai doktrínák és terminológiák maradéktalan átvétele. Kézenfekvő, hogy 
hasonló szabályozást vezessünk be saját nemzeti doktrínáink elkészítésére, és a lehető 
legnagyobb mértékben támaszkodjunk a már elért szövetségi doktrinális eredményekre.

Összegzés

Tanulmányom azt bizonyította, hogy a nemzeti stratégiafejlesztésére vonatkozó népszerű, 
nemzetközi elméletek nem egymással versengő teóriák, hanem egymást szervesen ki-
egészítik és tovább bővítik. A stratégiafejlesztés módszereinek látszólagos sokszínűsége 
ellenére jól illeszkednek egymáshoz és egymást kölcsönösen alátámasztják, megerősítik. 
A stratégiafejlesztés elmélete tehát rendkívül logikusan felépített és egymást támogató 
koncepciók rendszere, amelynek használatával nemcsak a stratégiai dokumentumokat 
lehet racionálisan és koherensen egymásba illeszteni, hanem az megfelelő alapokat 
biztosít a haderő átalakítására, a jövő kihívásainak megfelelő hadsereg kialakítására 

43 Validation: hitelesítés, tanúsítás. Szervezetek, személyek, anyagok vagy rendszerek teljesítményének 
és képességeinek objektív bizonyítékokkal való tanúsítása arról, hogy kielégítik a tervezett 
szabványokat vagy kritériumokat. (forrás: NATOTerm/ITAB)
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is. Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának folyamatban lévő elkészítése során 
praktikus modellnek kínálkoznak ezek az egymást kiegészítő stratégiaalkotási elmé-
letek. Fontos lenne, hogy az eddigi szinopszis-típusú megírás helyett valódi stratégiai 
gondolkodás valósuljon meg a tárcánál.

A doktrínafejlesztés nemcsak a stratégiai dokumentumokból meríti a szükséges jövő-
beni képességcélokat, hanem a tudományos igényű jövőkutatásból és az aktuális műve-
letek tapasztalatainak feldolgozásából is. A feltárt képességhiányok mentén tudományos 
igényű koncepciókat dolgoznak ki, amelyek hasznosságát kísérletekkel igazolják. Végül 
a koncepciók alapján új képességeket alakítanak ki, amelyeknek doktrinális összetevőjét 
készítik el, szövegezik meg a doktrínafejlesztő szellemi műhelyek. A doktrínafejlesz-
tésnek ez a széleskörű megalapozottsága lehetővé teszi, hogy ne csak a stratégiafej-
lesztés határozza meg a doktrínákat, hanem a doktrínák is gyakoroljanak hatást a stra-
tégiafejlesztésre is. A katonai doktrínafejlesztésnek nem szükséges bevárnia a politikai 
impulzusokat, a biztonsági és katonai stratégiákat, hanem folyamatosan haladhat előre, 
és ritmusát kizárólag a folyó műveletek beérkező tapasztalataihoz, illetve a jövőkutatás 
és koncepciófejlesztés eredményeihez kell igazítania. A kutatás eredménye, hogy bebi-
zonyította, a stratégiaalkotás és doktrínafejlesztés között nemcsak egymásnak alárendelt 
kapcsolat van, hanem kölcsönös, kétirányú egymásra hatás is.

A koncepció- és doktrínafejlesztés teljes folyamatának intézményesítésére és meg-
felelő forrásokkal ellátására az MH-ben  további erőfeszítésekre van szükség. Olyan kis 
tagállamok, mint Magyarország, racionális módon aligha működtethetnek önálló, a nem-
zetközi trendektől független transzformációs szervezetet. Észszerű alternatíva az lehetne, 
hogy a kisebb tagállamok szűkös erőforrásaikat egyesítve, együtt, közös szervezetben 
végzik el a fejlesztés komplex folyamatát, átveszik, adaptálják, hasznosítják, validálják 
a nemzetközi eredményeket, és a saját tapasztalatok nyomán visszacsatolást nyújtanak 
a szövetség számára.

Összességében a kutatás kiragadja a doktrínafejlesztést eddigi tisztán katonai stra-
tégia általi determináltságából és a transzformáció összefüggésébe helyezve, teljesen 
új távlatokat teremt. A magyar doktrínafejlesztés csak akkor tud eredményeket felmu-
tatni, ha táplálja a tapasztalatfeldolgozás, a jövőkutatás és a koncepciófejlesztés. Ezeken 
a területeken rendelkezésünkre álló forrásokat és fejlesztéseket meg kell osztani, össze 
kell kapcsolni a Szövetségben folyó munkával, és az ott születő eredményeket kell fel-
használni a magyar doktrínarendszer alakításában.
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A nemzeti önvédelmi képesség fejlesztésének tartalékos 
dimenziója a magyar állandó haderő megjelenésétől 
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Kun Szabó István

Bevezető

Hazánk történelmének az elmúlt több mint két évszázadát vizsgálva jól megfigyelhető, 
hogy a haderő megszervezése és fenntartása mellett az állampolgárok honvédelem ügyébe 
történő bevonása mindig is kiemelt jelentőségű volt. A tartalékképzés és az ehhez szo-
rosan kapcsolódó hazafias és honvédelmi nevelés területei komoly múlttal rendelkeznek, 
amelynek számba vétele és értékelése a jelenlegi társadalmi keretek között is haszno-
sítható ismereteket ad át.

Honvédelmünk jelenlegi rendszere három pilléren alapul: a védelmi feladatokat elsőd-
legesen ellátó állami szervezeteken, a szövetségi rendszerekben vállalt tagságon, továbbá 
az állampolgárok haza védelméhez kapcsolódó valós cselevési képességén.

E megközelítést alapul véve megállapítható, hogy a honvédelem rendszerében részt 
vevő emberek alkotják az úgynevezett nemzeti védelmi humán tőkét, amelynek állami 
és társadalmi dimenzióit különböztethetjük meg.

A nemzeti védelmi humán tőke állami dimenziójába sorolhatjuk az állam és az állam-
polgárok biztonságát garantáló szervezeteket, mint a haderő, a rendőrség és a katasztrófa-
védelem. Ez a szegmens tömöríti azokat a szervezeteket, amelyek a feladataik ellátására 
folyamatosan felkészülve, kiképezve szükség esetén valós védelmi képességet jelentenek.

A nemzeti védelmi humán tőke társadalmi dimenziója pedig a lakosság azon részét 
foglalja magába, akik rendelkeznek olyan alapvető, a honvédelem szempontjából 
hasznosítható ismeretekkel, amelyeket szükség esetén hajlandóak és képesek alkalmazni. 
Ezeket az ismereteket elsajátíthatják az állam által szervezett keretek között, de akár 
egyéb, civil szerveződések útján is.

Mindkét dimenzió esetében lényeges, hogy a valós cselevési képesség eléréséhez 
a törvényi előírásokon túlmenően egyéb, az elhivatottságot és a kötődést erősítő tevé-
kenységeknek is kapcsolódniuk kell, mert a szükség szerinti hatékony alkalmazásra csak 
ebben az esetben kerülhet sor.

Jelen tanulmány keretei között azt vizsgálom, hogy hogyan vonta és vonja be az állam 
a társadalom tagjait a honvédelem ügyének szolgálatába, kiemelten a tartalékképzés 
vonatkozásában.
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A haderő és a társadalom kapcsolatának alakulása történeti megközelítésben

A magyar társadalom kapcsolata a honvédelemmel már a nemzeti haderő kialakulásának 
időszakától kezdve sajátosan alakult.1 A viszonyrendszert a háttérben meghúzódó, a tör-
vények által kikényszerített általános hadkötelezettség és a sorkatonai szolgálat képezte.

Az állandó magyar katonaság felállításáról, a nemesi felkelésről és adózásról 
az  1715. évi VIII. törvénycikk rendelkezett.2 A Habsburg Birodalom állandó hadseregének 
részét képezték a megalakuló állandó gyalog- és lovasezredek, amelyeknek legénységét 
szabad toborzással lehetett biztosítani, míg az örökös tartományokban a conscriptiós 
rendszer bevezetésével.

Később, a növekvő bajor, porosz és francia katonai fenyegetettség miatt Mária Terézia 
általános nemesi felkelésről határozott, amelynek részleteit az  1741. évi LXIII. törvény 
szabályozta.3 A felkelés azonban csak határozott időre és egyszeri alkalomra szólt, így 
a nemesi felkelés mégsem jelentett állandó katonai erőt és képességet.

A napóleoni háborúk idején ugyancsak komoly problémát jelentett a magyarországi 
gyalogos ezredek feltöltése és az újoncok biztosítása.4 Bár a növekvő hadi igények miatt 
az Országgyűlés időről időre nagy létszámú újoncot ajánlott meg a Monarchia számára, 
az újoncállítás módja szabályozatlan volt, így a megfelelő számú és minőségű katona 
biztosítása jelentős problémákba ütközött. Különösen a mentességet élvezők nagy száma, 
valamint a szegény körülmények között élő potenciális jelöltek leromlott egészségügyi 
állapota és ezáltal a fizikai terhelhetőségük korlátozottsága jelentette a problémát.5 Emiatt 
sok törvénytelenségre, gyakorta kényszersorozásra került sor az újonclétszám feltöltése 
érdekében, és csupán a huszárezredekbe lehetett könnyen utánpótlást találni a nemzeti 
hagyományok és a lóhoz való kötődés miatt.

A napóleoni háborúkat követően a magyar országgyűlés még két alkalommal, 
 1830-ban  és  1840-ben  ajánlott újoncokat a császári haderő számára, amikor az újonc-
állítás sorshúzással történt. Ez a rendszer azonban lehetővé tette azt is, „hogy a »rövi-
debbet húzó«  100-200 forintért mást állítson maga helyett”.6 További problémát jelentett, 
hogy a törvény nem tette lehetővé a hadkötelesek összeírását, így a sorshúzáshoz nem 
állt rendelkezésre korrekt névsor.

Az önálló magyar honvédsereg felállítása – bár kezdetben csak bújtatva indulhatott 
meg – az  1848–1849. évi forradalom és szabadságharc időszakában kezdődött az erede-
tileg rendvédelmi szervnek induló nemzetőrség szervezésével.7

A nemzeti őrsereg felállításáról szóló  1848. évi XXII. törvénycikk – szakítva az addigi 
feudális rendi hagyományokkal – előírta, hogy „mindazon honlakosok, kik városokban, 

1 Bővebben lásd Csikány  2008,.
2 1715. évi VIII. tc.
3 1741. évi LXIII. tc.
4 Csikány  2008, 24–26.
5 Csikány  2008, 25.
6 Csikány  2008, 26.
7 Gróf Batthyány Lajos élete  1870, 65.
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vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben,  200 pengő forint értékü házat, vagy 
földet, egyéb községekben féltelket, vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot kizáró tulaj-
donul bírnak, vagy ha illy birtokot nem bírnak is, de  100 pengő forint évenkinti tiszta 
jövedelmök van, húsz éves koruktól ötven éves korukig – ha gazdai hatalom alatt nin-
csenek – a nemzetőrségbe beirandók, és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak.”8 A tör-
vénycikk kimondta, hogy az őrsereg tagjainak békeidőben csak a helyi rend fenntartására 
korlátozódik a tevékenysége, ugyanakkor azt is kilátásba helyezte, hogy rendkívüli ese-
tekben „minden besorozott nemzeti őr, akár következik reá sor szerint a szolgálat, akár 
nem, fegyvert fogni köteles.”9 A szervezés az  1848. április  20-án  ideiglenesen létrehozott 
Országos Nemzetőrségi Haditanács irányítása alatt történt, amely viszonylag rövid idő 
alatt komoly eredményeket tudott felmutatni azáltal, hogy korábban több helyen meg-
alakultak önkéntes szerveződéssel nemzetőr alakulatok.10

A nemzetiségi fenyegetés, valamint az arra adott udvari reakció miatt szükségessé 
vált a magyarországi birodalmi haderő mellett egy, a magyar kormány alárendeltségébe 
tartozó katonai erő felállítása. A bécsi lázadás hírére így a minisztertanács május  15-én  
rendeletben hívta fel a lakosságot, hogy önkéntesen vállaljanak szolgálatot a honvéd 
zászlóaljakban.

Az önálló magyar katonai erő felállítása tehát önkéntes alapon kezdődött meg 
 1848 tavaszán. A forradalmi lelkesedés tovább éltetése, valamint az újonnan bevezetett 
társadalmat érintő változások miatti közhangulat az önkéntesek tömeges jelentkezését 
hozta magával. Ugyancsak motivációs erőként hatott, hogy a honvédzászlóaljak ruhá-
zata teljesen más volt, mint a császári-királyi csapatoké, valamint a vezénylet nyelve is 
a magyar lett.11

Az önkéntességi alapú szerveződés hátrányai ugyanakkor már a nyár végén megmu-
tatkoztak, és miközben szembe kellett nézni az egyre növekvő hadi igényekkel, az ere-
detileg tízezer főre tervezett katonai erő csak jelentős hiányokkal állt rendelkezésre. Ezt 
orvosolva a kormány már a nyár folyamán elrendelte a helyi nemzetőrök kötelező mobi-
lizációját. Mivel azonban a kényszer jelentős problémákat okozott a nemzetőrök hozzá-
állásában, augusztusban – a törvényi feltételek figyelmen kívül hagyása mellett – az ő 
körükben is önkéntes mobilizációt rendelt el a miniszterelnök. Az általános magyar-
országi hadkötelezettség bevezetését indítványozó törvényjavaslatot pedig az uralkodó 
érthető módon nem hagyta jóvá. A miniszterelnök és az Országgyűlés így aztán újabb 
és újabb intézkedésekkel igyekezett a honvédzászlóaljak kiegészítését és utánpótlását 
biztosítani. A nyílt toborzásra és sorozásra csak a pákozdi és a schwechati csatát köve-
tően kerülhetett sor.12 A haza és az új társadalmi rend védelme érdekében a társadalom 
egészének bevonására tett első kísérlet végül a világosi fegyverletétellel szakadt félbe.

8 Corpus Juris Hungarici.  1848. évi XXII. törvénycikk a nemzeti őrsereg felállításáról. 1. § 
9 Corpus Juris Hungarici.  1848. évi XXII. törvénycikk a nemzeti őrsereg felállításáról. 21. §
10 Csikány  2008, 28.
11 Csikány  2008, 31.
12 Csikány  2008, 32.
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A szabadságharcot követő két évtized során „nemcsak a bel- és külpolitikai vonal-
vezetésre, hanem, azokat követve, a hadügyi irányításra is az önkényuralom bizonyta-
lansága volt a jellemző. Ennek következtében félmegoldások születtek, bár kezdettől 
az volt az Osztrák Császárságot a magyarság teljes alávetésével és a Magyar Királyság 
pusztán közigazgatási egységekké szakított területének teljes beolvasztásával megvaló-
sítani szándékozó, pusztán dinasztikus akarattal trónra ültetett uralkodó katonai célki-
tűzése, hogy hadereje megfeleljen a kor követelményeinek.”13  1853-ban  ugyan rendelet 
intézkedett a hadkötelezettségről, és a korábbiaknál szélesebb rétegekre terjedt ki, még 
mindig maradt lehetőség a megváltásra vagy helyettes állításra, ráadásul a birodalom 
anyagi lehetőségei is határt szabtak a sorkatonai szolgálat megfelelő idejű és létszámú 
biztosításának.14

Ferenc József  1868-ban  szentesítette a véderőről szóló XL., a honvédségről alkotott 
XLI. és a népfelkelésre vonatkozó XLII. törvénycikket. A véderőtörvény általános és sze-
mélyes védkötelezettséget írt elő a Monarchia állampolgárai számára, és a fegyveres 
erő részeinek tekintette a hadsereget (azaz a szárazföldi haderőt), a haditengerészetet, 
a honvédséget és a népfelkelést.15

A hadkötelezettség  20 éves korban kezdődött. A szolgálati kötelezettség (sorköte-
lezettség) ideje eltérő volt. A szárazföldi erőknél és a haditengerészetnél három évet 
kellett eltölteni sorállományban és további hét évet tartalékban. A honvédségnél két 
évet kellett szolgálniuk azoknak, akiket a hadseregben letöltött szolgálatuk végeztével 
oda áthelyeztek, és tizenkét év szolgálatot teljesítettek azok, akik közvetlen sorozással 
kerültek a honvédek közé.

A sorozást évenként hajtották végre, és sorshúzás útján dőlt el, hogy az újonc a fegy-
veres erők mely egységénél fog szolgálni. Mivel nem volt szükség arra, hogy minden 
huszadik életévét betöltött férfi állományban legyen, bevezették a póttartalék intézmé-
nyét, ahol csupán nyolchetes kiképzésben részesültek az emberek, és  1886 után olyanok 
is voltak, akiket a népfelkelésbe osztottak be. A kiegyezés és az első világháború között 
eltelt időszakban mintegy 8 millió férfit soroztak be, közülük közel 5 millióan teljesítettek 
2-5 év közötti tényleges katonai szolgálatot, és 3 millió vett részt a nyolchetes kiképzésen 
póttartalékosként.16 Látható tehát, hogy meglehetősen nagy volt a fegyverforgatásban 
jártas lakosság létszáma az első világháborút megelőzően.

A nagy háború éveit követően az áldozatok és a sebesültek nagy száma mellett óriási 
volt a hadi tapasztalatokkal rendelkezők száma: a kutatók szerint  1918 végére mintegy 
1,2 millió hazatérő, leszerelt katona volt az országban.17 A bevonultatás és a haderő 
újraszervezése ugyanakkor nehézségekbe ütközött. „Ennek oka részben a behívott öt 
legfiatalabb korosztályba tartozó egyének [t.i. az  1896 és  1900 között születettek, K.Sz.I.] 

13 Zachar  2001, 49.
14 Zachar  2001, 50.
15 1868. évi XL. törvény a véderőről. 
16 Balla  2003,  202.
17 Csikány szerk.  2006,  144.
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hazafiatlansága, kötelességtudás-hiánya, és sok helyen a tisztikar egy részének passzív 
magatartása”18 volt.

Az első világháborút követő zavaros időszakon végül Horthy Miklósnak sikerült 
felülkerekedni.  1919. június 6-án  rendeletet adott ki a Magyar Nemzeti Hadsereg fel-
állítására a kommunista erők leküzdése érdekében. Augusztus elején megalakította 
a Fővezérséget, és – legitimitását biztosítandó – fővezérré neveztette ki magát József fő-
herceggel. A hadsereg szervezését toborzással kezdték, de ezt hamar felváltotta a sorozás. 
Emellett természetesen önkéntesek jelentkezésére is számított, elsősorban a középosztály 
és a parasztság köréből.19

A trianoni békediktátum rendelkezéseit az  1921. évi XXXIII. törvénycikk tartal-
mazta, amelynek V. részében találhatók a katonai vonatkozások. Ennek alapján tör-
vényi előírás volt az általános hadkötelezettség megszüntetése, és kimondták, hogy csak 
önkéntes belépés alapján lehet a honvédséget feltölteni és kiegészíteni. A feladatrendszert 
is világosan meghatározták: „a magyar hadsereget kizárólag a rendnek Magyarország 
területén történő fenntartására és határ-rendőr szolgálatra szabad alkalmazni.”20 A mind-
összesen harmincötezer fős haderőben meghatározták a felállított egységek létszámát, 
a tisztek és altisztek számának arányát, emellett azt is kikötötték, hogy a nem katonai 
„tanintézetek, valamint a sport- és egyéb egyesületek katonai kérdésekkel nem foglal-
kozhatnak.”21 Ennek szellemében fogadták el az  1921. évi XLIX. törvénycikket a Magyar 
Királyi Honvédségről, amely meghatározta az új hadsereg kereteit.

A revizionista törekvéseknek és a harmincas évek elején beállt politikai változásoknak 
köszönhetően  1932-ben  – a tiltások ellenére – ismét bevezették az általános hadkötele-
zettséget, és két évvel később megkezdődött a tartalékosok képzése is.22 Az újabb háború 
lehetőségének növekedése pedig ismételt haderőfejlesztést tett lehetővé. A honvédelemről 
szóló  1939. évi II. törvénycikk már úgy fogalmazott, hogy „a honvédelem a legszentebb 
állampolgári kötelesség, amelyet mindenkinek önfeláldozásig terjedő odaadással kell 
teljesítenie”.23

A második világégés végén aztán ismét újra kellett szervezni a nemzeti haderőt. 
Az  1945. január  20-án  aláírt fegyverszüneti egyezmény ugyanakkor olyan kritériumokat 
határozott meg, amelyet a magyar politikai és katonai vezetés nem tudott  teljesíteni 

18 Csikány szerk.  2006,  146.
19 Csikány szerk.  2006,  158–159.
20 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, 
Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, 
Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén 
Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal  1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött 
békeszerződés becikkelyezéséről. https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7489 (A letöltés dátuma: 
 2017. 10. 10.)
21 1921. évi XXXIII. törvénycikk  112. cikk
22 Csikány szerk.  2006,  195.
23 1939. évi II. törvény a honvédelemről. 
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a személyi állomány, a fegyverzet és a felszerelés hiánya miatt.24 Az önkéntes alapú 
szerveződést rövid időn belül a sorozás elrendelése váltotta fel, de még így sem sikerült 
az előírt egységek létrehozása.

A világháború befejezésekor a demokratikus honvédség létszáma mintegy ötvenezer 
fős volt, ezt kezdték el csökkenteni.  1946-ban  a Szövetséges Ellenőrző Bizottság huszon-
ötezer főben maximalizálta a honvédség létszámát, amely kötelezettség ismét haderőcsök-
kentést eredményezett. A következő évi választásokon győztes Magyar Kommunista Párt 
viszont szovjet támogatással megkezdte a haderő átpolitizálását, sőt, az egész lakosságot 
mozgósították „a honvédelmi felkészülés komplex feladatainak eredményes teljesítésé-
re”25. Az ambiciózus terveknek a párizsi békeszerződés rendelkezései szabtak határt, 
amelyet az  1947. évi XVIII. törvényben rögzítettek. A jogszabály legfeljebb hetvenezer 
főben maximálta a haderő létszámát, amely a politikai tisztogatások miatti tényleges lét-
számok tekintetében nagyvonalú lehetőségnek számított. Az  1948 januárjában összeülő 
Haderőfejlesztési Bizottság javaslata alapján azt a célkitűzést fogalmazták meg, hogy 
a húszezer fős létszámot  1949-re  harmincezer, 4-5 év alatt pedig hetvenezer főre emelik.26

A hidegháború azután tovább fokozta a haderőszervezés volumenét. A honvédelmi 
tárca költségvetése  1949-ben  a tízszeresére nőtt, és a szovjet elvárásoknak megfelelően 
erőltetett ütemben folytatódott a honvédség (1951-től  Magyar Néphadsereg) fejlesz-
tése. A gyors ütemű mennyiségi fejlesztés a minőség háttérbe szorulásához vezetett, 
a korábban már alaposan megtisztogatott tiszti kar képzése rövid idejű tanfolyamokkal 
valósult meg, a legfontosabb megfelelési kritérium a politikai megbízhatóság volt, 
és további problémákat okozott az alacsony fizetés, valamint a rendezetlen lakhatási 
viszonyok miatti elégedetlenség is.27 Ezzel együtt  1953 elején mintegy 210 ezer főt szám-
lált a Magyar Néphadsereg.28

A Sztálin halálát követő időszakban a gazdasági nehézségek és a politikai feszült-
ségek egyaránt szükségessé tették a haderő méretének és ezzel együtt a katonai kiadá-
soknak a csökkentését.  1956-ig  a rendszeresített létszám  135 ezer főre csökkent, viszont 
szervezeti és minőségi korszerűsítés ezzel egyidejűleg nem valósult meg. Az  1956-os  
forradalom és szabadságharc idején pedig kettészakadt a Magyar Néphadsereg, így 
a bevonuló szovjet csapatokkal szemben a haderő magyar népet támogató része nem 
bizonyult sikeresnek.

Az  1956 utáni időszak Néphadseregét ismételten a politikai megbízhatóságnak aláren-
delve szervezték újjá, de az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten a korábbiaknál 
reálisabb méretekben.  1956 decemberében a Néphadsereg rendszeresített  létszáma 50 ezer 

24 Csikány szerk.  2006, 292.
25 Csikány szerk.  2006, 299.
26 Csikány szerk.  2006, 299.
27 Csikány szerk.  2006, 307.
28 Csikány szerk.  2006, 315.
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katona és mintegy  14 ezer polgári alkalmazott volt.29 Ezt a keretszámot a későbbiekben 
megemelték, így  1959-ben  több mint 65 ezer katona és közel  14 ezer polgári alkalmazott 
szolgált a Néphadseregben.30 A technikai fejlesztések és a meglévő technika fenntartása 
ugyanakkor továbbra is forráshiányos volt, és a korszerűbb eszközöket nem a saját hadi-
ipar, hanem a Szovjetunió biztosította.

A rendszerváltozásig két honvédelmi törvényt fogadtak el, az  1960. évi IV. és 
az  1976. évi I. törvényt. Az előbbi jogszabály bevezette a fegyveres erők kifejezést, 
amelyet a néphadsereg, a karhatalom, a határőrség és a polgári védelem katonai szerve-
zetei alkottak. A  15 évvel később elfogadott törvény azt is rögzítette, hogy „a honvédelmi 
kötelezettségek teljesítésére való nevelés és felkészítés céljából az ifjúság honvédelmi 
oktatásban vesz részt”31.

A nemzetközi környezet és a politikai ambíciószintek változásai, valamint a hazai 
körülmények ugyan a Néphadsereg többszöri átszervezését tettek szükségessé,  1989 elején 
a Magyar Néphadsereg békelétszáma  155 700 fő volt.32 A haderő társadalmi megjelené-
sének volumenét jellemzi az a tény is, hogy a Magyar Néphadsereg alakulatai mellett 
„1989-ben  a szovjet hadsereg Magyarországon 94 helyőrségben, 328 objektumban tele-
pült, a részleges csapatkivonás során teljesen felhagytak 4 helyőrséget, illetve további 
6-ot részlegesen. A csapatkivonást tehát 90 helyőrségből, azon belül 65 laktanyából 
kellett végrehajtani.”33 Ennek fényében különösen jelentősek azok a későbbi folyamatok, 
amelyek a mai haderő méreteit és elhelyezkedését, valamint a társadalommal való kap-
csolatait alakították.

A rendszerváltozás időszakát értékelve dr. Tálas Péter egy tanulmányában azt a meg-
állapítást tette, hogy a kelet-közép-európai régió vonatkozásában, így Magyarországon 
is, három döntő tényező, „a rendszerváltásokkal együtt járó radikális politikai átalakulás, 
illetve a gazdasági visszaesés és a forráshiány”34 határozta meg a haderők átalakításának 
folyamatát. Ugyanakkor „a védelmi szférát szinte mindenütt rendre prioritáslistájának 
végére sorolta az akkori politikai vezetés”35, amely a honvédelem és a társadalom kap-
csolatrendszerének alakulására nézve jelentős hatással volt.

Megkezdődött ugyanakkor a nyugati szövetségesek felé történő politikai, majd katonai 
nyitás is.  1990 júniusában külügyminiszteri szintű kapcsolatfelvételre került sor, majd 
kicsit később,  1993 márciusától már állandó magyar katonai összekötő dolgozott Brüs-
szelben.

29 1957 elején közvetlen pártirányítás alatt létrehozták a Munkásőrség nevet viselő félkatonai 
szervezetet a szocialista hatalmi rendszer támogatására. Az értekezés terjedelmi keretei nem teszik 
lehetővé a szervezet tevékenységének részletesebb bemutatását, de mint a korszakra jellemző félkatonai 
szervezet további kutatásokra érdemes lehet. A témában lásd például Kiss  2009.
30 Csikány szerk.  2006, 369.
31 Idézi Kovács  2014, 242.
32 Csikány szerk.  2006, 394.
33 Isaszegi szerk.  2016,  14.
34 Tálas  2014, 9.
35 Tálas  2014, 9.
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1993. március  12-én  fogadta el az Országgyűlés a 11/1993. (III. 12.) OGY-határozatot 
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelvei címmel, amely deklarálta a nyu-
gat-európai integrációkhoz történő közeledés és végső soron a csatlakozás szándékát. 
Az  1993. április 23-án  elfogadott Országgyűlési határozat a Magyar Köztársaság honvé-
delmének alapelveiről ezt ismételten megerősítette, és kimondta, hogy „megfelelő védelmi 
képességének fenntartásában Magyarország alapvetően saját erejére, saját véderejének 
képességére és elszántságára, az állampolgárok támogatására és áldozatkészségére épít.”36

Az  1994 januárjában elfogadott Partnerség a békéért (Partnership for Peace, PfP) 
programhoz már az elsők között, februárban csatlakozott hazánk, amely az Észak-at-
lanti Szerződés Szervezetével aláírt Békepartnerség program Keretdokumentumának 
törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról 
szóló  1995. évi LXVII. törvény (1995. június  20.) kihirdetésével már a tagságra történő 
felkészülés lépéseinek megkezdését jelentette.  1996. január 29-én  Horn Gyula akkori 
miniszterelnök hivatalosan bejelentette, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozni kíván 
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. Az Észak-atlanti Tanács a madridi csúcstalál-
kozón,  1997. július 8-án  hívta meg tagjai sorába a Cseh Köztársasággal és a Lengyel Köz-
társasággal együtt hazánkat is.  1997. november  16-án  véleménynyilvánító népszavazásra 
került sor a NATO-tagságra vonatkozóan, ahol 3 968 668 fő, a választásra jogosultak 
49,24%-a37 vett részt, akik közül 3 344 131 fő, azaz a résztvevők 85,33%-a  szavazott 
igennel. Ez azt jelentette, hogy bár a szavazáson részt vevők száma nem volt kiugróan 
magas, a megjelent választók viszont döntő számban az euroatlanti közösséghez történő 
csatlakozás mellett tették le a voksukat.

1998-ban  új országgyűlési határozat született a Magyar Köztársaság biztonság- 
és védelempolitikájának alapelveiről, amelyben ugyancsak hangsúlyosan megjelenik 
a közös társadalmi felelősségvállalás primátusa, a társadalom tagjainak szerepválla-
lása. A NATO-hoz történő csatlakozást követően hatályba lépett dokumentum szerint 
„a Magyar Köztársaság a honvédelmet az állampolgárok közös felelősségvállalásán 
alapuló nemzeti ügynek tekinti. A honvédelem rendszere az Észak-atlanti Szerződésből 
fakadó jogok és kötelezettségek egységére, az ország és a Szövetség védelmi igényeit 
tudatosan elfogadó polgárok önbecsülésére és felelősségére, a fegyveres erők és a védelem 
anyagi szükségleteit kielégíteni képes gazdaságra, a védelemre felkészült államszer-
vezetre, a védelem katonai feladatait ellátni képes fegyveres erőkre, a fegyveres erők 
demokratikus és polgári irányítására és ellenőrzésére, a lakosság és az anyagi javak 
megóvását szolgáló polgári védelemre, valamint a magyar társadalom legszélesebb réte-
geinek támogatására épül.”38

A markáns politikai irányváltás mellett a haderőben is óriási változások kezdődtek. 
 1989-ben  a körülbelül  155 ezer fős katonai költségvetési létszám „megöröklése” azonnali  

36 27/1993. (IV. 23.) OGY-határozat 
37 Bővebben lásd Nemzeti Választási Iroda, Választópolgárok részvétele az  1997. november  16-i  
népszavazáson. www.valasztas.hu/nep97/index.htm (A letöltés dátuma:  2017. 04. 05.)
38 94/1998. (XII. 29.) OGY-határozat 
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beavatkozást igényelt, és megkezdődött egy nagy volumenű haderőcsökkentés, amely 
jelentős létszámleépítést és szervezeti változásokat hozott magával. Az Európai Hagyo-
mányos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés (CFE) aláírása és a NATO-hoz történő köze-
ledés okán meghatározott követelményeknek történő megfelelés további lépéseket hozott 
magával: az  1994-ben  rendszeresített alig  100 ezer fős létszámot  1996-ra  újabb több 
mint 30 ezer fővel csökkentették, és az ezredfordulót követően már csupán ennek is csak 
a kétharmada, körülbelül 43 ezer fő volt rendszeresítve.39

A létszámcsökkentésen túl az alakulatok és az objektumok számát is redukálni kel-
lett. Számos laktanya és katonai szervezet kapujára került lakat, ami azt eredményezte, 
hogy a társadalomban egyre kevésbé vált láthatóvá a haderő és annak tevékenysége.

A NATO-csatlakozást követően és a koszovói válság kezelésének tanulságai okán, 
 1999 nyarán elrendelte a Kormány a honvédelmi ágazat stratégiai felülvizsgálatát. Ennek 
eredményeként született meg a 61/2000. (VI.  21.) OGY-határozat a Magyar Honvédség 
hosszú távú átalakításának irányairól, amely kimondta, hogy a Magyar Honvédséget 
át kell alakítani.40 Ez a dokumentum gyökeres átalakítást határozott meg, amelynek 
a legmeghatározóbb és leglátványosabb eleme a létszám és a katonai alakulatok szá-
mának csökkentése volt. A rendszerváltozás időszakához képest azonban már így is 
jelentős csökkentésekre került sor:  2003-ban  a Magyar Honvédségnek  107 békehadrendi 
és 120 háborús hadrendi eleme volt, amelyből a katonai szervezetek száma 82 és 95 volt.41 
Az ezt követő időszakban azonban a haderőátalakítás folyamata további alakulatok 
és katonai szervezetek felszámolásához vezetett, amellyel párhuzamosan a haderő tag-
jainak társadalmi jelenléte is csökkenni kezdett.

A kötelező sorkatonai szolgálat időtartama is egyre csökkenő tendenciát mutatott. 
Míg  1976-ban  24 hónapot,  1980-ban  pedig  18 hónapot kellett szolgálni a besorozott állo-
mánynak, addig a rendszerváltozást követően először  12, majd 9, végül pedig 6 hónapra 
csökkentették a sorkatonai szolgálati időt.

Az egyre csökkenő sorkatonai szolgálati idő a korszakot elemző szakemberek szerint 
„már nem bizonyult maradéktalanul elégségesnek egy olyan katonai szakmai tudás át-
adására, amely a sorkatonai szolgálatból való távozást követően komoly alapja lehetett 
volna egy kötelező tartalékos szolgálatnak, illetve jelentős fajlagos költségnövekedéssel 
járt.”42 Emellett a haderő igényei is egyre csökkenő tendenciát mutattak a sorkatonák 
létszámára vonatkozóan: az évi  100 ezer fő helyett egy évtized leforgása alatt már csak 
 17 ezer főre volt szükség. A sorkatonai szolgálat negatív társadalmi megítélését pedig 
nem csupán az azt ellenző civil szervezetek létrejötte és működése jelezte, hanem 
a szolgálathoz való hozzáállási hajlandóság változása, a szolgálatot különböző jogcímeken 

39 Isaszegi szerk.  2016, 53.
40 61/2000. (VI.  21.) OGY-határozat
41 Fapál  2006, 85.
42 Kádár–Vanyur  2013, 82.
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nem teljesítők létszámának növekedése, valamint a sorkatonai szolgálatot teljesítettek 
többségének elmarasztaló véleménye is.43

Jól látható, hogy a rendszerváltozást, de különösen az ezredfordulót követően szinte 
már csak a kötelező sorkatonai szolgálat intézménye biztosította az állandó kapcso-
latot a Magyar Honvédség és a társadalom szélesebb rétegei között.  2004 novemberétől 
azonban, az általános sorkatonai szolgálat békeidőszaki felfüggesztésével és az önkéntes 
alapon szerveződő haderőre történő áttéréssel ez a kapcsolat jelentősen meglazult. 
A Magyar Honvédség békelétszámának maximuma nagyságrendileg pedig 30 ezer főben 
állapodott meg.

Magyarországon a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló  2004. évi CV. tör-
vény  2005. január 1-jei  hatálybalépése szüntette meg a békeidőszaki sorkatonai szolgálati 
kötelezettséget. Ennek eredményeképpen békében megszűnt az akkor már csak 6 hónapig 
tartó, kötelező sorkatonai szolgálat, amely következmény kiemelten nagy társadalmi 
támogatottságot élvezett.

A sorozás békeidejű megszüntetésével a cél egy kis létszámú, magasan kvalifikált, 
önkéntesekből álló, professzionális haderő fenntartása és fejlesztése lett. Az önkéntes 
alapon történő haderőszervezés azonban új feladatokat jelentett a Magyar Honvédség 
tartalékos erőinek biztosítása területén is.

A tartalékos rendszer létrehozására irányuló erőfeszítések és eredmények

A honvédelemről szóló  1993. évi CX. törvény definiálta a tartalékos és a póttartalékos 
állománykategóriák tartalmát. Ennek alapján „a tartalékos állományt a sorkatonai szol-
gálatból leszerelt, a póttartalékos kiképzésben részesült, a hivatásos, a továbbszolgáló 
vagy szerződéses állományból elbocsátott, nyugállományba, illetőleg tartalékos állo-
mányban helyezett; a póttartalékos állományt a sorköteles koron túli kiképzetlen hadkö-
telesek”44 képezték. A törvény szerint a tartalékosokat életkoruk szerint három csoportba 
osztották: az I. korcsoportba a 35 év alattiak, a II. korcsoportba a 35–45 év közöttiek, 
a III. korcsoportba pedig a 45 év felettiek tartoztak. Emellett lehetőség nyílt arra, hogy 
önkéntes jelentkezés alapján a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkezők tar-
talékos parancsnoki képzésben vegyenek részt. A felsőfokú végzettségűek a tartalékos 
tiszti, a középfokú végzettségűek a tartalékos tiszthelyettesi képzésben történő rész-
vétellel válthatták ki a sorkatonai szolgálatot.

Az önkéntes tartalékos állománykategória bevezetése csak  2002-ben  történt meg, 
a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények 
módosításáról szóló  2001. évi XLIV. törvény hatálybalépésével. A jogszabály értelmében 
„a tartalékos állományból önkéntesek azok, akik meghatározott ideig, szerződés alapján 

43 Hülvely  2016,  108–110.
44 1993. évi CX. törvény.
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önként vállalják a tartalékos katonai szolgálatot.”45 A tartalékos beosztásba történő fel-
készítésre az önkéntes egy alkalommal 25 napra, majd a szerződése időtartama alatt 
évente legfeljebb  15 napra volt behívható.

Az önkéntes tartalékosokra vonatkozó egyéb fontosabb kérdéseket a  2006-ban  hatá-
lyon kívül helyezett 22/2002. (IV. 10.) HM-rendelet szabályozta, ami alapján az önkéntes 
tartalékosokat toborzás útján kellett biztosítani, amelyben a hadkiegészítő parancs-
nokságok és a katonai szervezetek együttműködve vettek részt. Az önkéntes tartalé-
kost a szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg mozgósítási beosztásba tervezték. 
A fizikai, pszichikai és egészségügyi követelmények vonatkozásában a szerződéses 
katonákkal megegyező feltételeket kellett teljesíteniük. Az önkéntes tartalékosok jog-
viszonyuk igazolása érdekében igazolványt kaptak, és illetményre, rendelkezésre állási 
díjra, egyes költségtérítésekre és támogatásokra szereztek jogosultságot.

A toborzó munka  2002 novemberében indult el, azonban nem volt eredményesnek 
mondható, mert csupán a meghirdetett beosztások egyötödét sikerült feltölteni. Első-
sorban a volt hivatásos és szerződéses katonák jelentkeztek nagyobb számban önkéntes 
tartalékosnak, azonban mivel az ő esetükben az aktív szolgálatban viselt rendfokozatnál 
legfeljebb eggyel alacsonyabb szintű beosztást lehetett betölteni, sok magasabb rendfo-
kozatú jelentkezőt kellett elutasítani.46

A Magyar Honvédség mellett létrehozandó tartalékos erők kialakítására politikai 
szinten is több kísérlet történt a  2000-es  évek elejétől kezdve. Simicskó István parlamenti 
képviselő  2000. szeptember 8-án  nyújtotta be a Parlamentnek a H/3107 irományszámú, 
A Nemzetőrség létrehozásáról címet viselő határozati javaslatát.47 Ennek alapján a had-
erőreform végrehajtásával összhangban, a honvédelmi miniszter irányítása alatt egy új 
fegyveres erő, a Nemzetőrség létrehozását kezdeményezte. Ez a mintegy  20-22 ezer 
főt számláló szervezet kezdetben sorozott és önkéntesen szolgálatot vállaló személyi 
állománnyal rendelkezett volna. A javaslat szerint a kötelező sorkatonai alapkiképzést 
követően az állampolgárok dönthettek volna arról, hogy önkéntes alapon tovább szol-
gálnak a Nemzetőrségben vagy leszerelnek.48

A képviselői indítványt  2001. december  18-án  tárgyalta az Országgyűlés, és az ennek 
eredményeként megalkotott  100/2001. (XII.21.) Országgyűlési határozat  2002. április 
1-jéig  egy előkészítő bizottság létrehozását szabta feladatul a Kormány számára a Hon-
védelmi Minisztériumban. Az előkészítő bizottság azonban már nem alakult meg, 
a  2002 tavaszán megválasztott kormány pedig úgy ítélte meg, hogy „a Nemzetőrséggel 
kapcsolatos munka folytatását a továbbiakban célszerű összekapcsolni az önkéntes had-
erőre történő áttérés előkészítésének munkálataival.”49 Meglátásuk szerint a kialakí-
tásra kerülő önkéntes tartalékos rendszer a Nemzetőrségnél jobb lehetőséget kínál majd 

45 2001. évi XLIV. törvény. 
46 Urbán  2010. 49–50.
47 Simicskó  2000.
48 Bővebben lásd Kern  2010, 75–84.
49 Juhász é. n.
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azoknak az állampolgároknak, akik békében ugyan nem vállalnak önkéntes katonai 
szolgálatot, de szükség esetén készek részt venni a haza védelmében.

Az önkéntes haderő létrehozásával egyidejűleg megteremtődött ugyan az Önkéntes 
Tartalékos Rendszer kialakításának törvényi feltétele is, azonban a rendszer működé-
sének elindítása továbbra sem kapott elegendő figyelmet.

A  2004-ig  a kötelező sorkatonai szolgálat során kiképzettek, valamint a haderő-át-
alakítások nyomán a szervezetből kiválni kényszerült katonák száma alapján a kiképzett 
potenciális tartalékosok létszámának biztosítása látszólag nem is volt égető probléma. 
Ugyanakkor már az ezredfordulót követő időszakban is látszottak az egyértelműen 
negatív tendenciák. A korszakot értékelő kutató megfogalmazása szerint „a sorkatonai 
szolgálat időtartamának fokozatos csökkentése miatt  2001-re  a korábbiakban jellemzőnek 
mondhatónál objektíve alacsonyabb felkészültségű sorkatonák szereltek le, és a kikép-
zettségük kevésbé elégítette ki a tartalékosokkal szembeni követelményeket, a hadköteles 
tartalékos katonák békeidőben csak önkéntes jelentkezés alapján voltak vezényelhetők 
az országhatáron kívüli feladatra, ami a NATO ilyen jellegű elvárásainak nem felelt meg, 
így az új követelmények teljesítése a tartalékos hadkötelesek igénybevétele mellett csak 
önkéntes tartalékos katonákkal volt megvalósítható.”50

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló  2004. évi CV. törvény, amely 
megteremtette az önkéntes haderőre történő áttérés jogszabályi alapját, a korábbiakhoz 
képest alapvető változásokat hozott: az önkéntes tartalékosokat a kiképzett és kiképzetlen 
potenciális hadkötelesek mellett a hadkiegészítési állományba, a tényleges szolgálatot 
teljesítő önkéntes tartalékos katonákat pedig a tényleges katonai állományba sorolta. 
Ugyanakkor a valós képességeket jól szemlélteti, hogy a  2005–2009 közötti időszakban 
az önkéntes tartalékos szolgálatra országos szinten 24 fő regisztrált, de szolgálatra már 
csak  17 fő jelentkezett, akik közül végül csak  16 fővel került sor szerződéskötésre.51 
Komoly visszatartó erőt jelentett a jelentkezők számára az is, hogy a rendszerbe történő 
bekerüléskor egy 25 napos kiképzésen kellett részt venni, majd a szerződés időtartamára 
évente  15-15 napra kötelezően behívhatóvá váltak az önkéntes tartalékosok. Ezek az idő-
szakok azonban az éves szabadság keretét terhelték, a munkáltatók számára pedig sem 
kompenzációt, sem egyéb ösztönzőt nem biztosítottak a rendszer támogatása érdekében.52

Mivel az Önkéntes Tartalékos Rendszer létrehozását nem követte valós képesség meg-
teremtődése, a tartalékos erők kérdéskörének megoldása politikai szinten ismét fókuszba 
került.  2007. április 27-én  dr. Simicskó István országgyűlési képviselő H/2885 iromány-
számon képviselői önálló indítványt nyújtott be a Honi Gárda tartalékos védelmi erő 
felállításáról.53 Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága az irományt tárgy-
sorozatba vette, azonban a tényleges megtárgyalásra nem került sor. Az országgyűlési 
képviselő az indítványt végül  2008. március 7-én  visszavonta.

50 Urbán  2010. 47.
51 Urbán  2010. 54.
52 Kern  2010, 79.
53 Simicskó  2007.
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2007 novemberében dr. Simicskó István egy újabb önálló képviselői indítványt nyúj-
tott be egy önkéntes, tartalékos területvédelmi erő felállítására vonatkozóan. A Honvé-
delmi és rendészeti bizottság a határozati javaslatot ezúttal általános vitára alkalmasnak 
találta. Nyitray András és Básthy Tamás országgyűlési képviselők módosító javaslata 
alapján a határozati javaslat új, A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének 
felülvizsgálatáról címet kapta, és ennek eredményeképpen az Országgyűlés elfogadta 
a 80/2008. (VI. 13.) OGY-határozatot a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszer 
felülvizsgálatáról.54

A honvédelmi miniszter utasításban intézkedett a szakértő bizottság felállításáról. 
A bizottság munkájába bevonták az összes érintett szervezeti elemet, a korábban a szak-
területen felső vezetői megbízatást ellátó szakembereket, továbbá a Magyar Tartalékosok 
Országos Szövetségét mint társadalmi szervezetet. Kilenc potenciálisan érintett kamarát 
és munkáltatói szakmai szervezetet is megszólítottak annak érdekében, hogy képet kap-
janak a munkáltatói oldal hozzáállásáról a munkavállalók önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatvállalásának támogatása, valamint a számukra elfogadható munkáltatói kompen-
záció kérdésében. A szakmai munkát kiegészítette egy reprezentatív véleménykutatás, 
valamint az ágazaton belüli információgyűjtés a leszerelő szerződéses katonák körében, 
hogy milyen feltételek mellett vállalnák az önkéntes tartalékos szolgálatot.55

A felülvizsgálat eredményeképp számos hiányosságra derült fény, többek között arra, 
hogy a tartalékos állomány sem létszám, sem kiképzettség szempontjából nem jelent 
komoly potenciált, továbbá hogy a társadalom tagjainak alacsony szolgálatvállalási haj-
landósága mellett a munkaadói oldal sem érdekelt abban, hogy a munkavállalói önkéntes 
tartalékos szolgálatot vállaljanak.56 Megállapították azt is, hogy a Magyar Honvédség 
helyzete a munkaerőpiacon egyre kedvezőtlenebbé vált, így mind a toborzásra, mind 
a megtartó képességre kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Megjegyzendő, hogy a felül-
vizsgálat időszaka az önkéntes haderőre történő teljes áttérés utáni harmadik évre esett, 
amikor mind a hivatásos, mind a szerződéses, mind pedig a tartalékos állomány rend-
szerbe történő bekerülését toborzás útján kellett megoldani. Az előző évben kezdődött 
gazdasági válság hatásai ekkor már jelentősen begyűrűztek az élet minden területére, 
amelyek negatívan befolyásolták a szolgálatvállalási hajlandóságot, és egyre jelentő-
sebb mértéket öltött a személyi állomány fluktuációja. Egyebek mellett ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a Magyar Honvédség létszámarányai egyre kedvezőtlenebbül alakultak.57

A szakértő bizottság jelentése  14 pontban foglalta össze az elvégzett vizsgálat leg-
fontosabb tapasztalatait,58 és egy valós tartalékot jelentő önkéntes tartalékos rendszer 

54 80/2008. (VI. 13.) OGY-határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének 
felülvizsgálatáról http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a08h0080.OGY (A letöltés dátuma: 
 2016. 06. 10.).
55 Kádár  2009, 47–56. 
56 Kern  2010, 81.
57 A Honvédség létszáma és a honvédek illetménye. Képviselői Információs Szolgálat, infojegyzet 
 2014/24. 2.
58 Kádár  2009, 51–52.

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a08h0080.OGY
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fejlesztésére tett javaslatot, amely képes az állandó állomány pótlására, időleges helyet-
tesítésére és esetleges kiegészítésére, amennyiben szükséges.

Az önkéntességet mint alapvető elvet továbbra is kiemelten kezelték, ugyanakkor 
hangsúlyozták azt is, hogy a tartalékos rendszernek elsősorban és alapvetően a Magyar 
Honvédség és a haza védelmének érdekeit kell szolgálnia. Így annak a lehetőségét támo-
gatták, hogy az önkéntes a szerződéskötéskor meghatározhassa, hogy milyen jellegű 
feladatokban kíván részt venni, ugyanakkor ezek a korlátozások nem érhették el azt 
a mértéket, hogy az esetleg ellehetetlenítse a tényleges tartalékként történő későbbi alkal-
mazásukat. A bizottság hosszú távú célként legfeljebb 4000 fő tartalékos felkészítését 
irányozta elő, amely keret a meglátásuk szerint felkészítve, ütemezve optimálisan ter-
vezhető, valós tartalékként funkcionált volna. Arra is javaslatot tettek, hogy az önkéntes 
tartalékosokat a vállalt szolgálat és a kapott kiképzés függvényében differenciálják, 
azaz nyíljon lehetőség arra, hogy az alapkiképzést követően egyesek kizárólag őrzés-
védelmi, katasztrófavédelmi (például veszélyhelyzetben ár- és belvízi védekezés, kár-
mentési feladatok során), valamint szállítmánykísérési feladatokra specializálódjanak, 
míg mások – a megfelelő szintű kiképzés és felkészítés után – akár külföldi missziós 
feladatokban is részt vállalhassanak. Ugyanakkor a kizárólag tartalékosokból álló önálló 
egységek kialakítását a bizottság nem támogatta, mert meglátásuk szerint az ő harcér-
tékük elmaradna az állandó állományétól. Javaslatot tettek továbbá egy olyan adatbázis 
kialakítására, amely a korábban katonai szolgálatot teljesített, a katonai feladatok végre-
hajtása szempontjából speciális szaktudással rendelkezők és az önkéntes tartalékos szol-
gálatot vállalók adatait tartalmazná. Emellett arra is kitértek, hogy a költséghatékonyság 
érdekében a szükségtelen kettősségeket ki kell küszöbölni a kiképzés során, azaz csak 
a valóban indokolt kiképzésben részesüljenek a tartalékosok, azonban ezt lehetőség 
szerint az állandó állománnyal együtt kapják meg az objektumok és a kiképzők kapa-
citásainak jobb kihasználása, valamint az átadott tudás egységessége miatt is. Hang-
súlyosan bekerült a jelentésbe a munkahelyvédelem kialakításának szükségessége, mert 
a vizsgálatok bebizonyították, hogy sokan a munkahely esetleges elvesztésének kockázata 
miatt nem jelentkeznek a tartalékos rendszerbe, emellett pedig a munkáltatók számára 
is ösztönző és kompenzációs rendszert kell kialakítani anyagi és erkölcsi értelemben 
egyaránt. A javaslat tartalmazta azt is, hogy az állampolgárok honvédelmi jellegű isme-
retbővítését is meg kell célozni, amelyeket a különböző szintű oktatási intézményekben 
lehetne megszervezni. A felülvizsgálat végeredményeképpen politikai szinten is bizo-
nyossá vált, hogy az önkéntes tartalékos rendszer megújításra szorul.

A  2010-es  országgyűlési választásokat követően az önkéntes tartalékos rendszer 
fejlesztésére irányuló törekvések tovább folytatódtak. A honvédelmi miniszter 
munkacsoportot hozott létre, amely kidolgozta a szakterületre vonatkozó fejlesztési 
koncepciót.59

A koncepció, amelyet a honvédelmi miniszter  2010. október  11-én  elfogadott, a korábbi 
fejlesztési célkitűzéseket továbbgondolva ezúttal valós képességnövekedést eredményező 

59 Szász  2012,  13.
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javaslatcsomagot tartalmazott. A rendszer mielőbbi életre hívása érdekében a miniszter 
a 95/2010. (XI.  16.) számú HM-utasításban intézkedett a Magyar Honvédség tarta-
lékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatokról. Az utasításban megjelent 
a Magyar Honvédség tartalékos rendszerét alkotó komponensek megnevezése, azaz 
az önkéntes tartalékos rendszer és a törvényi kötelezettség alapján szervezett összetevő. 
Az önkéntes tartalékos rendszert alkotó állományt is diverzifikálták, így megkülönböz-
tették az önkéntes műveleti tartalékosokat az önkéntes védelmi tartalékosoktól.

Az önkéntesség alapján szervezett tartalékos komponens legfőképpen abban külön-
bözik a törvényi kötelezettség alapján szervezett komponenstől, hogy míg az előbbi 
a béke és a különleges jogrend időszakában egyaránt alkalmazható erőt jelent, addig 
az utóbbi felkészítése és alkalmazása kizárólag különleges jogrend esetén lehetséges.

Ezen az alapvető alkalmazási különbségen túl az önkéntes műveleti tartalékos önként 
vállalt szerződés alapján, rendelkezésre állási díj ellenében rendelkezésre áll, és a be-
hívását követően a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően, tényleges katonai szol-
gálatot teljesít. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkéntes műveleti tartalékosok a Magyar 
Honvédség szerves részét képezik, így az egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmas-
ságuk feltételei a hivatásos és a szerződéses állománnyal azonosak. Ezáltal biztosítható 
az, hogy a harcértékük a hivatásos és szerződéses állományéval megegyezzen.

Az önkéntes védelmi tartalékos ugyanakkor határozatlan idejű szerződést köt, a szer-
ződésben foglaltaknak megfelelően rendelkezésre áll, és a behívását követően a szerző-
désében megjelölt területvédelmi (őrzés-védelmi, befogadó nemzet támogatási, kataszt-
rófavédelmi és egyéb) feladatokat látja el.

A törvényi kötelezettség alapján szervezett tartalék is további kategóriákra osztható. 
A kiképzett tartalékosok körébe tartozik minden olyan, korábban katonai kiképzésben 
részesült férfi, aki a Magyar Honvédségben egykor akár hivatásos, akár szerződéses, akár 
önkéntes tartalékos jogviszonyban szolgált. Ők ugyan békeidőszakban nem teljesítenek 
katonai szolgálatot, csak különleges jogrend időszakában alkalmazhatók, ekkor azonban 
a Magyar Honvédség valamennyi feladatában részt vehetnek. Szolgálatukat a hivatásos 
katonai szolgálat felső korhatárának az eléréséig láthatják el.

A potenciális hadköteles tartalékosok közé – a fentiek figyelembe vételével – mind-
azon  18. életévüket betöltött, de a hadkötelezettség felső korhatárát el nem ért férfiak 
tartoznak, akik nem részesei sem az önkéntes tartalékos, sem a kiképzett tartalékos 
állománykategóriának. Ők megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban, a soro-
zást és az alapkiképzést követően teljesítenek szolgálatot.60

Az új rendszer megvalósításához azonban meg kellett teremteni a megfelelő jogi sza-
bályozói hátteret, amelynek az egyik legfontosabb mérföldköve Magyarország Alaptör-
vénye XXXI. cikkének (2) bekezdése, mely szerint „Magyarország önkéntes honvédelmi 
tartalékos rendszert tart fenn.”

60 Szász  2012,  14.
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2011-ben  az Országgyűlés sürgősséggel alkotta meg azt a jogszabályi hátteret, amely 
lehetővé tette az önkéntes védelmi tartalékos állomány intenzív feltöltésének hatékony 
elősegítését.61

A tartalékos rendszer fejlesztésének további lendületet adott a nemzeti erőforrás 
miniszter  2011 októberében benyújtott törvényjavaslata a korhatár előtti öregségi nyug-
díjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról. Az ennek 
nyomán elfogadott  2011. évi CLXVII. törvény  2012. január 1-jétől  megszüntette a kor-
határ előtti öregségi nyugdíjak folyósítását, és helyette a már szolgálati nyugállományban 
lévő, de a nyugdíjkorhatárt még el nem érő állománytagok számára szolgálati járandóságot 
biztosított. Ezt azonban a személyi jövedelemadó mindenkori összegével csökkentették 
az egyéb kivételes esetekre nem jogosultak tekintetében, kivéve, ha az érintett önkéntes 
tartalékos szolgálatot vállalt. Ez a törvény adta lehetőség természetesen azonnali, jelentős 
önkéntes tartalékos létszámot garantált, és biztosította az úgynevezett járandóságos 
katonák szakértelmének rendszerbe történő visszahozását, valamint hogy a korábban 
25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező, de a hadkötelezettség felső korhatárát már 
elért, azaz 40 év feletti, de az öregségi nyugdíjkorhatár alatti nyugállományú egyenru-
hások (katonák, rendőrök, katasztrófavédelmi szervezetek és a jogelőd testületek egykori 
hivatásos állományú tagjai) elérhetővé váljanak a honvédelem számára.

2012 januárjában elkezdődött az önkéntes műveleti tartalékos állomány feltöltése is. 
A toborzási tevékenységnek és a szolgálati járandóságra vonatkozó új törvényi előírá-
soknak köszönhetően rövid idő alatt mintegy 4000 fő regisztrált a rendszerbe. Elindultak 
az alkalmassági vizsgálatok és a szerződéskötési eljárások, és a  2012. márciusi adatok 
alapján úgy tűnt, hogy az engedélyezett önkéntes tartalékosi keretlétszámot módosítani 
szükséges.

A kezdeti sikerek után a honvédelmi tárca kezdeményezésére az Országgyűlés elfo-
gadta az önkéntes tartalékosok létszámának legfeljebb 8000 főben történő megállapítását. 
A rendszer áteresztő képességének megfelelően tehát folyamatos volt az önkéntes tarta-
lékosok állományba vétele és kiképzése. Az első éles helyzetben történő nagy létszámú 
alkalmazásukra a  2013. évi árvízi védekezéskor került sor.

A szolgálati járandóságban részesülők tömeges jelentkezése  2012 végére megszűnt, 
így emiatt, valamint az egészséges életkori eloszlás kialakítása miatt, a toborzás fókusza 
a  18 év feletti, iskolarendszerben maradt fiatalokra tevődött át. Ez azt eredményezte, hogy 
a 30 év alatti önkéntes tartalékosok létszáma az első évi 1-2%-ról a férfiak körében 8,5, 
a nőknél 22%-ra  nőtt  2013-ban.62

A munkáltatói ösztönző rendszer elindítása is eredményesnek bizonyult,  2013-ban  
már több mint 500 munkáltatóval kötött megállapodást a Magyar Honvédség, és a kom-
penzáció-kifizetések is megkezdődtek.63

61 2011. évi CXIII. törvény. 
62 Kádár–Vanyur  2013, 91.
63 Kádár–Vanyur  2013, 92.
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Az önkéntes tartalékos rendszer működtetésével kapcsolatban  2016-ra  azonban már 
egyre több negatívum került napvilágra. Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter 
 2016 februárjában adott interjúja64 szerint az önkéntes tartalékos állomány létszáma 
5370 fő volt. A 3780 fő önkéntes műveleti tartalékos közül 3100 fő részesült szolgálati 
járandóságban (az összes önkéntes műveleti tartalékos 82%-a). Az életkori megoszlás 
alapján az összes önkéntes műveleti tartalékos 53%-a,  2021 fő volt 50 év feletti, 
és további 27%-uk, azaz  1028 fő volt 46 és 50 év közötti. A 41–45 év közöttiek 225-
en, a 36–40 évesek 52-en, a 31–35 év közöttiek 29-en voltak, a 30 év alattiak létszáma 
pedig 436 fő volt.65 A miniszteri bejelentéssel nyilvánvalóvá vált, hogy olyan rendszer 
kialakítása szükséges, amely a társadalom tagjainak a munkavállalói és munkaadói 
oldal igényeihez egyaránt igazítva teszi lehetővé és elérhetővé az önkéntes tartalékos 
katonai szolgálatot.

Magyarország honvédelmi minisztere  2016 februárjában jelentést tett a Kormány 
részére a honvédelem és társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztéséről szóló kon-
cepcióról, amelynek alapgondolata az volt, hogy a honvédelmi rendszer hatékonysá-
gára a Magyar Honvédség szakmai teljesítménye mellett meghatározó befolyással bír 
az állampolgárok és a társadalmi szervezetek aktivitása, képességeik becsatornázása, 
az egyének hazafias érzülete és azon feltételek rendelkezésre állása, amely biztosítja 
számukra a honvédelem ügyében történő személyes vagy szervezeti közreműködést. 
Figyelembe véve, hogy a honvédelem törvényi szinten deklaráltan is nemzeti ügy, ezen 
alapelv és követelmény érvényesítését az állami intézkedéseknek, szervezési és támo-
gatási rendszereknek kell biztosítaniuk. Annak érdekében, hogy a honvédelem rend-
szere valós képességekkel rendelkező, jól működő és fenntartható egységet alkosson, 
a koncepció az önkéntes katonai szolgálatvállalás lehetőségeinek a kibővítésére, továbbá 
a hazafias és a honvédelmi nevelés újragondolására tett javaslatot.

A koncepció kiemelt eleme volt a területi alapon megszervezendő tartalékos erők, 
valamint az önkéntesen vállalható katonai kiképzés lehetőségének megteremtése, amel-
lyel a Kormány egyetértett, és feladatot szabott a járási alapokon szerveződő terület-
védelmi erők kialakításának vizsgálatára, amely feladatra egy miniszteri biztos által 
vezetett munkacsoport alakult.

2016. február 26-án  került sor a miniszteri biztos által összeállított Nemzeti Terület-
védelmi Erők66 munkacímet viselő vitaanyag főbb tartalmi elemeinek ismertetésére 
a szakmai grémium előtt. A koncepció alapját az a fő gondolat alkotta, hogy a kiala-
kítandó szervezet a társadalom széles rétegét átfogó, tágabb értelemben vett védelmi 
feladatokat ellátó, klasszikus gárda típusú, területvédelmi elveken felépített nemzeti 

64 Simicskó  2016.
65 Kladek  2007.  169.
66 Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Biztos: Nemzeti Területvédelmi Erők koncepció. 
Budapest,  2016. A dokumentumot  2016 januárjában a szerző szakmai irányításával a HM Miniszteri 
Biztosi Titkárság munkatársai állították össze, amelyet vitaindító anyagként a  2016. február 26-án  
a Honvédelmi Minisztériumban összehívott Stratégiai Munkacsoport tagjai kaptak meg előzetes 
tanulmányozásra. Kéziratban a szerzőnél fellelhető.
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önvédelmi szervezet legyen, amely a honvédelmi miniszter irányítása alatt, központilag 
szervezetten, de mégis gyorsan és rugalmasan, a veszély mértékéhez igazodóan képes 
legyen a területi (megyei), helyi (járási) vagy települési szinten jelentkező védelmi igaz-
gatási feladatok támogatására, részbeni ellátására, és egyben – szükség esetén – alkalmas 
legyen a Magyar Honvédség részére egyes különleges jogrendi időszakokban honvédelmi 
előképzettséggel rendelkező minőségi tartalékot biztosítani.

A vitaindító anyag tovább fejlesztése a későbbiekben a Nemzeti Önkéntes Honvédelmi 
Erők67 munkacímet viselte. A kibővített, átdolgozott koncepció javaslatot fogalmazott 
meg a Nemzeti Önkéntes Honvédelmi Erők (NÖHE)68 felállítására, lehetőséget bizto-
sítva ezzel a társadalom széles rétegei számára ahhoz, hogy önkéntes alapon, de mégis 
szervezetten, az állami szerveket segítve, azok tevékenységével összehangoltan vegyenek 
részt a haza védelmével összefüggő feladatok végrehajtásában, közvetlen környezetük 
biztonságának garantálásában. A fő mozgatórugó egy államilag támogatott és műkö-
dési feltételrendszerét tekintve államilag szervezett, tevékenységét illetően azonban 
elsősorban önszerveződő struktúra kialakítása volt, amely lehetőséget biztosít arra, 
hogy a lehető legtöbb állampolgár rendelkezzen a haza védelméhez kapcsolódó alapvető 
ismeretekkel anélkül, hogy katonai szolgálatra ezen együttműködés keretében kötele-
zettséget vállalna.

Rövid időn belül megszületett azonban az a felső vezetői iránymutatás, amely hangsú-
lyozta, hogy a tartalék erők megszervezését ne egy önálló szervezetben, hanem a Magyar 
Honvédség keretein belül valósuljon meg. Ennek megfelelően a szervezet elnevezése 
Önkéntes Területvédelmi Tartalékra (rövidítve MH ÖTT) módosult, és ezzel együtt meg-
változott annak definitív meghatározása és rendeltetése is. Ennek megfelelően „az MH 
ÖTT a »honvédelem nemzeti ügy« eszméjével azonosuló, az ország védelméért, az álta-
lános biztonsági szint növeléséért tenni tudó és akaró, ezért akár személyes szolgálatot 
is vállalni kész, modulrendszerben felkészített, alapvető honvédelmi ismeretekkel ren-
delkező nagykorú magyar állampolgárokból álló, a tágabb értelemben vett honvédelmi 
feladatokat ellátó, földrajzi (járási) alapon megszervezett hadrendi elem.”69

Az így kialakított szervezet tevékenységében, feladatai között nemcsak a katonai 
jelleg dominált, hanem az ország általános védelmi, ellenálló képességének megerősítése 
mindenféle biztonsági fenyegetéssel szemben, a katonai és rendvédelmi erők műveleti 
hatékonyságának előmozdítása és a feladat-végrehajtás eredményességének fokozása. 
A koncepció alapján az MH ÖTT a meghatározottak szerint földrajzi alapon (járásonként) 
szervezett, és alkalmazására az adott földrajzi területen kerülhet sor akképpen, hogy 

67 Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Biztos: Nemzeti Önkéntes Honvédelmi Erők (NÖHE) 
koncepció. Budapest,  2016. április. Kézirat. A dokumentum a szerzőnél fellelhető.
68 A javaslatban az új szervezet Nemzeti Önkéntes Honvédelmi Erők elnevezéssel szerepelt, de 
a megnevezésre vonatkozóan bekért szakértői vélemény alapján a Nemzetőrség megnevezés lehetősége 
is felmerült. Hermann  2016.
69 kun szabó  2016, 9.
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az MH ÖTT járási szervezeteinek nem csupán a hagyományosan, katonai értelemben 
vett területvédelem a feladata.

2016 őszétől az Önkéntes Területvédelmi Tartalék és az ahhoz szakmailag szorosabban 
kapcsolódó Önkéntes Honvédelmi Előképzés kialakítása a Honvéd Vezérkar főnökének 
szakmai irányítása alá került, ezzel párhuzamosan pedig megindult a honvédelem ügyét 
széleskörűen támogató társadalmi bázist kialakítani hivatott Honvédelmi Sportszövetség 
életre hívása.

Összegzés

Bár a honvédség feltöltése és kiegészítése tekintetében a történelem folyamán többször is 
megjelent az önkéntesség (1848,  1921), ezek a kezdeményezések nem bizonyultak ered-
ményesnek, a társadalmi kultúrának nem képezte szerves részét a honvédelem ügyének 
önkéntes alapon történő támogatása.

Látható az is, hogy a hivatásos állomány biztosítása mellett a haderő létszámának 
feltöltése folyamatosan akadályokba ütközött. A politikai ambíciószintek gyakran nem 
a saját, hanem más hatalmak elképzeléseit tükrözték vissza, a reálisnál és elérhetőnél 
jóval magasabbak voltak. Viszont a kötelező katonai szolgálat révén a társadalom tag-
jainak jelentős része elsajátította a honvédelemhez kapcsolódó ismereteket, ezáltal is 
kiképzett tartalékot alkotva szükség esetére.

A rendszerváltozást követő időszakban tapasztalható fellazulás, a kötelező sorkatonai 
szolgálat időtartamának többszöri csökkentése, végül felfüggesztése történelmi előzmé-
nyekkel nem rendelkező helyzetet teremtett a társadalom és annak vezetői számára is. 
Ennek kezelése determinálja nemcsak az önkéntes alapon szerveződő Magyar Honvédség 
helyzetét, de az egész ország nemzeti biztonságát is.

Az új helyzet a korábbiakban kialakult társadalmi szemlélet gyökeres átformálását 
teszi szükségessé, amelynek eszköze és legfőbb csatornája rövid távon a társadalom 
számára elfogadható és a nemzeti biztonság követelményeinek is megfelelő keretek 
kialakítása (Önkéntes Területvédelmi Tartalék, Honvédelmi Sportszövetség), közép- 
és hosszú távon pedig a honvédelmi nevelés területének további fejlesztése és annak 
valós tartalommal való megtöltése lehet.
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A légi bázis mint műveleti képesség komplex vizsgálata, 
szerepe a légi műveletekben

Csengeri János

Bevezető gondolatok

Jelen összefoglalás célja, hogy rövid áttekintést adjak a doktori (PhD-) értekezésem 
lényegéről, a téma aktualitásáról, a kutatási problémákról, a kutatás módszertanáról, 
a hipotézisekről és az azokra adott válaszokról, a tudományos eredményeimről, illetve, 
hogy összefoglaljam a dolgozat tartalmát. Ezen alkalmmal tehát ismertetem az értekezés 
első és utolsó lényegi részét, továbbá egy olyan részletet emelek ki a dolgozatból, amely 
máshol még nem került publikálásra.

A légierő alkalmazásának számos szószólóját ismerjük: valamennyien fontos részletet 
adtak hozzá az elmélethez, illetve nézeteik sok esetben egybevágnak. Ezeket a hason-
lóságokat sokszor „nem eredetiség”-ként szokás aposztrofálni, azonban én úgy vélem, 
hogy ez adja a koherenciát az egyetemes légierő-elméletben. Az alapokat lefektető Giulio 
Douhet – Hugh M. Trenchard – William L. Mitchell hármas legjelentősebb kijelentése, 
hogy a légierő legfontosabb tulajdonsága, hogy egyenesen az ellenség „szívébe” tud 
hatolni, így eredendően támadó szellemű része a haderőnek, és általa érhetőek el a kitű-
zött politikai célok. A második világháború idejéből származó legfontosabb gondolkodók 
Alexander P. de Seversky, aki átfogó megközelítést ad Adolf Hitler és a III. Német Biro-
dalom legyőzéséhez a légierő által, illetve John C. Slessor, aki pedig visszalép a légierő 
hadászati alkalmazásának vizsgálatától, és a szembenálló szárazföldi erők ellen alkalma-
zandó hadműveleti-harcászati támadást (légi lefogás, Air Interdiction – AI) alapozza meg 
nagy részletességgel és kiváló szakértelemmel. A kortársnak mondható gondolkodók, 
mint John A. Warden, Philippe S. Meilinger, illetve Robert A. Pape már nem a légierő 
alapfunkcióit, hanem hatékony, modern alkalmazását és az ehhez szükséges komplex 
célpontkiválasztási rendszert alkották meg. Az általuk kreált sémák vezették sikerre 
az első öbölháború légi erőfeszítéseit, valamint az azt követő légi háborúkat. Ebben 
az érában valósult meg szinte vegytisztán az, amit már a kezdeti szószólók hangoz-
tattak: egy háború megnyerhető (az egyik fél akarata a másikra kényszeríthető) csupán 
a légierő alkalmazásával.

Természetesen számos más nagyszerű teoretikus említhető lenne még, személyesen 
(és a szakirodalmat figyelembe véve) én mégis a fentieket tartom a legfontosabbaknak. 
Azonban mindannak ellenére, hogy e férfiak nagyszerű gondolatokat alkottak, 
a légierő fundamentumát, a repülés földi bázisát, a repülőterek, vagy mondjuk inkább, 
légi bázisok szerepét alig tárgyalták a légierő elméleti vizsgálatai során. Helyenként 
megemlítik ezeket, azonban jelentőségüket és mibenlétüket részleteiben nem tárgyalják. 
Annak ellenére azonban, hogy a katonai bázisok szerepének, jelentőségének ebben 
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az érában  lényegében nem történik meg a tárgyalása (sokszor azonban, mint célpont-
kategória szerepel), komoly irodalma van a katonai bázisok létesítésének, geostratégiai 
jelentőségének. Úgy gondolom, hogy a repülőtér mint a légi hadviselésben résztvevő 
elem igen nagy jelentőségű. Nemcsak hozzájárul és lehetővé teszi a légi műveleteket, 
hanem a szembenálló fél szempontjából is elsődleges célpontként kellene gondolnunk rá.

A téma időszerűsége, bemutatása, a témaválasztás motivációja

2009-ben  légiforgalmi irányítóként végeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temen, azonban a repülés már előtte is foglalkoztatott. A szakirány választása már 
az egyetemi felvételkor eldőlt számomra, már csak a tanulmányi teljesítményemen múlott, 
hogy a választott területen folytathassam az egyetemet a második évfolyam befejezése 
után. A végzést követően három évig szolgáltam Szolnokon légiforgalmi irányítóként, 
ez idő alatt szakszolgálati engedélyt szereztem, és I. osztályú légiforgalmi irányító minő-
sítést nyertem. Már ebben a beosztásban elkezdtem Debrecenben levelező tagozaton 
a logisztikai menedzsment mesterszakot, amelynek ideje alatt pályáztam a Nemzeti 
Kiválósági Programba, az Eötvös Loránd Hallgató Ösztöndíjra „A katonai repülőterek 
civil-katonai közös felhasználása” témával, amelyet el is nyertem. Ekkor kezdtem tudo-
mányos alapossággal foglalkozni a repülőterek mindenoldalú tanulmányozásával, az álta-
lános felépítésükön keresztül a hadműveleti követelményeken át a polgári-katonai kettős 
hasznosításukig.

A témaválasztás időszerűségét a következő adja: a hadviselés múlt századi és jelenlegi 
arculatát tekintve megállapítható, hogy a siker meghatározó szereplőjévé vált a légierő, 
azonban a megfelelő számú légi eszköz levegőbe emelkedésének a biztosítása komoly 
feladat, ezért olyan képességű légi bázisra, de még inkább légi bázisok hálózatára van 
szükség, amely képes ezt a követelményt teljesíteni. A légierő, ezzel együtt a légi bázisok 
geostratégiai szerepe tehát jelentős, mibenlétüket tárgyaló írások azonban az össze-
függéseket nem tárják fel teljeskörűen, csak kisebb részterületeket vesznek tekintetbe, 
a légi bázisok jelentőségét nem ismerik fel.

A líbiai események kezelésére számos légi bázison állomásoztatták a csoportosításban 
részt vevő repülőgépeket. Számuk a felajánlott mennyiség kétszerese volt, ugyanis nem 
darabszámot, hanem üzemképes, bevethető repülőgépeket garantáltak a műveletben részt 
vevő államok, amelyek biztosítása nagyobb eszközlétszámot igényelt. A légi járművek 
számára nemcsak a fel- és leszállást kell a repülőtereknek biztosítania, hanem a bevetések 
közötti felkészítések, újrafegyverzések helyszínét is, a légi mobilitási műveletek során 
adódó utánpótlás (teheráru) és személyzet (utasok) be- és kirakására is alkalmasnak kell 
lennie, továbbá egy sor, később kifejtendő, feladatra kell készen állniuk.. Kijelenthetjük 
továbbá, különösen országhatáron túl, jellemzően műveleti területen, hogy a légi bázisok 
kiemelt és elsődleges célpontok, akár tüzérségi és légi eszközökkel is támadhatók.

PhD-kutatásom során tehát a légi bázisok különböző aspektusát vizsgálom, amely 
területet néhány éves kutatómunka után három részterületre osztok fel. Az egyik 
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a repülőterek , légi bázisok (vagy általánosan katonai bázisok) pozícionálása, amivel 
egy állam nemcsak hazai, de esetleges országhatárain túli érdekszféráját is képes 
lehet megóvni; ebben az esetben a légi bázisra mint az ott települő repülő erő által 
megvalósítható képességcsomagra tekintek, amelynek megállapíthatók a harci, 
és harctámogató képességei. A második részterület a repülőterek azon szolgáltatásainak 
vizsgálata, amelyekkel a légiközlekedés, illetve a légi műveletek megvalósítását teszik 
lehetővé, illetve hatékonyságukat növelik. A harmadik részterület pedig a biztonság, 
amely nélkül az előző kettő tulajdonság/képesség nem aknázható ki, vagy nem valósítható 
meg.

A tudományos probléma megfogalmazása

Az alapvető tudományos probléma, hogy a légi bázisok hadelméleti jelentőségének kohe-
rens és részletekbe menő, a hazai, magyar szempontokat a fókuszba helyező tárgyalása 
ezidáig nem valósult meg. Úgy ítélem meg, hogy a vizsgált témakör légierő hadelméleti 
területen is tudományos alapon nyugvó elemzéseket, megállapításokat és következteté-
seket igényel. A légierőről gondolkodók műveikben csupán magukat a légi műveleteket 
tárgyalják, az azokat lehetővé tevő platformok funkcióit, jelentőségét nem bontották ki 
teljeskörűen.

A repülőtereknek óriási műszaki leíró irodalma érhető el, ezeknek azonban hadel-
méleti vonatkozása jellemzően nincsen. Találkozhatunk továbbá egy harmadik megkö-
zelítéssel, főleg a nemzetközi szakirodalomban, amely általában foglalkozik különböző 
államok szempontjából az országhatárokon túl létesített katonai bázisokkal, viszont nem 
kifejezetten a légierő és a légi bázisok szempontjából, jóllehet, e bázisok jelentős része 
légierő vonatkozású.

A kutatási hipotézisek meghatározása

A téma előtanulmányozása során, illetve a kutatásaim alatt számos problémával szembe-
sültem, amelyeket a következő feltételezésekkel fejezek ki:

Probléma: Van-e olyan magyar nyelvű esettanulmány, disszertáció, folyóiratban 
publikált szakcikk, szakértői elemzés stb., amely a légi bázisok szerepével, mibenlé-
tével, funkcióival, elemeivel koherensen és kiemelten foglalkozik? Hipotézis: Legalábbis 
magyar nyelven nem megtalálható, de idegen nyelven is csekély a légi bázisok és a légi 
hadviselés kapcsolatával átfogóan foglalkozó tudományos értékű munka.

Probléma: Megjelenik hazai, szövetségi és a Szövetség vezető nemzeteinek légierő 
alapdoktrínáiban a légi bázis vagy repülőtér mint fontos hadviselő elem? Ha igen, milyen 
minőségben? Hipotézis: A légierő doktrínák általában nem ismerik fel a légi bázisok 
geostratégiai jelentőségét, erőkivetítési minőségét, a légi bázisok alapvető determináns 
szerepét nem hangsúlyozzák.
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Probléma: A légierő meghatározó szereplője a hadviselésnek, ennek ellenére a légierő 
hadelméleti gondolkodás szintjén csekély mértékben foglalkozik a légi bázisok helyével, 
szerepével, annak ellenére, hogy ez képezi a kiindulópontot a műveletekhez, bizto-
sítja a felkészülés helyszínét, elhelyezkedésük meghatározhatja (különösen országhatá-
rokon túl) a légierő hatókörét, reakcióidejét. Hipotézis: Az országhatárokon túl létesített 
és részben a hazai területeken található légi bázisok nem csupán a légi járművek fel- 
és leszállására alkalmas helyszínek, hanem fontos geostratégiai hídfőállások, szerteágazó 
diplomáciai-, harci-, harci támogató és harci kiszolgáló funkciókkal rendelkeznek.

Probléma: Az országhatárokon belüli (nem csak Magyarország esetében) repülőte-
reken, légi bázisokon a repülő egységeket jellemzően homogén módon szervezik (például 
vadászrepülő ezred, bombázó ezred stb.), a feladat-végrehajtások során azonban vegyes 
kötelékeket alakítanak ki, a különböző képességű repülőgépek szinergiájára alapozva. 
Hipotézis: Az alkalmazott haditechnikai eszközök, a harceljárás, valamint a szervezeti 
struktúra hatással bír egy konfliktus megoldásába bevont légi bázisok területi eloszlására, 
számára, támogató képességire.

Probléma: Ugyan fellelhetőek a légi bázisok repülést és művelet-végrehajtást lehetővé 
tevő és támogató elemei a szakirodalomban, és általában olvashatunk a biztonságot növelő 
megoldásokról, az erők megóvása feladatkörről, ezeket teljes körűen összefoglaló tudomá-
nyos munka eddig nem született. Hipotézis: A légi bázisoknak nemcsak az elhelyezkedése 
és az ott települő erők harci potenciálja meghatározó, hanem egyéb fontos elemekkel 
is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a műveletek hatékony végrehajtását, valamint 
szintén fontos funkciókkal bírnak, lehetővé teszik az előbbiek épségét, biztonságát, hasz-
nálhatóságát. A tanulmány hangsúlyos célkitűzése, hogy a repülés- és művelettámogató 
tényezőket, a biztonságot és üzemkészséget szavatoló funkciókat, továbbá a befogadó 
nemzeti támogatás során a küldő és a fogadó fél felelősségeit is részleteiben tárgyalja.

A kutatási célok megfogalmazása

Kutatásaim célja, hogy a légi bázisok felépítéséről, képességeiről, jelentőségéről mint 
komplex jelenségről átfogó képet adjak. Vizsgálni fogom a légi bázisok pozícionálását, 
geostratégiai jelentőségüket; harci-, harctámogató-, illetve harckiszolgáló képességeit; 
valamint az erőket megóvó képességeiket.

A fenti célok elérése érdekében:
• Az értekezés elején fejezetenként röviden elvégzem a téma szakirodalmi áttekin-

tését.
• Annak érdekében, hogy tisztázzam azt a feladatrendszert, amelyhez a légi bázisok 

alapot kell biztosítsanak, részleteiben áttekintem a légi hadviselésben betöltött 
szerepét. Ezt kétfajta megközelítésből teszem meg, egyrészt áttekintem azoknak 
a legjelentősebb légierő-gondolkodóknak a nézeteit, akik meghatározó formálói voltak 
a légierő alkalmazásának és a légi hadviselés alakulásának, illetve megvizsgálom 



393

A légi bázis mint műveleti képesség komplex vizsgálata

a legjelentősebb légierő-doktrínákat, amelyek rögzítik a légihadviselés-elmélet 
jelenkori állását.

• Újfajta megközelítést, szemléletmódot kívánok meghonosítani a légi bázisokkal 
(és ezen keresztül általánosságban a katonai bázisokkal) kapcsolatban, miszerint 
e létesítmények nemcsak a repülőeszközök fel- és leszállásainak, földi kiszolgálá-
suknak és karbantartásuknak helyszínei, hanem erőkivetítési platformok, a légierő 
(és általában a haderő, ezáltal az állam) erőtöbbszöröző eszközei. E cél elérése érde-
kében kifejtem továbbá a légi bázisok geostratégiai vonatkozásait és jelentőségét.

• Ahhoz, hogy a légi bázisok a fenti funkciót elláthassák, biztonságos objektumoknak 
kell lenniük, mint pedig közismert, a biztonságnak nagyszámú aspektusa megkü-
lönböztethető. Az értekezésben három megközelítést emelek ki, amelyek a terület 
nagy részét lefedik. Megvizsgálom a légi bázisok erőket megóvó tevékenység-
körét, amely funkció segítségével magas szintű üzemképesség-fenntartás biztosít-
ható; a békeidőben, nem műveletei területen elhelyezkedő légi bázisok/repülőterek 
biztonsági kihívásait és az azokra adható válaszokat; illetve műveleti területen 
a bázisok környezetének védelmi lehetőségeit, különös tekintettel a távirányított 
repülőrendszerek felhasználására a védelmi mechanizmusban.

• Továbbá, mivel átfogó értekezést kívánok készíteni, megvizsgálom és összegzem 
a légi bázisok harci kiszolgáló elemeit, amelyek lehetővé teszik a repülőeszközök 
üzemeltetését, karbantartását, felkészítését és kihelyezését, továbbá biztosítják 
a bázisokon a művelettervezéshez és irányításhoz szükséges infrastruktúrát, mind-
ezek által a légi műveletek eredményes végrehajtását.

• Az értekezés végén pedig összegzem kutatásaimat, levonom az összegzett követ-
keztetéseimet, és vázolom a tudományos eredményeimet.

Az alkalmazott kutatási módszerek

A disszertáció kutatási módszereinek alapvető követelménye a valóság helyes visszatük-
rözése. A kutatás alatt megkísérlek új összefüggéseket felismerni, ezért a kutatás egyik 
részét alapkutatásként1 és hiánypótló munkaként határoztam meg. Az értekezés nagyobb 
részében a már meglevő tudományos eredményekre alapozva keresem azok hasznosítási 
lehetőségeit a témával kapcsolatos feladatok megoldásában, vagyis a kutatás jelentősebb 
része alkalmazott kutatás.2 A kutatási módszerek megválasztásánál a különös (részleges) 
módszerek közül több fajtát is alkalmaztam.

A légi bázisok vizsgálatánál a kiinduló állapot meghatározásához adatokat gyűjtöttem, 
a lényeges tulajdonságokat, az ismertetőjegyeket, a strukturális elemeket, az egyes kap-
csolatokat elemeztem (analízis).3 Az elemzések után az analízis által feltárt lényeges 

1 Gőcze  2010, 34.
2 Gőcze  2010, 35.
3 Gőcze  2010, 45.
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 kapcsolatokat összegzem, és viszonyítom az egész rendszerhez (szintézis). A rendelke-
zésre álló egyes tapasztalatok feldolgozásából és az elemzések adat-, illetve hipotézishal-
mazából, kiegészítő elméletekből és feltevésekből következtetéseket vonok le (indukció). 
Az általános jelenségekből következtetéseket vonok le a légi bázisokra vonatkozóan 
(dedukció). Az összhang, megfelelés elvét alkalmazom a tanulmányban, amely szerint: 
„az új elméletek megjelenése nem teszi értéktelenné a korábban igazolt elméleteket, 
hanem csak azok érvényességi körét szűkíti le, az utóbbiak az előbbiek határeseteivé 
válnak.”4

Kutatási eredményeim alapján a már meglévő nemzetközi és hazai tapasztalatokból 
kiindulva a gyakorlatban hasznosítható eredményeket fogalmazok meg. A feltáró mód-
szert alkalmazva dokumentumokat elemzek, valamint felhasználom megfigyeléseimet.

A kutatás során a megszerzett információkat ellenőriztem, előadásokon, konferenci-
ákon vettem részt. Magyar és idegen nyelvű doktrínákat, szabályzatokat, tanulmányokat, 
PhD-értekezéseket, jegyzeteket, monográfiákat, nemzetközi és hazai tudományos folyó-
iratokban megjelent cikkeket, interneten fellelhető tudományos igényű tartalomszolgál-
tatók cikkeit tanulmányoztam.

A téma szakirodalmi áttekintése

A következőkben áttekintést adok a tárgyalt témát érintő, tárgyaló szakirodalomról. Be-
mutatom a fellelhető hazai forrásokat, de sok esetben főként külföldi munkákra tudok 
támaszkodni, elsősorban angol nyelvűekre. A kutatás korlátai, a titokvédelemmel össze-
függő jogszabályok előírásai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Szabály-
zatában rögzítettek miatt a felhasznált források között minősített információkat nem 
használtam fel. A téma feldolgozása alatt tanulmányoztam magyar és külföldi (amerikai, 
brit, kanadai, ausztrál, NATO) nyílt forrású doktrínákat és szabályzatokat. Releváns 
tanulmányokat, PhD-értekezéseket, jegyzeteket, monográfiákat, nemzetközi és hazai 
tudományos folyóiratokban megjelent cikkeket, interneten fellelhető tudományos igényű 
tartalomszolgáltatók cikkeit vizsgáltam és elemeztem.

A fel- és leszállóhelyek bemutatásakor és kategorizálásakor, valamint a legfontosabb 
fogalmak meghatározásakor alapvetőnek a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Egyez-
mény (Chicago  1944.)  14. függelék (Annex) I. és II. kötete, illetve az ezekben felsorolt 
kapcsolódó dokumentumok tekinthetőek, megkerülhetetlen forrás továbbá az  1995. évi 
légügyi törvény is. Fontos az ICAO Doc 9150, amely a STOLport-ok alapdokumentuma, 
ezen repülőtér-kategória meghatározásához a NATO-fogalom- és meghatározásgyűjtemé-
nyét is felhasználtam, illetve a pilóta nélküli repülő rendszerek vonatkozásában a Szol-
nokon található Katonai Repülő Intézet munkatársainak publikációját is alapul vettem. 
Habár szakirodalmi besorolása alapján nem tekinthető tudományos műnek, alapossága 
okán tanulmányozni érdemes Mudra Isván repülterekről és azok berendezéseiről készített 

4 Gőcze  2010, 22.
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jegyzetét. A műveletekbe bevonható kategóriáknál NATO és USA légierő dokumentu-
mokat, szabályzókat használtam fel. A bázis, légi bázis, országhatáron túli katonai bázis 
fogalmak meghatározásához pedig számos lexikont, illetve ugyancsak a NATO alapvető 
fogalom- és meghatározásgyűjteményét, valamint egyéb hasonló dokumentumokat is 
tanulmányztam, amelyekben azonban nem találtam releváns kifejezéseket. A különböző 
fel- és leszállóhely-kategóriák szemléltetéséhez internetről letölött képeket használtam fel.

A légierő hadviselésben betöltött szerepének bemutatásakor elsőként a legfontosabb 
légierő teoretikusokat veszem számba, akik munkásságának feldogozásához, amen-
nyiben volt rá lehetőség, primer forrásból dolgoztam, tehát az adott gondolkodó saját 
szerzésű írását használtam fel. Ezeken kívül hazai és idegen nyelvű könyveket és folyó-
iratcikkeket is elemeztem, Krajnc Zoltán és alkalmi szerzőtársai számos légierő-gon-
dolkodó munkásságát nagy alapossággal feldolgozták, amelyekből jelen értekezésben 
igyekeztem csupán a leglényegesebb gondolatokra szorítkozni. A légi hadviselés mai 
állását vizsgálandó az elérhető és legfontosabb alapvető légierő-doktrínákat tekintettem 
át, úgy mint: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, NATO, továbbá a hazai 
légierő-doktrínát is megvizsgáltam.

Az ötödik fejezetben a légi bázisok geostratégiai jelentőségét tárgyaltam, amelynek 
első alfejezetében a geopolitika és geostratégia alapvetéseit összegeztem. Ezen összeg-
zéshez a Geopolitikai Szöveggyűjteményből feldolgoztam a német, az angolszász 
és a francia geopolitika klasszikusait, továbbá orosz szerzőktől is idéztem, valamint 
egyéb hazai szerzők könyvét is feldolgoztam, úgymint Bárdos-Féltoronyi Miklós, Szi-
lágyi István és Gazdag Ferenc. A hazai geopolitikai gondolkodás témakörében min-
denképpen megemlítendő még Siposné Kecskeméthy Klára és Nagy Miklós Mihály 
kiemelkedő munkássága, akik együtt és külön-külön is jelentős, átfogó és specifikus 
tanulmányokat készítettek a témakörben. Könyveik és publikációik közül nehéz lenne 
kiemelni néhányat, a kutatók vagy érdeklődők a többi között találhatnak tőlük egyes 
államok, térségek specifikumait, különböző gondolkodási közelítéseket, vagy a geo-
politika, katonaföldrajz kérdéseit vizsgáló munkákat is.

Az úgynevezett tengerentúli bázisokról történő alfejezetekhez felhasznált írások 
zömében angol nyelvűek, többnyire folyóiratcikkek, de vannak köztük könyvek, 
tanulmányok, internetes újságcikkek és állami kimutatások is. Míg a tengerentúli 
bázisoknak jelentős angol nyelvű irodalma lelhető fel, addig hazánkban ilyen 
témájú írásokat nehéz találni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi 
Kutatóközpont gondozásában Varga Gergelytől jelent meg egy tanulmány, amely az USA 
jelenlétét vizsgálja a csendes-óceáni térségben, valamint angol nyelven, a Külügyi 
és Külgazdasági Intézet keretében Vörös Gábor az USA erőkivetítéséről értekezik. 
Erőkivetítés témakörben, amely szorosan kapcsolódik az országhatárokon túli bázisok 
tárgyalásához, Kaiser Ferenc munkáját használtam fel. A légi bázis hálózatok alkalmazási 
módjainak elemzéséhez a tárgyalt konfliktusokat feldolgozó könyvek releváns adatait 
gyűjtöttem ki, és dolgoztam fel. Az adatok felhasználásával, a Google Maps alkalmazás 
segítségével térképen jelenítettem meg a konfliktusterülethez képest a légi bázisok 
elhelyezkedését.
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A légi bázisok védelmi és biztonsági aspektusait tárgyaló fejezetben elsőként az erők 
megóvása feladatkörrel foglalkoztam. Ehhez főként a NATO releváns doktrínáját dolgoztam 
fel, illetve folyóiratcikkeket is áttekintettem. Az erők megóvása feladatkör számos 
elemét tárgyalja a hazai szakirodalom, az értekezésben nem kívántam egyik területtel 
sem részleteiben foglalkozni (csupán az erők megóvásáról önmagában is születhetne 
disszertáció), a tanulmányban mindössze a feladatkör keretrendszerét mutattam be. 
A légi bázisok biztonsági kihívásaival békeidőben, hazai területen foglalkozó alfejezet 
kidolgozásához már jóval gazdagabb irodalomhalmazt dolgoztam fel. Számos hazai 
és külföldi folyóiratcikket, ICAO-ajánlásokat és dokumentumokat, ITDK-dolgozatot 
és nagyobb számú internetes forrást. legfőképpen a repülőtéri védelmi megoldások 
bemutatásakor, a repülésbiztonság területén megkerülhetetlen Dudás Zoltán kutatását. 
A fejezet harmadik részében ugyancsak hazai és nemzetközi forrásokból dolgoztam. 
Immár meghatározó a pilóta nélküli repülő rendszerek tudományos vizsgálatában 
a korábban is említett Katonai Repülő Intézet, az alfejezetben felhasználtam Palik Mátyás 
releváns könyvét. Kiemelem még Makkay Imre, Varga Attila Ferenc és Szternák György 
folyóiratcikkeit, amelyekből fontos adalékokat emeltem ki az értekezés írásakor. Igen 
hasznos és alapos tanulmányok kerültek továbbá viszgálatra a NATO Összahderőnemi 
Légierő Kompetencia Központjának gondozásából is. A drónok elleni védekezés 
feldolgozásakor legfőképpen az ilyen megoldásokat kínáló cégek weblapjait tekintettem át 
mint elsődleges forrásokat, azonban Makkay Imre publikációja is informatív a témában. 
A negyedik alfejezet kifejtéséhez ismét kevés hazai forrás volt található, ezek is még 
a  2000-es  évek előtt születtek. Legfőképpen a ballongyártók honlapjairól, illetve külföldi 
publikációk segítségével dolgoztam fel a témát.

Az utolsó tárgyaló fejezetben a légi bázisok harci kiszolgáló funkcióinak kifejté-
séhez ugyancsak külföldi publikációkat, valamint főként a NATO doktrínáit és egyéb 
dokumentumait használtam fel: a befogadó nemzeti támogatás-, a légierő logisztikai, 
a légi- és űrdoktrínát, valamint a vonalkódokat, illetve az egységcsomagképző meg-
oldásokat tárgyaló dokumentumokat. A hazai példák bemutatásához az internet segít-
ségével kerestem információt, úgymint a SAC-program honlapja, illetve a Honvédelmi 
Minisztérium hivatalos oldala.

Sok művet említhetnék még, amelyek formálták a gondolataimat, látásmódomat, 
azonban ezekből nem idézek, illetve gondolatot egyebekből nem emeltem át.

Fontos meghatározni továbbá, hogy az értekezésben milyen témákat szeretnék 
elkerülni. A tanulmány igyekszik nem műszaki jelleget ölteni, tehát főként hadelméleti, 
nem műszaki szempontból vizsgálja a légi bázisokat, repülőtereket. A tanulmány egyik 
fő célja, hogy megalapozza a légi bázisok szemléletének keretrendszerét, ezért egyes 
területeket kevésbé mélyen tárgyal, hiszen például az erők megóvásának és általában 
a biztonsági kérdéseknek számtalan megközelítése létezik, amelyeket, úgy gondolom, 
jelen tanulmányban kifejteni nincs lehetőség.

Nem tárgyalom továbbá a repülőgép-hordozó hajókat, amelyek azonban szintén fontos 
elemei az erőkivetítésnek. Olyan államok esetében, amelyek elő tudják állítani, fenn tudják 
tartani és üzemeltetik ezeket az eszközöket, a repülőtér-hálózatok fontos kiegészítő  elemei 
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lehetnek, illetve a később, légi hadjáratokra hozott esetekben is a többségnél előfordult 
az alkalmazásuk. Nem vonom be a vizsgálat körébe ezen eszközöket mint kiegészítő 
megoldásokat, mert érdemleges tárgyalásukhoz újabb önálló fejezetre lenne szükség. 
Kutatásaim későbbi részében azonban tervezem részletes bemutatásukat, hasonlóan 
hadelméleti és geostratégiai szempontból, mint jelen esetben a légi bázisok kapcsán.

Ugyancsak nem kívánok foglalkozni a légiforgalmi irányítás kérdéskörével, valamint 
a távirányított repülőrendszerek e folyamatokba történő integrálásával. A témakörben 
számos publikáció készült a Katonai Repülő Intézet kutatási projektjei keretében, ame-
lyekben részletesen megvizsgálták a területet, illetve szimulációkkal támogatott kuta-
tásokat is végeztek.

Légibázis-hálózatok alkalmazása a közelmúlt jelentős légi hadjárataiban

A tanulmányban számos funkcióját említettem a (országhatáron túli) katonai bázisoknak, 
ezeken belül légi bázisoknak, azonban fő funkciónak mégis a hadviselés tekinthető. 
A következőkben történelmi eseteken keresztül mutatom be a légi bázisok, vagy inkább 
bázishálózatok alkalmazását egy-egy konfliktus során.

Vietnám,  1961–1973

A légi bázis előnyének tekinthető a viszonylag nagy távolság az aggresszortól, a konf-
liktustól. Az úgynevezett második indokínai háború alkalmával, ezen belül az USA 
beavatkozása során (1965–1973) a légi bázisok esetében éppen ennek a „biztonságos” 
távolság megtartásának a lehetősége nem volt adott, hiszen a légi bázisok a műveleti 
területen belül helyezkedtek el. Jóllehet, e légi bázisok Dél-Vietnám területén voltak 
megtalálhatók, az északi csapatok a déli országrész mélységébe nyomulásával (1. ábra, 
bal oldal) valamennyi bázisra közvetlen fenyegetés vetült.

Továbbá nemcsak fenygetéssel kellett szembenézniük a légi bázisokon, hanem tény-
leges támadásokkal is.5  1968-ban   2000 db repülőgép és 3300 db helikopter tartózkodott 
a műveleti területen, a földön találhatók megóvása elsődleges feladat volt a légi bázisok 
számára. Az olyan nagy fontosságú repülőgépek, mint a B-52 hadászati bombázók (ame-
lyek jelentősen nagyobb hatótávolsággal is rendelkeznek, mint a harcászati repülőgépek 
vagy helikopterek) távolabbi helyszíneken állomásoztak, Thaiföldön és Guamon.6

5 Fox  1979, 50–54.
6 Mrozek  1989, 78–82.
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1. ábra
Bal oldalon: Dél-Vietnamban állomásozó amerikai csapatok (szürke) és a számukra ellenséges 
észak-vietnámi csapatok (barna) elhelyezkedése  1968-ban;7 jobb oldalon: az amerikai csapatok által 
használt dél-vietnámi bázisok8

Forrás: Fox  1979 alapján

Irak,  1991.

Az USA vezette koalíciós erők Irak elleni  1991-es  légi hadjárata során számos közel-
keleti állam biztosított légi bázisokat a koalíció légi járművei számára, ahogy ez a lenti 
(2.) ábrán is megfigyelhető. A fenti esettel ellentétben ezek a légi bázisok a műveleti 
területen kívül estek, így lényegesen kisebb fenyegetéssel kellett szembenézniük, még 
akkor is, ha, bár az iraki légierő zömében elavult technikát tartott rendszerben, a világ 
hatodik legnagyobb légiereje volt, ami semmilyen szembenálló fél számára sem lehet 
lebecsülendő.9

7 Vietnam War map: Corps to Corps  1968.
8 Fox  1979, 56.
9 Corrigan  2017, 3.
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A lenti ábrán (2. ábra) az egyes kék buborékok jelölik az alkalmazott légi bázisok 
helyszínét. Látható, hogy legnagyobb számban Szaúd-Arábia biztosított légi bázisokat 
(nyilvánvalóan a térségbeli legnagyobb területéből adódóan; továbbá a közös határra 
való tekintettel Irakkal, tartva a további iraki előrenyomulástól). A felajánlók között 
volt még: Katar, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Egyiptom és Omán, 
valamint amerikai repülőgépek igénybe vették az Egyesült Királyság Cipruson található 
RAF Akrotiri légi bázist is.

A bázisok elhelyezkedését tekintve megfigyelhető a szembenálló fél „bekerítése” 
(kivéve Irán felől); lényegében minden irányból képesek voltak a koalíciós erők légi 
műveleteket végrehajtani a megfelelő pozícionálásnak köszönhetően. Az államok száraz-
földi területein kívül a légi bázisok mobil „testvérének” tekinthető repülőgép-hordozó 
hajókon szintén számos repülőgépet és helikoptert tartottak a térségben. E hajók a Vörös-
tengeren, valamint a Perzsa-öbölben horgonyoztak, őrjáratoztak.

2. ábra
Az Irak elleni  1991-es  légi hadjárat során légi bázist biztosító államok
Forrás: a szerző szerkesztése
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Koszovó,  1999.

Az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elleni légi hadjárat során, ahogy a lenti 
(3.) ábrán is látható, számos állam biztosított légi bázisokat a műveletek végrehajtásába 
bevont légi járművek számára. A légi bázisok ebben az esetben is a műveleti területen 
túl esetek, így szintén nem kellett számottevő légi vagy szárazföldi fenyegetéssel szem-
benézniük. A legveszélyeztetettebbeknek mondható államok a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársasággal határosak voltak, így Magyarország, Horvátország, Albánia, Bosznia-
Hercegovina, valamint Macedónia.

Az ábrán megjelenítési nehézségek végett nem szerepel, azonban a vonatkozó táblá-
zatban (1. táblázat) látható, hogy az Amerikai Egyesült Állomkból indulva is hajtottak 
végre feladatot repülőgépek, az alacsony észlelhetőségi („lopakodó”) technológiával épített 
hadászati bombázó kategóriába sorolt B-2 repülőgépek. Ezeket az óriási értékű és féltve 
őrzött technológiákat egyesítő repülőgépeket nem jellemző, hogy az USA-n kívüli bázisról 
üzemeltetnék, azonban az Egyesült Királyságba számos B-52 és B-1, Németországba pedig 
F-117 hadászati bombázó repülőgépet telepítettek. Megfigyelhető az is, hogy a helikopterek 
zömét a legközelebbi helyszíneken helyezték el, a légijármű-kategóriára jellemző alacsony 
hatótávolság okán. Az államok szárazföldi területein kívül repülőgép-hordozó hajókon 
szintén számos repülőgépet és helikoptert tartottak a térségben.

3. ábra
Az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elleni légi hadjárat során légi bázist biztosító államok 
(kivéve USA)
Forrás: Daalder – O’Hanlon (2001) alapján a szerző szerkesztése10

10 Daalder – O’hanlon  2001, 243–246. alapján saját szerkesztés a Google Térképek alkalmazásban.
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Az ábrán szintén megfigyelhető (annak ellenére, hogy csupán a légi bázisokat biztosító 
állam neveit tudtam a kutatás során elérni, a légi bázisok pontos helyszíneit nem), hogy 
a célországot a légi hadjárat során igénybe vett légi bázisok ugyancsak körbeveszik, tehát 
a légi műveleteket (főként az információgyűjtést és a különböző viszonylatú támadásokat) 
minden irányból végre lehetett hajtani.

1. táblázat
Az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elleni légi hadjárat során légi bázist biztosító egyes 
államokban állomásoztatott légi járművek megoszlása helikpoter–repülőgép bontásban11

Légi bázisokat biztosító államok Helikopter (db) Repülőgép (db)
Albánia 87 –
Bosznia és Hercegovina 117 –
Franciaország – 47
Németország – 120
Görögország – 10
Magyarország 12 46
Olaszország 5 478
Macedónia 34 –
Spanyolország – 37
Törökország – 38
Egyesült Királyság – 88
Egyesült Államok – 6
Repülőgép-hordozó hajók (3 db) 36 79

Forrás: Daalder – O’Hanlon (2001) alapján a szerző szerkesztése

Líbia,  2011.

2011. március  19-től  október 31-ig  a NATO, ENSZ-felhatalmazással légi háborút folyta-
tott Líbia diktatórikus rezsimje ellen, amelyet Muammar Kadhafi vezetett évtizedek óta 
(1969–2011). Jóllehet a NATO és egyéb szövetséges államok csupán légi járművekkel 
vettek részt a konfliktusban, a líbiai ellenzéki erők szárazföldi erőket vonultattak fel.

Az észak-afrikai ország elleni légi műveletekbe bevont légi bázisok elhelyezkedését 
tekintve mindegyik Európa területén található, ahogy ez a 4. ábrán is látható. A korábbi 
példákhoz viszonyítva ez harmadik metódusnak tekinthető, hiszen Vietnám esetében 
a légi bázisok a műveleti területen belül voltak találhatók, Irak és Koszovó esetében 
egyfajta bekerítésről beszélhetünk, Líbiával szemben pedig a légi bázisok a műveleti 
terület „mellett” helyezkedtek el.

11 Daalder – O’hanlon  2001, 243–246 alapján saját szerkesztés.
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4. ábra
Líbia elleni légi hadjárat során légi bázist biztosító államok és a bázisok helyszínei (kivéve USA)
Forrás: Mueller  2015 alapján a szerző szerkesztése12

A koalíció által összeállított légijármű-állományt tekintve döntő többségben voltak a repü-
lőgépek. A helikopterek alacsony számát a viszonylag nagy távolság jelentette a célte-
rületektől, ahogy ez a 2.táblázatban is látható. A táblázatból szintén egyértelmű, hogy 
a szárazföldi légi bázisokon egyetlen résztvevő helikopter sem volt található, valamennyi 
forgószárnyas eszközt hajófedélzetről üzemeltették: HMS Ocean 5 db AH-1 Apache 
(Nagy Britannia); Tonnerre 4 db Tigre HAP;  20 db Gazelle; valamint szintén hajó-
fedélzetről üzemeltettek még számos felderítő és harcászati repülőgépet. A fenti ábrán 
a korábbi gyakorlathoz hasonlóan az USA területén található és a műveletekbe bevont 
légi bázisok szintén nem kerültek ábrázolásra, azonban kettő bázis is érintett volt, ame-
lyekről 3 db B-2 Spirit alacsony észlelhetőségű (lopakodó) technológiával épült, valamint 
2 db B-1B Lancer „hagyományos” hadászati bombázó repülőgép került alkalmazásra. 
Mindezeken túl, ahogy manapság már megszokott, ugyan nem nagy számban, de alkal-
mazásra kerültek pilóta nélküli repülő rendszerek is.

12 Mueller  2015, 403–406. alapján saját szerkesztés a Google Térképek alkalmazásban
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2. táblázat
Líbia elleni légi hadjárat során alkalmazott légi bázisok helyszínei, távolságuk Líbiától és az egyes 
bázisokon elhelyezett légi járművek13

Bázis neve, elhelyezkedése Bázis távolsága Líbiától (km) A bázison található légi járművek 
(repülőgép + helikopter + UAV, db)

Sigonella, Szicília, Olaszország 555 40 + 0 +  12
Trapani, Szicília, Olaszország 555 47 + 0 + 0
Decimomannu, Szardínia, Olaszország 833 12 + 0 +0
Gioia del Colle, Olaszország 926 24 + 0 + 0

Pratica di Mare, Olaszország 1018 1 + 0 + 0

Aviano, Olaszország 1480 51 + 0 +0
Araxos, Görögország 926 8 + 0 + 0
Souda Bay, Kréta, Görögország 1018 33 + 0 + 0
Solenzara, Korzika, Franciaország 1110 10 + 0 + 0
Istres-Le Tube, Franciaország 1390 6 + 0 +0
Dijon, Franciaország 1760 3 + 0 +0
Avord, Franciaország 1850 1 + 0 + 0
Metz-Frascaty, Franciaország 1850 1 + 0 + 0
St. Dizier, Franciaország 1850 n.a.
Moron, Spanyolország 1760 19 + 0 + 0
Rota, Spanyolország 1850 3 + 0 + 0
Akrotiri, Ciprus 1850 5 + 0 + 0
RAF Lakenheath, Egyesült Királyság 2400 10 + 0 + 0
RAF Mahram, Egyesült Királyság 2400 4 + 0 + 0
Brize Norton, Egyesült Királyság 2400 1 + 0 + 0
Whiteman AFB, USA 9000 3 + 0 + 0
Ellsworth AFB, USA 9260 2 + 0 + 0

A kutatás összegzése

Az alábbiakban röviden összefoglalom, hogy PhD-értekezésemben milyen válaszokat 
kaptam az általam felvetett kérdésekre, hogyan tudtam alátámasztani, esetleg elvetni 
hipotéziseimet.

Az első fejezetben megvizsgáltam és a legmarkánsabb jellemzők szerint rendsze-
reztem a légi bázisok egyik legfontosabb elemét, a fel- és leszállóhely fajtákat. A fel- 
és leszállóhely kifejezést helyeztem a hierarchia tetejére, ugyanis a repülőtér főként 
a merevszárnyú légiforgalom kiszolgálását hivatott ellátni (jóllehet a forgószárnyasok 
egyaránt használják). A kifejezetten helikopterek fogadására kialakított leszállóhelyeket 
heliportnak hívjuk.

Öt fő kategóriába rendeztem a leszállóhelyeket, amelyek összesen tizennégy fajtát 
foglalnak magukban. Ezek a fajták természetesen keveredhetnek, azaz fel/leszállóhely 
lehet egyszerre: repülőtér, IFR/VFR-forgalmat fogadó, nyilvános, ellenőrzött és szilárd 
burkolattal rendelkező. Szándékom a csoportosítással támpontot nyújtani a fő repülőtér 
fajták között történő egyszerűbb tájékozódásban.

13 Mueller  2015, 403–406. alapján saját szerkesztés.
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Meghatároztam, hogy melyek azok a fel/leszállóhely fajták, amelyek leginkább alkal-
masak egy katonai műveletbe történő bevonásra. Bemutattam a NATO fel/leszállóhe-
lyekre vonatkozó szabványainak gyűjteményét, illetve e dokumentum rendező elveit 
a témát illetően. Továbbá tisztáztam olyan kategóriákat, amelyek kifejezetten műveleti 
körülmények között alkalmazott, a légi járművek fel- és leszállását, illetve földi ki-
szolgálását lehetővé tevő helyszínek, azonban azonos betűszó alatt két különböző fajtát 
takarnak.

Lexikonok, valamint kifejezéseket és magyarázatokat tartalmazó gyűjtemények segít-
ségével bemutattam a bázis meghatározásait, amely fogalom gyakran támaszpontként 
található meg a magyar nyelvű szakirodalomban.

A második fejezetben áttekintettem a legjelentősebb légierő-teoretikusok munkásságát, 
az általuk alkotott alaptételeket, amelyek nyomán ma el tudjuk különíteni a légierők négy 
alapvető szerepkörét: a légi szembenállást, a levegő-felszín támadásokat, az informá-
ciószerzés szerepkörét, illetve a légi mobilitási-logisztikai feladatokat. Tettem mindezt 
azért, hogy bemutassam, milyen feladatokhoz biztosítanak alapot, kiindulópontot, illetve 
támogatást a légi bázisok, sajátos megközelítésemben: milyen képességekkel rendelkez-
hetnek a légi bázisok.

A legalapvetőbb gondolatok a két világháború között és a második világháború 
után már megszülettek, a repülőcsapatok önálló haderőnemekké váltak, ami biztosí-
totta az önálló feladatrendszer és a hadászati rendeltetés beteljesítését. Később olyan 
eszközzé vált a politika kezében, amely képes a globális csapásmérésre, erőkivetítésre, 
távoli térségek elérésére. Képes harcászati, hadműveleti és hadászati hadviselési szin-
teken feladatot végrehajtani, akár ugyanazon a repülésen belül. Erejét képes egy helyen 
egyszerre összpontosítani, vagy növekvő intenzitással fokozni a nyomást a szembenálló 
félen. A magasság és sebesség különböző kombinációit, illetve egyéb kiegészítő lehető-
ségeket használva nagymértékű rugalmasságra alkalmas. Célpontjait meg tudja közelí-
teni rejtve vagy nagy figyelmet magára vonva, attól függően, hogy önmagát óvva, nagy 
magasságon, felhőzetben vagy afelett, alacsony észlelhetőségi technológiát felhasználva 
rejtetten tevékenykedik, esetleg pszichológiai hatásgyakorolásként alacsonyan, nagy 
sebességgel, akár a hang sebességének többszörösével repül az ellenséges csapatok felett. 
Számos támogató feladat ellátására alkalmas más haderőnemek részére, tűz- és logisz-
tikai támogatásra egyaránt. Kifinomult szenzorrendszerei segítségével nagymértékben 
(esetleg döntően) kiveszi a részét az összhaderőnemi hírszerzés, megfigyelés és felderítés 
feladatokból. Az emberi életet óvva, távolról irányított eszközeivel is képessé vált fontos 
küldetések végrehajtására.

A kortárs gondolkodóknak már nem volt alkalmuk olyan volumenű alaptételeket 
lefektetni, mint Douhetnek, Trenchardnak, Mitchellnek vagy Slessornak, azonban 
a korábbiakat továbbgondolva, finomítva növelni tudták a légierő hadászati 
hatékonyságát, és mi sem igazolja jobban eredményüket, minthogy gondolataik ma 
szintén visszaköszönnek a légierők alapdoktrínáiból. Amivel továbbá hozzá tudtak 
tenni a légihadviselés-elmélethez, az a célpontkiválasztás (célkezelés) racionalizálása, 
a hatásalapú alkalmazás gondolatának tökéletesítése, valamint az összhaderőnemi, sőt 
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az összállami (interagency warfare) erőfeszítésekbe való légi hadviselési képességek 
integrálása.

Látható, hogy a Szövetségen belüli vezető légierők doktrínái, maga a szövetségi dokt-
rína, illetve ezekkel összhangban a magyar Légierő Műveleti Doktrína egybecseng, 
és nagyon hasonló módon értelmezi a légierő, illetve – napjaink megközelítése sze-
rint – a légi komponens feladatrendszerét, illetve az ez által elérhető célokat.

Megállapítható, hogy jelenleg a légierő feladatkörei négy fő csoportba sorolhatóak. 
Ezek a következők: légi szembenállás, amely során a légteret igyekszünk uralmunk alá 
vonni. Attól függően, hogy a saját légtérben kívánatos a légi dominancia fenntartása, 
vagy a szembenálló fél által birtokolt légtérben próbálják átvenni a túlsúlyt, megkülön-
böztethető védelmi, illetve támadó légi szembenállás. Mindkét esetben az ellenséges 
légierő hatékonyságát igyekeznek csökkenteni, eszközeit, rendszereit pusztítani annak 
érdekében, hogy a saját erőket (nemcsak a légierőt) megóvjuk a levegőből érkező táma-
dásoktól, egyfajta védőernyőt emeljünk föléjük.

A következő fő feladatkör az információgyűjtés, konkrétabban a klasszikus hármas 
feladatcsoport a hírszerzés, megfigyelés, felderítés. A NATO-doktrínában hozzáteszik 
még a „hozzájárulás az összhaderőnemi” előtagot, kifejezve, hogy nem csak a légierő 
feladata az információgyűjtés, azonban a légierőre jellemző perspektívából, valamint 
változatos, sokfajta és hatékony szenzorrendszereiből fakadóan ideális e feladatkört szé-
leskörűen ellátni. E szerepkör fontosságából adódóan külön főcsoportként kezelendő, 
azonban a magyar doktrína a támogató feladatokhoz sorolja.

A harmadik fő szerepkör a légi mobilitási vagy támogató légi műveletek. Jellemzően 
logisztikai, ellátó, közvetítő, kiszolgáló feladatok sorolhatóak ide, a légi szállítás, légi 
tüzelőanyag-utántöltés, a légierő működését, feladat-végrehajtását biztosító logisztikai 
feladatok, légi kutatás-mentés, légi szállítású (akár különleges műveleti) csapatok tevé-
kenységi körzetükbe szállítása, ejtőernyős dobás stb.

Végül a levegő-felszín támadó műveletek, amelyeken belül hadviselési szintenként, 
illetve szárazföldi vagy tengeri csapatok elleni műveleteket különíthetünk el. A közegek 
szerinti elkülönítés egyértelmű, azonban a hadviselési szintek szerinti feladat-elkülönítés 
magyarázatra szorul. Harcászati szinten a közvetlen légi támogatás említhető, 
amikor a közvetlen harcérintkezésben levő szárazföldi csapatoknak biztosított a légi 
tűztámogatás. Hadműveleti szinten a légi lefogás feladatot hajtják végre, specifikusan 
kialakított repülőgép kötelékekkel, amelyeket kis fogalomzavart okozva ’egyesített légi 
műveletek’-ként (Combined Air Operations – COMAO) említenek. E feladat célja, hogy 
a szembenálló fél mélységében olyan célpontokat támadjanak, amelyek gyengítése 
gátolja a csapatainak (szervezett) harcba bocsátását, előrevonását, pusztítja készleteit, 
összeköttetési lehetőségeit (útvonalak, vasútvonalak, hidak, hírközlési hálózatok stb). 
Hadászati légitámadás keretében pedig a cél a szembenálló fél háborús szándékának 
megtörése, olyan hatás kifejtése által, amely nyomán nem lesz képes és/vagy hajlandó 
háborút viselni, vagy folytatni azt, azaz egyik fél a másikra tudja kényszeríteni akaratát. 
A hangsúly jelen esetben a hatáson van, és nem az okozott károk mértékén, vagy 
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a felhasznált eszközök mennyiségén, esetleg milyenségén, fajtáján. Ez utóbbi gondolatot 
a doktrínák is a legtöbb esetben hangsúlyozzák.

A harmadik fejezetben a légi bázisok geostratégiai jellegét vizsgáltam. A geostraté-
giai célok elérésének eszközei a feldolgozott irodalom alapján három nagy csoportba 
sorolhatók: politikai/diplomáciai eszközök, gazdasági/pénzügyi lehetőségek, illetve 
a haderő alkalmazása, az erőszak eszkalálása. A célok az értekezés szempontjából irre-
levánsak, mégis megemlítek néhányat: lakosság gyarapítása, erőforrások megszerzése, 
piac elérhetővé tétele, területbővítés, tengerre való kijutás stb. A geopolitikai cél mögött 
a nemzet vagy a politikai vezetés (esetleg nem állami szervezet) igénye vagy érdeke áll, 
ez tekinthető a kiindulópontnak. A mozgató legjellemzőbben filozófiai vagy gazdasági 
természetű. Végül pedig az előzőeket körbeveszik egyfajta ideológiával, ami a külvi-
lágnak, de jellemzően a saját lakosságnak (a támogatás elnyerését remélve) kommunikált 
jogos indokként bemutatott nemzeti igény/érdek, geopolitikai cél, valamint ezek meg-
valósítását, elérését biztosító megfelelő, helyénvaló eszközök.

A nemzetek között kötött különböző szövetségek is geopolitikai lépések. Köttetnek 
ezek a területi vagy állami épség megóvása érdekében (ahol a kölcsönös védelem a szö-
vetség egyik fő pillére), vagy előnyös kereskedelmi feltételek biztosítására. Ezek a dip-
lomácia segítségével megvalósuló geopolitikai célok. Egy ilyen esemény kifejezetten 
barátságos megnyilvánulás egy ország érdekszférája bővítésének tekintetében, jellem-
zően kölcsönösen kedvező feltételekkel, arányos teherviseléssel a két vagy több érin-
tett számára. Az előző példával ellentétben, a korábban felsorolt (geopolitikai célokat 
megvalósító) eszközök inkább offenzív relációban értelmezhetők, jelen tanulmányban 
viszont ezekből is a hadviselési elemre koncentráltam, annak is a légi komponensére.

A fejezetben továbbá áttekintettem a katonai bázisok mibenlétét, bemutattam ezek 
kialakítását, alkalmazását történelmi viszonylatban. Sorra vettem a tengerentúli bázisok 
típusait, a különböző szintű, méretű létesítményeket, továbbá fontos tulajdonságaikat, 
kialakításuk mérlegelendő szempontjait is áttekintettem, előtérbe helyezve a légi bázisok 
kialakítását érintő kérdéseket. Abból az alapvetésből kiindulva, hogy a légierő lényegéből 
adódóan támadó erő, így külhoni alkalmazása elsődleges és alapvető, bemutattam, hogy 
a  20–21. században hogyan támogatták a légi bázisok a légierő általi geostratégiai törek-
vések megvalósítását, illetve milyen tendencia képzelhető el a jövőben. Rámutattam, 
hogy az alkalmazott haditechnika, illetve szervezési logika milyen követelményeket 
támaszt a légi bázisokkal szemben, valamint leírtam a különböző haderőnemi bázisok 
rövid jellemzését.

A negyedik fejezet fókuszát a légi bázisok biztonságát, védelmét veszélyeztető, befo-
lyásoló körülményekre, illetve az ezekre adható válaszokra helyeztem. A biztonságnak 
és védelemnek számtalan aspektusa különböztethető meg, illetve vizsgálható, igyekeztem 
a legátfogóbb megközelítést megragadni.

Ennek érdekében négy alfejezetben tárgyaltam a kérdéskört, amelyből az utolsó kettő 
szorosan kapcsolódik egymsához. Először mint a haderőkben immár legátfogóbbnak 
tekinthető biztonságot növelő, de inkább az operabilitás fenntartását előtérbe helyező 
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feladatkört, az erők megóvása tevékenység-, intézkedéscsoportot vizsgáltam. Ennek 
nyolc fő eleme különböztethető meg.

A fejezet második részében a légi bázisokat érintő fenyegetéseket nem háborús, vagy 
műveleti környezetben vizsgáltam, a hangsúly áthelyeződött a békeidőben hazai területen, 
vagy szövetséges állam területén elhelyezett légi bázisokra, illetve repülőterekre, ezek 
közül is kiemelten azokra, amelyeken megjelennek a légierő állományán és eszközein 
kívül polgári vállalatok, polgári utas- és teherforgalom stb. Ilyen esetben, tehát amikor 
a légierőn kívül egyéb szereplők is jelen lehetnek adott légi bázison vagy repülőtéren, 
az erők megóvása feladatkörön túl egyéb, előző szemszögből speciális fenyegetések is 
megjelenhetnek. Ezen alfejezetben bemutattam az általános légi közlekedés szereplőit, 
tehát azokat, amelyek megjelenhetnek a kettős, polgári-katonai felhasználású légi bázi-
sokon, repülőtereken, valamint ábrázoltam az ebből a jellegből adódó fenyegetéseket. 
Kifejtettem a repülőtér-védelemmel kapcsolatos megközelítési módokat, majd a védelem 
hatékonyabbá tétele érdekében végrehajtható intézkedéseket tekintettem át.

A harmadik és negyedik alfejezetben ismét a műveleti területen folytattam a vizsgá-
lódást, először a fedélzeti személyzet nélküli repülő rendszerek lehetséges alkalmazási 
területeit vizsgáltam a felkelések leverése során. Ennek keretében fogalommagyarázatba, 
majd az effajta repülő rendszerek fajtáinak elkülönítésébe kezdtem, illetve különböző cso-
portosítási lehetőségeket mutattam be. Ezután áttekintettem az RPAS/UAS-ok általános 
alkalmazási lehetőségeit, majd meghatároztam kifejezetten a COIN során elkülöníthető 
tevékenységi területeket, illetve feladattípusokat.

Az utolsó alfejezetben pedig, folytatva a fedélzeti személyzet nélküli repülő rend-
szerek alkalmazhatóságának vizsgálatát, valamint további rendszerezés után, bemu-
tattam e terület egy figyelmen kívül hagyott szeletét, a ballonokat. E rendszerek hasonló 
architektúrával rendelkeznek, mint a levegőnél nehezebb társaik: légi jármű résszel, 
adatkapcsolattal, illetve földi irányító munkaállomással. Felkutattam a legfontosabb 
gyártókat, megvizsgáltam a felépítésüket, részletesen kifejtettem alkalmazhatóságukat, 
végül vázoltam egy lehetséges megoldását a bázisok környezetének megfigyelésére 
és védelmére.

Az utolsó fő fejezetben részletezésre kerültek a küldő nemzet, valamint a befogadó 
nemzet felelősségi területei, továbbá az együttműködő felek között felállított egyetértési 
megállapodás tartalma. Az egyetértési megállapodás csupán az első lépés a dokumen-
tumok kidolgozásában, a Befogadó Nemzeti Támogatás Megállapodás ettől már részlete-
sebb dokumentum, illetve ezeken túlmenően a támogatás biztosításának egyéb részletei 
az együttműködés későbbi szakaszaiban kerülhetnek tisztázásra.

A befogadó nemzeti támogatás nyújtása, vagy a küldő nemzeti szerep légierő viszony-
latban sem újdonság Magyarország számára, mindkét szerepkörben volt már része 
hazánknak. Valamennyi, a légi bázisok repülő csapatokat támogató képessége pedig 
olyan támogató, feladat-végrehajtást lehetővé tevő fuknciók összessége, amelyek hiá-
nyában a légierő műveleteinek kivitelezése aligha elképzelhető.

A második alfejezetben igyekeztem a légi bázisok harci kiszolgáló támogatását 
minél alaposabban részletezni, kifejtettem a légi bázisok repülő csapatokat támogató 
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 képességeit. A témakifejtés általánosan foglamazza meg az előbbieket, bemutatva a keret-
rendszert, amely által a légi bázisok megfelelő támogatást képesek nyújtani, biztosítják 
a rendszeres és biztonságos légi közlekedés megvalósíthatóságát, valamint bemutattam, 
hogy átcsoportosítás esetén a küldő és a befogadó nemzetek milyen megfontolások 
alapján tervezhetik a megfelelő körülmények létrehozását a hatékony feladat-végre-
hajtás lehetővé tétele érdekében. A légi bázisok fő funkcióit az alábbi ábrán (5. ábra) 
összegeztem.

5. ábra
A légi bázisok fő funkcióinak, képességeinek sematikus ábrája14

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A kutatási célkitűzésekkel kapcsolatos hipotézisek vizsgálata

A kutatási célkitűzésekkel kapcsolatos hipotézisek vizsgálata után az alábbi eredmé-
nyeket kaptam:

1. Hipotézis: Legalábbis magyar nyelven nem megtalálható, de idegen nyelven is cse-
kély a légi bázisok és a légi hadviselés kapcsolatával átfogóan foglalkozó tudományos 
értékű munka.

Következtetés: A téma elővizsgálata során felállított hipotézist legalább részben iga-
zoltam. Meglehet, hogy az összes létező, témába vágó forrás felkutatása szinte lehe-
tetlen, jelentős számú szakirodalom feldolgozása után megállapítható, hogy ezek nem 
tárgyalják a légi bázis fogalmát; tehát összegző, áttekintő tanulmány, doktori értekezés, 
vagy más, a témakör méretével arányban levő tudományos vizsgálat korábban nem 
készült.

14 A kutatás eredményei alapján a szerző saját szerkesztése.
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Az irodalomkutatás alatt a tanulmányozott hazai szakirodalmi munkákban, 
könyvekben, disszertációkban, folyóiratokban publikált szakcikkekben, szakértői 
elemzésekben nem találtam olyan tudományos értékű munkát, amely a légi bázisokat 
hadelméleti szempontból részleteiben vizsgálná. Elsőként készítettem a légi bázisok 
témakörét átfogóan tárgyaló tudományos értékű munkát.

2. Hipotézis: A légierő doktrínák nem ismerik fel a légi bázisok geostratégiai jelentőségét, 
erőkivetítési minőségét, a légi bázisok alapvető determináns szerepét nem hangsúlyozzák.

Következtetés: A vizsgált (szövetségi és annak vezető nemzetei, illetve a magyar) 
légierő doktrínák jellemzően a következő fő fejezetekből állnak: a légierővel kapcso-
latos alapvetések, vezetés és irányítás, fő szervezeti elemek, művelettervezés. A légierő 
fő funkcióit, alapvető képességeit általában az alapvetések vagy külön fejezet tárgyalja. 
A légi bázisokat elvétve említik, például a légierő korlátainál, ahol inkább negatívum-
ként, mint lehetőségként tekintenek rájuk; néhány esetben találhatók utalások arra, hogy 
az erők megóvása feladatkör meg kell jelenjen a légi bázisokon, illetve, hogy a védett 
terület a bázis kerítésétől még néhány kilométerig kellene kiterjedjen; a magyar dokt-
rína pedig megemlíti, hogy a légi bázisok üzemeltetése a Repülőezred/Repülőszázad 
Harcálláspontok feladatkörébe tartozik.

A megvizsgált alapvető légierő doktrínák tartalmából azonban az állapítható meg, 
hogy különösebb figyelmet nem fordítanak a légi bázisok szerepének bemutatására.

3. Hipotézis: Az országhatárokon túl létesített és részben a hazai területeken található 
légi bázisok nem csupán a légi járművek fel- és leszállására alkalmas helyszínek, hanem 
fontos geostratégiai hídfőállások, szerteágazó diplomáciai, harci, harci támogató és harci 
kiszolgáló funkciókkal rendelkeznek.

Következtetés: A 3–5. fejezetekben kifejtettem a légi bázisok különböző szempontú 
funkcióit, tulajdonságait. Ezek alapján kijelenthető, hogy a légi bázisok biztosítják a légi 
járművek fel- és leszállása mellett az érintett légi forgalom mindenoldalú kiszolgálását, 
a telepített erők és eszközök védelmét és biztonságát, illetve egy állam vagy államok 
szövetsége számára adott térségben történő katonai erő megjelenítését, amelynek célja 
lehet: fenyegetések elrettentése adott térségben, hadviselés, információgyűjtés, helyszín 
biztosítása gyakorlatokhoz, helyszín biztosítása áthaladáshoz a térségen stb. Általában 
elmondható, hogy az az országhatárokon túli katonai jelenlét, szűkebben értelmezve légi 
bázis, amely államközi szerződések nyomán jön létre, erősíti az államok diplomáciai 
kapcsolatát, elősegítheti együttműködésüket más kérdésekben is.

A hazai területen található légi bázisok a diplomáciai funkciót leszámítva hasonló 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a külhoni megfelelőjük, de talán mégis egyszerűbb 
feladatrendszert szolgának ki, békeidőben mindenképpen. Amennyiben a hétköznapokat 
vesszük tekintetbe, a következő tevékenységekhez nyújtanak kiindulópontot: a légtér 
szuverenitását óvó repülőgépeknek, a légi kutató-mentő szolgálatnak, valamint légi 
szállításoknak (megemlíthető még esetleg a légi szállítású készenléti erők támogatása, 
azonban ez nem tekinthető a légierő fő funkcióihoz kötődő feladatnak), továbbá helyszínei 
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a repülő-hajózó kiképzésnek, valamint a repülőeszközök kiszolgálásával kapcsolatos 
tevékenységeknek. Megjegyzendő, hogy a légi kutató-mentő szolgálat szempontjából még 
hazai területen is (azaz akár olyan kis területű állam esetében is, mint Magyarország) 
lényeges szempont a légi bázis földrajzi helyzete, tehát a kiindulási pont elhelyezése.

4. Hipotézis: Az alkalmazott haditechnikai eszközök, a harceljárás, valamint a szer-
vezeti struktúra hatással van egy konfliktus megoldásába bevont légi bázisok területi 
eloszlására, számára, támogató képességire.

Következtetés: A negyedik fejezetben több történelmi példán keresztül bemuttattam 
az alkalmazott légieszköz-típusok, a harceljárás, illetve a szervezeti struktúra hatását 
a műveletekbe bevont légibázis-hálózat kialakítására. Ahogy látható volt, a forgószár-
nyas repülő technikát a legközelebb célszerű elhelyezni a célterülethez. A harcászati légi 
járművek rövidebb hatótávolsága, valamint a hosszabb célpont felett eltölthető idő okán 
szükséges ezen erőket közelebb, a nagy fontosságú vagy nagy értékű légi járműveket 
pedig távolabb telepíteni a műveleti területtől (amennyiben erre adott a lehetőség). Egyes 
repülőgép-kategóriák (például hadászati csapásmérő repülőgépek) akár más kontinensen 
található légi bázisról is alkalmazhatók.

A szervezeti megjelenést illetően a légi bázisokon napjainkig a homogén repülőköte-
lékek kialakítása az általános kötelék szervezési mód. Összetett repülőkötelékek alkal-
mazásakor a különböző légi jármű kategóriák eltérő légi bázisokról kiindulva navigációs 
pontok és begyakorolt eljárások segítségével a levegőben válnak egy kötelékké. Egyelőre 
nem bevett gyakorlat összetett légi kötelékek állandó szervezeti egységbe történő integ-
rálása, amely kialakításnak előnyei szintén kifejtésre kerültek. Ezáltal válhatnának a légi 
bázisok önálló harcászati/hadműveleti elemekké, egyelőre csupán az adott műveletbe 
bevont légi bázisok összessége, bonyolult erőelosztási mátrix alapján határozható meg 
egyes légi komponensek harci, illetve harctámogató képessége.

5. Hipotézis: A légi bázisoknak nemcsak az elhelyezkedése és az ott települő erők harci 
potenciálja meghatározó, hanem egyéb fontos elemekkel is rendelkeznek, amelyek 
lehetővé teszik a műveletek hatékony végrehajtását, valamint szintén fontos funkciókkal 
bírnak, amelyek előbbiek épségét, biztonságát, használhatóságát teszik lehetővé.

Következtetés: Részben már említettük a sokszor mindössze „egyéb” kategóriába 
sorolt funkciókat, képességeket. A negyedik és ötödik fejezetben kifejtett témakörök 
bizonyítják, hogy a védelmi és biztonsági területen mennyire szerteágazó aspektusok 
lefedése szükséges, illetve, hogy a harci kiszolgáló támogatás viszonylatban igen összett 
tulajdonságokkal bírnak a légi bázisok. Előbbi biztosítja a légi bázison tartózkodó erők 
és eszközök épségét és részben hadra foghatóságukat, utóbbi a repülőfeladatok, ezzel 
együtt a művelet-végrehajtás alapfeltételeit teremti meg. Kijelenthető, hogy a védelmi-
biztonsági-, illetve harckiszolgáló képességek hiányában a légi műveletek nem megva-
lósíthatóak, legalább is hosszú távon, légi hadjárat formájában biztosan nem.
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A kutatás új tudományos eredményei

1. A hazai hadtudományi tudományos szakirodalomban, hiánypótlásként elsőként 
készítettem átfogó elemzést a légi bázisok komplex műveleti képességeiről, kifej-
tettem és a készülő Új Hadtudományi Lexikonba integráltam a légi bázis definí-
cióját önálló címszóként, ami eddig a hazai kiadású lexikonokban nem volt meg-
található.

2. A szövetségi (NATO) és nemzeti (hazai és releváns tagállamok) doktrinális iroda-
lomrendszerének elemzése alapján bizonyítottam, hogy a meghatározó doktrínák 
nem tárgyalják a légi bázisok műveleti képességeinek hozzájárulását a légi és össz-
haderőnemi műveletekhez. Ez alapján javaslatot tettem a légi bázisok funkcióinak, 
képességeinek doktrinális irodalomba való megjelenítésére.

3. Az értekezésben újszerű megvilágításba helyeztem a légi bázisok szerepkörét 
és feladatrendszerét, bizonyítottam, hogy ezen infrastrukturális elemek nem csupán 
a légi járművek fel- és leszállásainak helyszínei, hanem átfogóan értelmezendő 
képességhalmazok harci-, harctámogató és harckiszolgáló támogató, esetenként 
diplomáciai funkciókkal.

4. Igazoltam, hogy a légi bázisok hálózatot alkotva több hozzáadott értéket képvi-
selnek, mint a rendszerelemek egyszerű összege, és a szervezeti struktúra hatással 
bír egy konfliktus megoldásába bevont légibázis-hálózat kialakítására.

5. Feltártam az összefüggéseit, illetve alapdokumentumok elemzése eredményeként 
bizonyítottam, hogy a légi bázisok védelmi, biztonsági és harckiszolgáló tulajdon-
ságai determináns alapfeltételek a légi műveletek (hadjárat) végrehajtása során.
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fejlesztése – A  21. század társadalma, a digitális 
társadalom

Jobbágy Szabolcs

Bevezető

A 21. század a digitális társadalom korszaka, amely nem újkeletű társadalmi képződmény. 
Olyan időszakban élünk, amelynek gyökerei a  20. század utolsó évtizedére vezethetők 
vissza, sőt ha technológiai és technikai nézőpontból közelítünk, még korábbra. Arra 
az időszakra, amikor rohamos fejlődésnek indult az információtechnológia (a továb-
biakban: IT1), különösképpen a számítástechnika, a mobiltelefónia, az internet robba-
násszerűen meghódította a világot, és megvalósították az első kezdetleges adatátviteli 
hálózatokat. Ez az összetett eseménysorozat globálisan hatott a világra az élet szinte 
minden területén. Megváltoztatta és meghatározta az eszközök, felhasználók, szerve-
zetek és folyamatok közötti kapcsolatteremtést, a jövőbeni fejlődés főbb irányvonalait, 
az infokommunikáció kiteljesedését.2

A digitális társadalom kialakulásának voltak előzményei. Mindez nem valósulhatott 
volna meg korunk jelentős innovációs folyamatainak, az információs és kommunikációs 
technológiáknak, a telematikának az élre törése nélkül. Az innováció a fejlődés mozgató-
rugója, amely akár globálisan is képes megváltoztatni életmódunkat, társadalmi struktú-
ránkat.3 A telematika mint korunk egyik legjelentősebb hatással bíró innovációs ágazata, 
az informatika és a távközlés viszonyrendszerének közös része, nagyhatású technológiai, 
technikai és kulturális innováció.4 Eredményeként az internet áttörte kezdeti korlátait, 
túlnőtt megálmodásának céljain, túllépett az ARPANET5 szolgáltatásian. Az első kez-
detleges adatátviteli hálózatok is jelentős változáson mentek keresztül. A korábban egy-
mástól elkülönült, különböző rendeltetéssel megvalósított hálózatok összemosódtak, 

1 Information Technology.
2 Z. Karvalics  2007, 47–69.
3 Haig  2009,  133–144. 
4 Erdősi  1992.
5 Advanced Research Projects Agency Network – Az amerikai tudományos intézetek között 
kialakított, nagykiterjedésű, csomagkapcsolt számítógép-hálózat. Létrehozása az ARPA (Advanced 
Research Projects Agency – Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége), későbbi nevén DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency – Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége) nevéhez 
fűződik, amely az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának (DoD-Departement of Defense) 
kutatásokért felelős részlege.
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egyetlen közös átviteli közeg került megvalósításra. Előtérbe helyeződött a konvergencia, 
a konvergált hálózatok kérdése. Ez az informatika és a távközlés, a különböző átviteli 
közegek, technológiai és technikai felületek, illetve a különböző infokommunikációs 
szolgáltatások egybefonódása, amely napjainkban is a határait feszegeti.6 Ennek követ-
keztében a digitális társadalom újabb nagy időszakának küszöbén állunk, amely a dolgok 
internete (IoT7) és a minden a hálón korszak (IoE8). A technológiai felület, az eszközök, 
illetve a szolgáltatások konvergenciájának kiteljesedése áll előttünk.9

A szinte korlátlan hálózati hozzáférés megvalósítása érdekében a hálózati infrastruk-
túra, a technológiai és technikai megoldások a hosszú fejlődési folyamat során az analóg 
átviteli lehetőségekből a digitális átvitel útjára léptek. Sokkal jobb minőségű átviteli 
utakon, sokkal nagyobb mennyiségű adat, sokkal rövidebb idő alatt, sokkal nagyobb 
távolságra történő átvitele vált megvalósíthatóvá digitális jeltovábbítás, digitális hálózati 
eszközök és végberendezések alkalmazásával. Beköszöntött a digitális korszak, a min-
denre kiterjedő digitalizáció.10

A korlátlan hálózati hozzáférés veszélyeket is rejt magában a felhasználók számára, 
mivel a digitális társadalomban az információ érték, annak birtoklása hatalom.11 Így 
nyer értelmet a digitális lábnyom12 fogalma, amely akár kártékony támadások áldo-
zatává is teheti azt, akihez köthető, magát a hálózati infrastruktúrát és annak minden 
összetevőjét. Képesnek kell lenni hatékonyan védekezni ezekkel szemben, megóvni 
a továbbított adatot, annak felhasználóját, a teljes infokommunikációs hálózatot. Ehhez 
elengedhetetlenül szükséges a digitális társadalom jellemzőinek, alkotóelemeinek, lehe-
tőségeinek, az azokat fenyegető veszélyeknek, a technológiai, technikai és szolgáltatás 
vetületének az ismerete. A tudatos felhasználói lét megteremtése, amely információát-
adás, oktatás, képzés, felkészítés, a különböző tudástárházakhoz és információszerzésre 
lehetőséget biztosító adatbázisokhoz történő hozzáférés megteremtése akár irányított, 
akár önművelő módon. A digitális társadalom korszakában össztársadalmi szinten kell, 
hogy megjelenjen a digitális írástudás13 képessége. Ennek hiányában az egyén nem 
tud hasznos, értékes tagja lenni annak, nem lesz képes kihasználni és élvezni a benne 
rejlő lehetőségeket, megfelelni a kihívásoknak és védekezni a benne rejlő veszélyekkel 
szemben.14 A digitális társadalom lehetőségei ezeket mind-mind támogatják, csak meg 

6 Sallai  2007, 844–851. 
7 Internet of Things.
8 Internet of Everything.
9 Haig,  2015.
10 Szöllősi  2007.
11 Haig  2009,  133.
12 A felhasználó által az interneten a különböző szolgáltatások igénybevétele során hagyott 
tevékenységi lenyomat.
13 A digitális társadalom vívmányainak különböző szintű ismerete, az egyes technológiai és technikai 
újítások készségszintű használata, az internet, a hálózatok nyújtotta szolgáltatásokban rejlő lehetőségek 
kiaknázása a különböző kompetenciaszinteknek megfelelően.
14 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia  2014–2020, (é. n.).



415

A honvéd altiszt és zászlós híradó és informatikai üzemeltető állomány

kell ragadni közülük a legmegfelelőbbeket. Mindez szükséges ahhoz, hogy korlátlan 
és határtalan fejlődése ne csak a technológia, technikai és szolgáltatásvetület mentén, 
hanem az egyének, a felhasználók szintjén, mindenki esetében, aki bármilyen kapcso-
latba kerül vele, akadálytalanul végbe tudjon menni.

A megfogalmazott tudományos probléma a digitális társadalom tükrében

A digitális társadalom mindenre kiterjedő hatása az olyan speciális, zárt területeket, mint 
a védelmi szférát, a különböző rendvédelmi szerveket és szervezeteket, így a Magyar 
Honvédséget (a továbbiakban: MH) is érinti. Ennek következtében az MH infokommu-
nikációs hálózatának és annak alapvető részét képező üzemeltető állománynak is lépést 
kell tartania ezzel a változással. Ez a szándék és akarat fogalmazódik meg a politikai 
döntéshozók, a katonai felső vezetés, a szakmai elöljáró és a szabályozói háttér követel-
mény és elvárás támasztásában, de az MH nemzetközi szerepvállalása is jelentős feladatot 
ró ránk ezt illetően. Ezzel egy időben a modern kor hadviselése is generációváltáson 
ment keresztül a hadtudomány fejlődésének, a modernkori digitális-információs had-
színtéren egymással szemben álló felek jellemzőinek, illetve a technológiai és technikai 
innovációnak köszönhetően. Napjainkban negyedik generációs hadviselésről, kiberhá-
borúk korszakáról, számítógép-hálózati hadviselésről (CNO15), információs műveletekről 
(INFOOPS16), hálózatközpontú hadviselésről (NCW17), hálózat nyújtotta képességről 
(NEC18) kell, hogy beszéljünk.19

Technológiai, technikai és szolgáltatás oldalról közelítve azt tapasztalhatjuk, hogy 
ezek hatására az MH-ben  is folyamatos korszerűsítés figyelhető meg, amelynek ered-
ményeképpen megvalósult a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hír-
közlő Hálózata (a továbbiakban: MH KCEHH). Egy olyan korszerű infokommunikációs 
hálózat, amely az MH analóg és digitális rendszerelemeket egyaránt tartalmazó, stacioner 
és tábori infokommunikációs rendszerének alapját biztosítja.20 Az MH KCEHH olyan, 
a digitális kor színvonalának megfelelő technológiákat ötvöz, mint az MPLS TCP/IP 
alapú megoldások, E1, E3 szélessávú összeköttetések, digitális mikrohullámú kapcso-
latok, VSAT bázisú átviteli utak, VPN-, ISDN PRI-, VTC-szolgáltatások. Ezeket pedig 
olyan technikai eszközök biztosítják, mint a digitális kapcsolóközpontok, multiplexerek, 

15 Computer Network Operations.
16 Information Operations.
17 Network Centric Warfare.
18 Network Enabled Capability.
19 Várhegyi–Makkay  2000.
20 55/2013. (IX. 13.) HM-utasítás.
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 VoIP-telefonkészülékek, IP-kamerák, CISCO hálózati eszközök.21 22 Természetesen 
a jövőbeni fejlesztésének irányvonalait is a digitális kor színvonala határozza meg.23 24

Azonban a technológiai, technikai és szolgáltatás oldalról igényként és követelmény-
ként megfogalmazódó korszerűsítés csak szűk keresztmetszete ennek. Mindenképpen 
meg kell vizsgálni az infokommunikációs rendszer minden egyes alkotóelemét. Ez alól 
nem képezhet kivételt a híradó-informatikai, infokommunikációs erő sem. Ugyanis „egy 
korszerű híradó és informatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetetése és üzemben tartása 
szakképzett, sok esetben mérnöki tudással rendelkező, tanfolyami rendszerben pedig 
továbbképzett személyi állomány nélkül lehetetlen.”25 Így az MH KCEHH-nek  az üzemel-
tetése érdekében is egy professzionális, a digitális írástudás képességével bíró üzemeltető 
állományra van szükség. Olyan szakemberekre, akiknek a NATO-26, ENSZ (UN27)-, EU 
(EU28)- vagy EBESZ (OSCE29)- missziók alkalmával nemzetközi környezetben tevékeny-
kedve együtt kell működniük más nemzetek katonáival. Szakfeladataik végrehajtása 
pedig elképzelhetetlen korszerű, digitális szakmai ismeretek megléte, gyakorlatba történő 
átültetése és készségszintű alkalmazása nélkül. A professzionális szakemberek képzése, 
felkészítése e zártabb digitális társadalmi szegmensben még nagyobb jelentőséggel kell, 
hogy bírjon. Ha a digitális társadalomban a digitális írástudás képessége össztársadalmi 
szinten kell, hogy megjelenjen, akkor ez az MH professzionális szakembereinek digitális 
képességeire hatványozottan igaz kell, hogy legyen.

Számtalan tudományos munka készült már a digitalizációnak az MH infokommuni-
kációs hálózata alapját képező stacioner és tábori hírrendszerekre, a híradás megszer-
vezésére, szervezési és tevékenységi rendjére kifejtett hatásáról, az analógról a digitális 
rendszerekre történő átállásról.  1994-ben  László András doktori (PhD-) értekezésében 
a digitális hírközlés kialakulását és fejlődését, illetve az MH hírrendszerében történő 
megjelenését és alkalmazásának lehetőségeit vizsgálta.30 Rajnai Zoltán  2001-ben  a tábori 
alaphírhálózat vizsgálatát és digitalizálásának lehetőségeit tűzte ki célul tudományos 
munkájában az egyes NATO-tagországok kommunikációs rendszereinek tükrében.31 
 2003-ban  Fekete Károly értekezésében az MH állandó telepítésű kommunikációs rend-
szere továbbfejlesztésének lehetőségét kutatta.32 Szőllősi Sándor  2007-ben  készült 
doktori disszertációjában a konvergáló hálózatok fejlődési trendjeivel és a technikai 

21 Kövesi  2015.
22 Horváth  2016.
23 Márkus  2016.
24 Andi  2016.
25 Gaspor  2014.
26 North Atlantic Treaty Organization.
27 United Nations.
28 European Union.
29 Organization for Security and Co-operation in Europe.
30 László  1994.
31 Rajnai  2001.
32 Fekete  2003.
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alkalmazhatóság  kérdéseivel foglalkozott az MH infokommunikációs rendszerében.33 
 2015-ben  Tóth András a hálózat nyújtotta képesség megvalósításának lehetőségeit vizs-
gálta az MH kommunikációs rendszerében.34 Azonban ezek legnagyobb része egyetlen 
oldalról közelíti meg a digitális társadalom és nevezetesen a digitalizáció arra kifej-
tett hatását. A technológiai, technikai és szolgáltatás vetület oldaláról. Emiatt rengeteg 
javaslat áll rendelkezésre a hálózati infrastruktúra, az eszközök, az átviteli képességek, 
a hálózat nyújtotta szolgáltatások, az interoperabilitás és kompatibilitás, a más nemzetek 
infokommunikációs hálózataival történő összekapcsolhatóság vonatkozásában. Viszont 
az üzemeltető állományról, a híradó-informatikai, infokommunikációs erőről nem sok szó 
esik. Az ő digitális szakmai ismereteiket is fejleszteni kell. Őket is fel kell vértezni a digi-
tális írástudás képességével. Ezek alapján  2017-ben  a doktori (PhD-) értekezésemben azt 
a tudományos problémát fogalmaztam meg, miszerint „az MH napjainkra sem lett képes 
teljes egészében a vezető NATO- és EU-haderőkben alkalmazott feladat- és funkciórend-
szernek megfelelő tudás professzionális honvéd altiszt és zászlósképzésbe történő adop-
tálására, konvertálására. Ennek következtében a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia 
(MH AA) híradó-informatikai szakképzési rendszere sem felel meg maradéktalanul a kor, 
a digitalizáció kihívásainak. A képzés keretében megszerezhető digitális szakmai isme-
retek nem feleltethetők meg teljes mértékben az MH infokommunikációs hálózatában 
alkalmazott technológiáknak, technikáknak és szolgáltatásoknak. Így szükséges annak 
újragondolása, átalakítása.” A humán erőforrás digitális írástudásának fejlesztése kere-
tében korszerű, digitális szakmai ismeretekkel, képességekkel vértezhetjük fel az üze-
meltető állományt. Ezeknek birtokában egyrészt a szervezet számára is professzionális, 
ugyanakkor a polgári szféra IT-szegmensében is értékkel bíró, versenyképes tudással 
rendelkező szakembert képezhetünk. A megváltozott karrier és életpályamodell miatt 
pedig a szervezetből történő esetleges kiválásuk esetén támogathatjuk a közszolgálat 
kapcsolódó területein történő elhelyezkedésüket, a polgári szféra IT-munkaerőpiacán 
történő helytállásukat is.

A digitális társadalom

Információs társadalom (Information Society), tudásalapú társadalom (Knowledge 
Based Society), tudástársadalom (Knowledge Society), a tudás társadalma (Society 
of Knowledge), információ- és tudásalapú társadalom (Information and Knowledge 
Based Society), a tudásalapú gazdaság társadalmi-gazdasági hatásai (Socio-economic 
Impacts of Knowledge Based Economy). Néhány mindazon jelzők közül, amelyekkel 
napjaink társadalmi képződményét illetik.35 Azt a már nem is annyira új keletű társadalmi 
szerveződést, amelyet erőteljes mértékben a korszerű infokommunikációs hálózatok, 

33 Szöllősi  2007,  10.
34 Tóth  2015.
35 Z. Karvalics  2005, 8. 
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 technológiák, eszközök, az általuk biztosított szolgáltatások, illetve ezek konvergenciája, 
digitalizációja hat át. Ezek a legfontosabb velejárói s egyben fejlődésének motorjai is.36 
Az elnevezésre vonatkozó felsorolást folytathatnák annak megfelelően, hogy az éppen 
időszerű fejlődési irányvonal eredményeképpen mi az, ami hatást gyakorol rá, a téma 
vizsgálatával foglalkozó szakemberek saját szakterületük nézőpontjából hogyan is pró-
bálják megközelíteni azt, illetve milyen új elvek érvényesülnek, amelyekkel életben 
tartják, a lehető leghűebben megpróbálják leírni, és folyamatos megújulását igazolják. 
Napjainkban a digitális jelzővel illetik, időszerű, közkeletű elnevezése pedig digitális tár-
sadalom (Digital Agenda for Europe,37 Digital Single Market Strategy – Digital Society,38 
DESI,39 40 NIS41 42 stb.).

Illessük akármilyen jelzővel, adjunk neki bármilyen nevet, korunk egyik legmegha-
tározóbb jelensége, amelynek nélkülözhetetlen velejárója az informatika és a távközlés 
konvergenciája, a telematika élre törése.43 Időszerűsége nem kétséges. Mindenki számára 
nyilvánvaló, hogy a világ ebbe az irányba változik. Az informatika a kibontakozásától 
kezdve robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, amely folyamat napjainkban egyre 
inkább csak fokozódik. Naponta számtalan technológiai és technikai újítás, újabbnál 
újabb elméletek látnak napvilágot, amelyek óriási lépésekkel lendítik elő e terület fej-
lődését. Akarva akaratlan belopja magát az emberek mindennapi életébe, az élet szinte 
minden területére. Ez az óriási mértékű fejlődés hatással van a távközlésre is, amely 
ugyancsak kiemelkedő része a mindennapi élet kommunikációs folyamatainak.44 Mek-
korát változott a világ Puskás Tivadar telefonhírmondója45 óta, amely a saját idejében 
fantasztikus dolognak számított! A fejlődés e területen is technológiai és technikai újí-
tások tömkelegét idézte és idézi elő folyamatosan, amelyekben valamilyen formában ott 
rejtőzik a konvergencia jelensége.46

36 Sallai  2007, 6.
37 Digital Agenda for Europe (é. n.).
38 European Comission Digital Single Market Strategy – Digital Society (é. n.).
39 Digital Economy and Society Index – Az Európai Uniós tagállamok digitális gazdasági és társadalmi 
fejlettségi indexe. Az Európai Unió évente kiadott jelentése, amely az egyes tagállamok digitális 
gazdasági és társadalmi fejlettségét méri.
40 The Digital Economy and Society Index (DESI) (é. n.).
41 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia é. n.
42 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia é. n.  14.
43 Erdősi  1992, 4.
44 Gömbös  1984.
45 A vezetékes telefonhálózat technikai alapjain nyugvó szolgáltatás, amelyet a „beszélő újság” 
névvel illettek akkoriban. Ez tekinthető a rádió elődjének. Első adását  1893. február  15-én  sugározta 
Budapesten.
46 Sallai  2007, 6.
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Innováció, konvergencia, telematika

E nagy jelentőségű technológiai és technikai változások végbemeneteléhez szükség volt 
mind a számítástechnikát, mind a távközlést mélyen átható innovációra.47 Az. „inno-
váció a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a ked-
vező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, 
szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként 
új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen 
módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve 
azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek 
újdonságnak.”48 Innováció alatt a fejlődés azon többtényezős intézményrendszerét értjük, 
amelyek hatásaik által képesek megváltoztatni az életmódunkat, társadalmi rendsze-
rünket akár globális mértékben is. Ennek következtében a gazdaságban ágazatok vál-
hatnak elavulttá, míg mások ebből kifolyólag óriási jelentőségre tehetnek szert.49

Korunk egyik legjelentősebb innovációs hatással bíró ágazata az információs és kom-
munikációs technológiák, a telematika élre törése. A „telematika leegyszerűsítve nem 
más, mint az informatika és a távközlés viszonyrendszerének közös része, amely „nagy 
hatású technikai-technológiai és kulturális innovációnak tekinthető. Egy rendkívül sok-
oldalúan alkalmazott új technológia, amely a termékekhez kapcsolódó újításként elvá-
laszthatatlan összetevője az üzleti-gazdasági információs kapcsolatoknak.”50 A telema-
tika magyarázatára ezen értelmezés mellett, az innováció szemszögéből megközelítve 
a fogalmat, többféle meghatározással találkozhatunk. Ezek mindegyike egy-egy arra 
jellemző vonást ír le hozzájárulva az egységes fogalom kialakításához.51 Emiatt a telema-
tika értelmezhető termékinnovációként is, ami azt jelenti, hogy az információk gyűjtése, 
feldolgozása, kezelése, továbbítása érdekében mindig új termékeket hoznak létre, vagy 
a már meglévő termékeket alakítják át, újítják meg növelve ezáltal jelentőségüket, javítva 
paramétereik és az általuk kínált szolgáltatások minőségi színvonalát. A telematika, a táv-
közlés útján történő információszerzés, kiemelkedő részét képezi a termelési tevékeny-
ségnek annak köszönhetően, hogy az információ felhasználhatósága, amely alapja ennek 
a folyamatnak, a modern technológiáknak és technikáknak köszönhetően nincs helyhez, 
földrajzi határokhoz kötve. Azok megszűnnek, elmosódnak. A telematika egyfajta távol-
ság-összezsugorító szerepet játszik. Emiatt nem jelent problémát, hogy az egymással 
kapcsolatot létesíteni kívánó felek csak néhány háztömbnyire vannak egymástól,vagy 
esetleg a világ két különböző pontján találhatóak. Nem csak részét képezi a termelési 
folyamatnak, hanem hatást is gyakorol arra az egyes részfolyamatok automatizálásával, 
integrálásával, vezérlésével, irányításával. Emiatt a tőke (gép, munkaerő, nyersanyag) 

47 Glatz  2000.
48 2014. évi LXXVI. törvény. 
49 Glatz  2000, 47.
50 Erdősi  1992, 4.  21.
51 Erdősi  1992, 4.
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és a munka sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerül egymással, kilépve elszigetelt kereteik 
közül. Ennek a közeledésnek hatásaként nemcsak az információ, hanem a munkaerő is 
jelentős földrajzi távolságokat legyőzve integrálódik az innovációs folyamatba. Nap-
jainkban egyre gyakrabban használt szolgáltatása az interneten keresztül elvégezhető 
távmunka, e-working, amely e hatások egyik kiemelkedő példája. Kiszélesíti a piacokat, 
új lehetőségeket biztosít a termékekhez való hozzájutás és ellátottság viszonylatában. 
Gondolok itt például az elektronikus pénzforgalomra, elektronikus sajtóra stb. Egyfajta 
tevékenység-megosztó innovációként is funkcionál, amely ugyancsak a piac határainak 
kiszélesedését eredményezi. Ezek alapján levonhatjuk tehát azt a következtetést, misze-
rint a telematika lételeme és jelentős eredményeket indukáló része a hálózati piacnak, 
ahol az információ árucikké és egyben értékké is válik.

Az informatika hatékonyságának és a távközlés fejlődésének egyaránt elengedhetetlen 
feltétele összefonódásuk. Egymástól független fejlődésük lehetősége meglehetősen be-
határolt, integrációjuk eredményeképpen viszont meghatványozódik használatuk lehe-
tősége és produktivitásuk. A telematikának az információk feldolgozásán és kezelésén 
kívül az egyik legfontosabb feladata a távközléssel együtt az információ szükségletek 
kielégítése, esetleg ilyen szükségletek teremtése. Igazi jelentősége abban áll, hogy alapját, 
nélkülözhetetlen részét képezi számos más gazdasági és társadalmi változást eredmé-
nyező folyamatnak, egyéb csúcstechnológiák létrejöttének.52 Egy másik a telematikára 
vonatkozó meghatározás azt mondja, hogy olyan fogyasztói eszközök összefonódása, 
mint például a televízió, a telefon és a személyi számítógép. Illetve különböző hálózati 
platformok azon képessége, hogy alapvetően hasonló szolgáltatási fajtákat hordoz-
zanak.53 Ez egyúttal a jövőbeni távközlési, műsorszóró és számítógépes piacok feletti 
vezető pozíciót is jelenti.

E konvergencia jelenléte az internet térnyerésével tovább erősödött, kiegészülve azzal, 
hogy a meglévő hálózatok egyre nagyobb mértékben és egyre tökéletesebb formában 
lettek képesek a műsorszóró és távközlési szolgáltatások továbbítására is.54 Mivel a kon-
vergencia folyamatosan átalakuló jelenség, az idők folyamán eltérő nézetek alakultak ki 
azt illetően. Főleg azon a téren, hogy milyen mértékben fogja megváltoztatni az eddig 
kialakult viszonyokat, illetve mindez a folyamat mennyi időt fog igénybe venni. Nagyon 
sokan voltak azok, akik már idejekorán kijelentették, hogy ez a konvergencia a meglévő 
távközlési, média és információ-technológia szolgáltatások teljes és rövid időn belül le-
zajló átalakulásához fog vezetni úgy, hogy az egyes területek közötti különbségek meg-
szűnnek, a határvonalak elmosódnak, egyik a másik szerves részét fogja képezni.55 Ezek 
alapján az infokommunikációs konvergencia a „távközlés, informatika és elektronikus 
média világának legátfogóbb, legmeghatározóbb jelensége…, amely megnyilvánul mind 
technológiáik egységessé válásában, mind piacaik összeforrásában, mind szabályozásaik 

52 Erdősi  1992, 4.
53 Erdősi  1992, 4.
54 Sallai  2007, 6.
55 Zöld Könyv  1997.
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harmonizálására való törekvésekben.”56 A konvergencia fogalmának infokommunikációs 
jelzője „bevett kifejezésként egy gyűjtőfogalom a napjainkban információtovábbításra 
használt informatikai és elektronikus hírközlési technológiára.”57

Ezek alapján már elég korán modern jövőkép körvonalai rajzolódtak ki. Azonban tisz-
tában kell lennünk bizonyos problémákkal is az innováció, a telematika, a konvergencia 
teljes körű kiteljesedésével kapcsolatban. Beszélnünk kell azokról az akadályokról, ame-
lyek gátat szabhatnak teljes mértékű kibontakozásának és térhódításának. Figyelembe 
kell vennünk például az igénybe vehető szolgáltatások árát, ugyanis ez az egyik alapvető 
dolog, amely meghatározza az adott szolgáltatás iránti keresletet. Lehet az bármilyen kor-
szerű szolgáltatás, ha annak díjszabása túlságosan magas, az adott felhasználó a pénzügyi 
helyzete függvényében inkább a kevésbé modern, de megfizethető szolgáltatást fogja 
preferálni. Ez alapjában rengeti meg a digitális társadalommal kapcsolatosan felsorolt 
téziseket, ahol az egyik legfontosabb elem a társadalom mint befogadó környezet elfoga-
dása, fogékonysága, pozitív visszacsatolása a konvergencia, a telematika tekintetében.58 
Korábban ez vezetett például az internet észak-amerikai sikeréhez, ahol ingyenes helyi 
hívásokat biztosító általány tarifát vezettek be. A következő problémát az infrastruktúra 
használatával kapcsolatos szabályozási korlátozások jelenthetik. Ez annyit jelent, hogy 
bizonyos országokban a helyi törvényekben korlátozva van az ott használható szolgál-
tatások köre, megnehezítve ezáltal egy új és egységes stratégia bevezetését, amelynek 
révén a korábban említett földrajzi határok megszűnnek. Az egységes szabályozás, szab-
ványok bevezetésére szükség van, megkönnyítve a különböző felhasználók és rendszerek 
közötti együttműködést. Ezek mellett a korlátok mellett jó néhány dolgot fel lehetne még 
sorolni. Például a szolgáltatói piacok feldarabolódásának kérdését, amivel kapcsolatban 
meg kell akadályozni egyes szereplőknek a mások kárára történő túlságos megerősö-
dését, monopolhelyzetét. Természetesen egy egészséges versenyhelyzetre szükség van, 
hiszen ez a fejlődés mozgatórugója, ez viszi előre a technológia és technikai evolúciót.59

A konvergencia nemcsak a különböző szolgáltatásokat, technológiai és technikai oldalt 
foglalja magába, hanem egy tágabb értelmezésnek megfelelően az üzleti kapcsolatok 
kiépítését és a társadalommal való kapcsolattartás új módjait is.60 E folyamat globális 
környezetben megy végbe, amely a fejlődő országokat is beleértve, Európát és az egész 
világot áthatja. A digitális társadalomban Magyarországnak és Európának is akkor van 
esélye, ha olyan környezetet alakít ki, ami segíti, nem pedig hátráltatja a konvergenciát. 
Elősegítve ezen keresztül a munkahelyek teremtését, a fogyasztók számára a választási 
lehetőségek széles körét és a kulturális sokféleséget.61 Egyébként nem lesz életképes 
az információs szupersztrádán, nem lesz képes együttműködésre a követelményeknek 

56 Sallai  2007, 6.
57 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia é. n.,  14.
58 Glatz  2000, 47.
59 Glatz  2000, 47.
60 Sallai  2007, 6.
61 Digital Agenda é. n., 37.
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megfelelni tudó más nemzetekkel. A megfelelő szervezeti, szabályozói, felügyeleti rend-
szer nélkül pedig mit sem ér az egész. Egységes szabályozásra, stratégiára van szükség, 
figyelembe véve az egyéni sajátosságokat annak érdekében, hogy eredményes, hatékony 
változást sikerüljön véghezvinni. A változtatás lehetősége eltérő formában és különböző 
szinteken mutatkozik meg, mint például az iparág, technológia, szolgáltatások és piacok 
vonatkozásában. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy az adott szinten végbemenő kon-
vergencia nem biztos, hogy a többi szinten is hasonló konvergenciafokhoz vezet minden 
esetben. Ezzel kapcsolatban nagy reményeket táplálnak főleg az információs piac ki-
bővülése tekintetében, új lehetőségeket teremtve a gazdasági fejlődés és foglalkoztatás 
viszonylatában. E remények kitűnő táptalajául szolgál a digitális technológia nyújtotta 
lehetőségek tárháza.62 A változások Magyarország tekintetében is elkerülhetetlenek, 
ugyanakkor ezek végbemenetelében jelentős szerepe van az ország gazdasági adottsá-
gainak is. A legkisebb problémát a szellemi tőke jelenti. Ugyanakkor mindenképpen 
fontos a nyugati irányvonal nyomon követése, mivel ezek az országok gazdasági poten-
ciáljukból adódóan élen járnak ezen az úton. A nyugati országok tapasztalatainak alapul 
vétele, és azoknak feldolgozása a saját viszonyoknak megfelelően hasznos és eredményes 
támogatói háttér megteremtését teszi lehetővé idehaza is.

Áttekintve az eddigi gondolatokat bárkiben felmerülhet a kérdés, hogy mi is 
a különbség akkor a telematika, az információs technológia és a távközlés fogalma 
között? Erre próbált magyarázatot adni  1985-ben  a Tetsch-Ewers-féle értelmezés, amely 
szerint az új telekommunikációs technológiák, így a telematikai is tágabb értelmezésben 
az IT egy részterületét képezi.63 Ez az értelmezés nem fedi le teljes egészében a mögöttes 
tartalmat, hanem csak a távközléssel összefüggésben lévő információs technológiák 
alkalmazásának jellegzetességeit írja le. A távközlés fejlődése számos területen kapcso-
lódik az információs technológiák fejlődéséhez, hatva ezáltal az információ átviteli, fel-
dolgozási és a kommunikációs partnerek közötti kapcsolatok kialakításának folyamatára. 
Az újítások egyik nagy előnye a távolságlegyőző tulajdonságuk, kiegészülve az irányítási 
és szervezési technikaként funkcionáló jellemzőikkel. A kulcsszó itt is a konvergencia, 
amely alatt azt értem, hogy ezeknek a technológiáknak a fejlődése szorosan összefügg 
a mikroelektronikával, a nagy teljesítményű, kisméretű és mindenki számára elérhető 
áru számítógépek, különböző okoseszközök, illetve képernyős terminálok elterjedésével, 
fejlődésével. Emiatt a telematikai technikák terjedelmes, összekapcsolódó egységet 
képeznek az alábbi négy hierarchia szintre épülve:64

• hálózatok;
• szolgáltatások;
• végberendezések;
• alkalmazások.

62 Sallai  2007, 6.
63 Fekete  2003, 32.,  12.
64 Erdősi  1992, 4.
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Történeti áttekintés

Kezdetben az informatika és a távközlés egymástól elszigetelten fejlődött. Az elkülönült 
fejlődés legfőbb okai közé sorolhatjuk a kezdeti eszközök fizikai kialakításából adódó 
hátrányokat, hiszen az alkalmazott eszközök méretei jelentős mértékben gátat szabtak 
a mobilitásnak. A különböző berendezések helyhez kötöttek voltak, erre a célra kialakí-
tott helyiségekben helyezték el őket. Ezek voltak az úgynevezett számítógépközpontok. 
Ide sorolhatjuk az irántuk mutatott kereslet korlátozott mivoltát is. Az általuk nyújtott 
lehetőségekre kezdetben csak az akkori nagyvállatok tartottak igényt, az élet más terü-
letein való alkalmazásukra akkor még nem volt kereslet Az emberek nem ismerték fel 
a bennük rejlő lehetőségeket. Ekkor jelent meg vevőként a posta. Postai keretek között 
az információ továbbítása kezdetben hagyományos módon, levelekkel történt, ame-
lyeket írógépeken készítettek el. Az emberek igényeinek növekedésével szükségessé vált 
az információ minél gyorsabb módon történő továbbítása. Emiatt a posta egyre nagyobb 
számban kezdett alkalmazni távbeszélő rendszerében informatikai eszközöket, például 
telexeket telepített, alkalmazni kezdték a telefont. Bár ezek ekkor még csak egészen szűk 
keretek között teremtették meg az összeköttetés lehetőségét. Ezek a tényezők határozták 
meg leginkább a hatvanas évek informatikájának és távközlésének fejlődését.65 66

A hetvenes években új alapokra helyezték az informatikát, mivel megjelentek az első 
személyi számítógépek, amelyeket egyre nagyobb számban kezdtek alkalmazni. Jelentős 
mértékben kibővült ennek köszönhetően a szerepkörük is. Összekapcsolták őket a köz-
pontokkal, és a számítási feladatok mellett elektronikus ügyintézési, adatkezelési fel-
adatokat is elláttak. Új technológiákat kezdtek alkalmazni, megnövelve így az összeköt-
tetések által áthidalható távolságok nagyságát. Megvalósultak az első digitálisan integrált 
távíró és adathálózatok is (IDN)67, és egyre nagyobb arányban elterjedt a telefonok ház-
tartásokban történő alkalmazása is.68 69

A technológia és a technika rohamos fejlődésével egyre inkább nyilvánvalóvá vált, 
hogy az informatika igazából a távközléssel való konvergenciája által tud továbbfejlődni 
és érvényesülni. Nem elég csupán az információ feldolgozása, kezelése, tárolása, hanem 
azt továbbítani is tudni kell, szükséges, hogy az egyes rendszerek jelentősebb földrajzi 
távolságokat legyőzve kommunikálni tudjanak egymással. Ezt valósították meg többek 
között a digitális átvitel segítségével a zavarmentes fényvezető révén. Erre a megoldásra 
támaszkodva épültek ki a számítógépek által vezérelt közhasználatú távközlési hálózatok. 
Egyre nagyobb számban alkalmazták a kicsi, olcsó számítógépeket az elektronikus 
adatfeldolgozás során, és továbbfejlődött a telexszolgáltatás is, kiegészülve a telefax 

65 Z. Karvalics  2007, 2.
66 Glatz  2000, 47.
67 Integrated Digital Network – Digitális átviteli és kapcsolási technológiák alkalmazásával 
megvalósított hálózat, amely integrált szolgáltatások biztosítására képes.
68 G. Karvalics  2007, 2.
69 Glatz  2000, 47.
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szolgáltatással. Ebbe a folyamatba integrálódtak a háztartások is a videotex és képújság 
szolgáltatás kibontakozásával. Ekkoriban indult hódító útjára a kábeltévé-kultúra is. 
Megkezdődött a távbeszélő-hálózat digitalizálása. Szükség volt tehát az informatika 
és a távközlés konvergenciájára, mert e nélkül a fejlődésük jelentős akadályokba ütkö-
zött volna.70 71

A telematika kifejezést először a  1970-es  években használták Franciaországban, 
szülőatyjai Simon Nora és Alain Minc voltak.72 A kifejezés magába foglalja annak két 
meghatározó összetevőjét, valódi jelentése pedig abban rejlik, hogy a telematika az elekt-
romossággal ellentétben nem áramot, hanem információt tart mozgásban. Ennek során 
a kép, a hang és az információ szoros kapcsolatba kerül egymással.73 Létezik ettől egy 
szélesebb körű értelmezés is, az olasz származású G. Longhitól: a háromkomponensű 
telematika fogalom. Lényege, hogy az informatika és a távközlés közös rendszerébe har-
madik félként a szórakoztató elektronika is integrálódik.74 Ehhez szükség volt viszont 
mindhárom terület fejlődésére, mint például a számítási kapacitás növekedése, a tele-
víziókészülékek modernizálódása, a hang és adatátviteli hálózatok teljesítményének 
kiszélesedése. „A telematikának az információk feldolgozásán és kezelésén túlmenően 
a távközléssel együtt az a rendeltetése, hogy az információs szükségleteket kielégítse 
(vagy éppen új szükségleteket teremtsen).”75 Ezek a szükségletek a digitális társadalom 
kialakulása, a technológiai és technikai újítások következtében jelentős mértékben ki-
szélesednek, megváltoznak, és nem kis feladatot állítanak a telematika elé. Ezzel pár-
huzamosan az emberek igényei is gyökeresen megváltoznak például az információk 
cseréjét illetően. Gondoljunk csak az információk bizalmasságával,76 sértetlenségével77 
és a rendelkezésre állásával78 kapcsolatos követelményekre.

A digitális társadalom jellemzői

A digitális társadalom hűen tükrözi a telematika korábban említett hatását, hogy képes 
befolyásolni egyes technológiák és technikák élre törését, míg mások háttérbe szorulását. 

70 Z. Karvalics  2007, 2.
71 Glatz  2000, 47.
72 A telematika kifejezés a francia „télématique” kifejezésből származik, amely a L’informatisation 
de la Société (La documentation Franciase)  1978-ban  megjelent írásban tűnik fel először e két személy 
megfogalmazásában. Angol nyelvű megfelelője a „telematics” kifejezés.
73 Nora–Minc  1979.
74 Longhi  1987,  134–144.
75 Erdősi  1992, 4.,  16. 
76 Csak az arra jogosult felhasználó férhet hozzá.
77 Az információ érintetlensége garantálja, hogy a továbbítás és feldolgozás során nem kerül 
megváltoztatásra.
78 A jogosult felhasználók érintetlen formában hozzáférhetnek az információhoz, amikor arra 
szükségük van.
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Kialakulása és fejlődése szorosan összefügg az informatika és a távközlés vívmányainak 
terjedésével.79 80 A világban, napjainkban is a gazdaság és a társadalom minden területét 
érintő mélyreható változások mennek végbe folyamatosan átrajzolva az ipari társadalom 
utáni időszak fő vonásait. Az újkor fontos jellemzője az információ és a tudás szabad 
létrehozásán, hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra kialakítása. 
E forradalmi változás jelentőségét az emberiség történetében végbemenő mezőgazdasági 
és ipari forradalmakhoz szokták hasonlítani, a kialakult új társadalmat pedig digitális 
társadalomnak nevezik. E változásoknak a fő mozgatórugója az informatika, a távközlés, 
a szórakoztató elektronika és a média külön-külön is hatalmas ütemű fejlődése. Ami 
viszont ezen is túlmutat, az nem más, mint e területek és termékeik egymással való 
összehangolt és egyre gyorsabb integrációja. Ezek a jelenségek az élet minden területét 
átalakítják, így:81 82

• a gazdasági életet (virtuális vállalatok, távmunka, elektronikus kereskedelem);
• az államigazgatást, lehetővé téve a kormányzati munka jobb szervezését, eredmé-

nyesebb és hatékonyabb felhasználását, jobb ügyintézést, az állampolgárok jobb 
tájékoztatását és a demokrácia tisztább gyakorlását;

• a kultúrát és az ismeretszerzést, ahol különböző információforrások (könyvtárak, 
múzeumok, képtárak, zenetárak, filmtárak, sajtótermékek, adatbázisok) anyagainak 
számítógép-hálózaton keresztül való olvashatósága a művelődés, tanulás és szóra-
kozás soha nem látott távlatait nyithatja meg;

• az emberek mindennapi életét az elektronizált háztartáson, ügyintézésen, munka-
végzésen keresztül. Az emberek napi tevékenységük egyre nagyobb részét tudják 
kommunikációs terminál, valamilyen okoseszköz (telefon, televízió, számítógép 
stb.) segítségével elvégezni.

Mindez alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a digitális társadalom e vonásai 
a világ térképének egyfajta átrajzolását is eredményezni fogják. Ezt természetesen csak 
képletes értelemben kell érteni, de előreláthatólag ennek megfelelő folyamatok fognak 
lezajlani, amelyek jelentős változásokat fognak eredményezni globális méretekben. 
Az információelérés és az egymással való kommunikáció szempontjából a földrajzi 
távolság jelentősége folyamatosan csökken. Ehelyett fontosabbá válik az infokommuniká-
ciós csatornákkal való ellátottság, illetve azok elérhetősége. Ezek alapján doktori (PhD-) 
értekezésemben arra a következtetésre jutottam, hogy ebben a globális méretű, egymásra 
kölcsönösen hatást gyakorló kapcsolatrendszerben a telematika képezi a szellemi tőkét, 
a technológiai hátteret, a technikai feltételeket, míg ennek befogadó környezete, ered-
ményeinek, hatásainak kivetülése, visszajelzése a digitális társadalom. Ebben a társa-
dalomban az információ érték és termelési tényező, csereérték és áru.83 Az információ 

79 Z. Karvalics  2007, 2.
80 Glatz  2000, 47.
81 Z. Karvalics  2007, 2.
82 Glatz  2000, 47.
83 Haig–Várhegyi  2005.
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értékét a segítségével előállítható gazdasági haszonnal vagy az elhárítható kár mértékével 
lehet jellemezni. Ez az érték erősen függhet az információ előállítására, kezelésére vagy 
továbbítására fordított költségektől. A kettő különbségéből származik az információs 
haszon, amely az információ elavulásával negatívvá is válhat. Ezért annak karbantartását 
és selejtezését, a többi termelési tényezőhöz hasonlóan, folyamatosan el kell végezni.84 85

A digitális társadalom korszakolása és hatása a hadseregre

A digitális társadalom a tudást intenzíven felhasználó, új technológia-, technikai és infor-
matikai termelési világkorszak terméke. A  21. század társadalma.86 Bevezető szakasza, 
az ipari társadalomból a digitális társadalomba történő átvezető szakasz, az előzetes jós-
latokkal ellentétben, amelyek  1650–2025 közötti időszakra tették azt,  2015-ben  lezárult. 
Ezután vette kezdetét a fejlett digitális társadalom kialakulása. Ebben a társadalmi alap-
modellben meghatározó társadalmi-termelési alapérték az információ. Az információk 
gyors továbbítási lehetősége következtében a társadalom életritmusa, döntési mecha-
nizmusának üteme rendkívüli módon felgyorsul. Ennek alapján a digitális társadalom 
a fejlett tudományra alapozott, gyors döntések társadalma.87

A digitális társadalom a védelmi szférára, a védelmi szervezetekre is hatást gyakorol. 
Addig, amíg az ipari társadalom gépesített-motorizált hadsereggel rendelkezett, a digi-
tális társadalomnak olyan fejlett hadsereggel kell rendelkeznie, amely képes megfelelni 
a negyedik generációs, hálózatközpontú hadviselés követelményeinek. Továbbá kiber-
háborúkat vív meg, információs műveleteket hajt végre, otthonosan mozog a digitális-
információs hadszíntéren, hatékonyan tudja alkalmazni a számítógép-hálózati hadviselés 
elveit és eljárásait, kihasználja a hálózat nyújtotta képességekben rejlő lehetőségeket.88 
Ezeknek, a kor követelményeinek megfelelő hadviselési elveknek a teljesítéséhez fejlett 
kommunikációs és információs rendszerre (CIS89) van szükség.90 Ez nem más, mint 
az információ szervezett gyűjtését, feldolgozását, továbbítását és szétosztását biztosító, 
automatizált vagy hagyományos rendszer. Korszerű kommunikációs és információs rend-
szer, amely a parancsnok tevékenységének, vezetés-irányítási rendszerének támogatására 
és kiszolgálására hivatott.91 Olyan összefoglaló megnevezés ez, amelyet a „kommuniká-
ciós és az információs rendszerek, eszközök, módszerek és eljárások, illetve működtető 
személyzet információátviteli, illetve információ-feldolgozási funkciók megvalósítására 

84 Z. Karvalics  2007, 2.
85 Glatz  2000, 47.
86 Haig–Várhegyi  2005.
87 Haig–Várhegyi  2005, 86.
88 Várhegyi–Makkay  2000,  19.
89 Communication and Information Systems.
90 Kerti et al.  2010, 51. 
91 Munk  2006.
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létrehozott rendszereinek gyűjtőfogalmaként használnak.”92 Egyik lehetséges változata 
a vezetés-irányítási rendszer (C2S93), amelynek legfőbb rendeltetése a parancsnok veze-
tés-irányítási (C294) mechanizmusának, döntési folyamatának támogatása, kiszolgálása, 
hatékonnyá és eredményessé tétele. Ez a rendszer az alábbi alkotóelemekből épül fel:95

• személyzet,
• információmenedzsment,
• eljárásmódok,
• eszközök,
• elvek.

A fejlett kommunikációs és információs rendszerek másik változata a konzultáció, veze-
tés-irányítási rendszer (C3IS96), amelynek alaprendeltetése béke- és a békétől eltérő 
állapotokban szükséges valamennyi parancsnoki konzultációs, vezetési-irányítási tevé-
kenység (C397) támogatása, kiszolgálása a különböző vezetési szintek teljes kereszt-
metszetében.98 A legfejlettebb kommunikációs és információs rendszer pedig a vezetés, 
irányítás, kommunikáció, számítógép, hírszerzés, megfigyelés és felderítés rendszer 
(C4ISR99), amely a parancsnok vezetés-irányítási tevékenységének legmagasabb szintű 
támogatását és kiszolgálását teszi lehetővé.100 Ez a megnevezés a „vezetési rendszerhez 
és a felderítési szakterülethez kapcsolódó valamennyi rendszer és funkció leírására 
használt kifejezés.”101 Ezen rendszerek további rendeltetése a csapatvezetési és fegyver-
irányítási rendszerek hatékony támogatása, kiszolgálása. A parancsnok számára a leg-
alapvetőbb és legfontosabb eszköz, amely biztosítja az adatok és információk gyűjtését, 
továbbítását, feldolgozását, szétosztását és védelmét. Célja, hogy az információk a meg-
felelő helyen, időben és formában álljanak rendelkezésre a legmegfelelőbb döntés, el-
határozás meghozatala érdekében.

E fejlett kommunikációs és információs rendszerek két nagy kategóriába sorolhatók: 
a hadászati, illetve a harcászati, hadműveleti feladatok végrehajtását támogató, kiszolgáló 
rendszerek. Az előbbiben nagyméretű, stabil eszközök találhatóak, amelyek települési 
helyei ismertek. Utóbbiban az eszközök sokkal komplexebbek és dinamikusabbak. Mivel 

92 AJP-01(B) Allied Joint Doctrine. Ratification Draft 1. – NATO Standardization Agency, 
 2000. 1. (Fordította: a szerző).
93 Command and Control System.
94 Command and Control.
95 Tóth  2015,  17.
96 Consultation, Command and Control Information System.
97 Consultation, Command and Control.
98 Tóth  2015,  19.
99 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
100 Tóth  2015,  19.
101 Concept for Future Joint Operations. Expanding Joint Vision  2010. – Joint Chiefs of Staff, 
 1997. 83. (Fordította: a szerző).
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rendeltetésük megköveteli, az ellenséghez közel települnek, nagyfokú mobilitással kell 
rendelkezniük. Feladataik a korábban említetteken kívül az alábbiakkal egészíthetők ki:102

• biztosítani a riasztást és a csapatok kellő időben történő értesítését;
• támogatni a harctevékenységet a harc minden időszakában;
• biztosítani az adatok és információk gyűjtését, feldolgozását, továbbítását és el-

osztását;
• folyamatosan figyelemmel kísérni és értékelni a saját csapatok és az ellenség hely-

zetét, mozgását, reagálását bizonyos helyzetekre;
• biztosítani a csaptok követését, irányítását és a tőlük érkező jelentések fogadását;
• védelmi intézkedésekkel biztosítani a kommunikációs és információs rendszer 

hatékony működését.
Az itt felsorolt feladatok biztosításához szükséges alrendszerek és azok alkotóelemei 
az alábbi jellemzőkkel bírnak:103

• az érzékelő és ellenőrző alrendszer riasztási és védelmi funkciót tölt be, célja a rend-
szer állapotára, helyzetére vonatkozó tényezők nyomon követése;

• a vezetést támogató alrendszer nélkülözhetetlen az eredményes, lehető legjobb 
döntés meghozatala érdekében, illetve megkönnyíti a parancsnok munkáját;

• a felderítő alrendszer létfontosságú az információk gyűjtése szempontjából;
• a kommunikációs alrendszer lényege a vezetés és az alárendeltek közötti kétoldalú 

kapcsolattartás biztosítása, illetve a megszerzett információk eljuttatása az egyes 
vezetési szintekhez;

• a rendszer működését támogató alrendszer a fent említett funkciók eredményes 
megvalósulását biztosító technológiai, technikai és humán tényezők összessége.

Ha összegezni szeretnénk a korszerű katonai kommunikációs és információs, infokom-
munikációs rendszerek legfontosabb szolgáltatásait, akkor az alábbi felsorolást tehetjük 
meg:104

• adatátvitel a törzsen belüli és a törzsek, illetve az alegységek közötti infokommu-
nikációs hálózatokon keresztül;

• a megszerzett adatok adatfeldolgozó központokban való gyűjtése, kiértékelése;
• a harctevékenységi körzetben valós idejű felderítési adatok megszerzése harctéri 

érzékelők, földi, légi és műholdas adatszerző eszközök, rendszerek segítségével, 
és azok kellő időben a megfelelő helyre történő továbbítása;

• álló és mozgó, színes és fekete-fehér képátvitel és videokonferencia lehetőség nyílt 
és zárt átviteli utakon keresztül, törekvés a digitális katona harctéri alkalmazására, 
közelebb hozva ezáltal a harctéren zajló eseményeket a vezetés személyi állomá-
nyához. A térképek és makettek helyett egy valósághűbb, időszerűbb, pontosabb 
harcvezetés megvalósítása;

102 Jobbágy  2009,  192. 
103 Jobbágy  2009,  192–193.
104 Jobbágy  2009,  193.
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• nyílt és zárt távbeszélő összeköttetés békehelyzetben, állandó és tábori körülmények 
között;

• nagyméretű kivetítők, elektronikus megjelenítők alkalmazása a különböző hely-
zetek, tervek, térképek szemléltetésére, vizuálissá tételére a könnyebb áttekinthe-
tőség érdekében;

• beépített együttműködési lehetőség a haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok 
között;

• számítógéppel támogatott harcászati-hadműveleti tervezés szakértői rendszerek 
segítségével, automatikus döntés előkészítés, különböző változatok felkínálása 
a parancsnoknak;

• digitális terepadatbázis és nagypontosságú navigációs (GPS105) rendszerek segítsé-
gével helymeghatározás, útvonalképzés, távolság, magasság meghatározása, pontos 
célmegjelölés, harc és tűzvezetés véghezvitele.

Az itt felsorolt szolgáltatásokból kitűnik, hogy a katonai kommunikációs és informá-
ciós rendszerek az általuk kínált lehetőségek eredményeképpen jelentős erősokszorozó 
tulajdonsággal bírnak. Viszont nem szabad elhanyagolni az ellenség infokommunikációs 
rendszerének állapotát, adottságait sem, amely tényező jelentős mértékben befolyásol-
hatja a saját csapataink eredményes tevékenységét. Ezek a rendszerek rendeltetésükből 
és az általuk kínált lehetőségekből adódóan a fegyveres küzdelem során az elsődleges 
célpontok szerepét töltik be. Ugyanis ha összeomlik a kommunikációs kapcsolat, ha 
nincs összeköttetés a parancsnok és az alárendeltek között, a parancsok, intézkedések, 
utasítások, információk és nélkülözhetetlen adatok nem tudnak eljutni az egyes vezetés-
irányítási szintekre.

A digitális társadalom létrejöttének elengedhetetlen feltételei

A digitális társadalom kialakulása három alapvető technológiai, technikai és képzésbeli 
alapfeltétel meglététől függ:106

• a legfejlettebb infokommunikációs rendszerek megléte (a földfelszíni, föld- és tenger 
alatti, a műholdas összeköttetések, illetve a multimédiás távközlési rendszerek 
megléte);

• a termelés, szolgáltatás és a társadalmi élet infokommunikációs hálózatokkal tör-
ténő bekapcsolása a digitális társadalom vérkeringésébe;

• a társadalom tagjai infokommunikációs kultúrájának fejlesztése, infokommuniká-
ciós képességekkel történő felvértezése.

Ehhez kapcsolódóan nagy feladat vár kormányzatra is. Ez magába foglalja a társadalom 
minden tagjára kiterjedő fogadókészség, a mindenki számára adott hozzáférés és alkal-
mazás lehetőségének megteremtését. Továbbá a szükséges tudásbázis  létrehozását, az új 

105 Global Positioning System.
106 Glatz  2000, 47.



430

Jobbágy Szabolcs

iránti bizalom kialakítását, az infokommunikációs jogok, az adat és személybiztonság 
megóvása érdekében megvalósított műszaki, jogi és egyéb szabályozó rendszerek 
 felállítását és működtetését. Szükségessé válik a teljes körű elektronikus közigazgatás 
kiépítése annak érdekében, hogy megvalósuljon az ország minden polgára számára a nyil-
vános és közérdekű információkhoz való elektronikus hozzáférés. Egyszóval a digitális 
állam, a digitális írástudás, a digitális jóléti programok, a felhasználói biztonságtuda-
tosság koncepciójának megteremtése, megvalósítása. Ezeken túlmenően nélkülözhetetlen 
a kutatás-fejlesztés minél magasabb szintre történő juttatása, mindenirányú támoga-
tása, amely hozzájárul a tőke megfelelő helyen történő hasznosításához, a technológiai 
és technikai újítások kifejlesztéséhez, az infokommunikációs hálózatok fejlődéséhez.107

A digitális társadalom létrejöttével kapcsolatban meg kell említenünk két fontos 
tényezőt, amely a technológiai és technikai (műszaki), illetve a társadalmi (foglakoztatási) 
küszöbérték. Az előbbit illetően a következőket mondhatjuk el. Egy ország a digitális 
társadalomba való átmenet során ezt a küszöbértéket akkor lépi át, ha kiépül informá-
ciós országúthálózata (digitális gerinchálózata, digitális telekommunikációs, infokom-
munikációs infrastruktúrája). Az államigazgatás, a vállalatok döntő többségét, mintegy 
80-90%-át és a háztartások infokommunikációs termináljainak többségét, legalább 
60-70%-át bekapcsolják valamelyik telekommunikációs hálózatba. Továbbá a képzés 
informatika alapúvá válik. Egy adott ország az átmenet társadalmi küszöbértékét pedig 
akkor éri el, ha a foglalkoztatottak több mint 60%-a  már nem csak fizikai munkával 
foglalkozik, hanem az infokommunikációval kapcsolatban lévő valamilyen alkotó, ter-
melő vagy szolgáltató szellemi tevékenységet folytat.108 Ezzel kapcsolatban ugyancsak 
nagyon nagy feladat hárul az oktatásra, képzésre, felkészítésre, hiszen alkalom adtán 
egy fizikai munkásból infokommunikációs munkaerőt kell képezni.

A kutatók elemzéseinek megfelelően a digitális társadalom először a legfejlettebb, 
vezető potenciállal bíró országokban jött létre, mivel ők rendelkeznek a korábban említett 
küszöbértékek átlépéséhez szükséges alapvető tényezőkkel, adottságokkal, gazdasági, 
politikai, társadalmi, kulturális és egyéb jellemzőiket illetően. Ezek a vezető gazdasági 
nagyhatalmak.109 Ugyanakkor az Európai Unió tagjaként Magyarországot is e fejlő-
dési folyamat résztvevőjeként tartják számon. Hazánkban is idejében felismerték, hogy 
a gazdaság fejlődéséhez, az életszínvonal javításához nélkülözhetetlen az informatikai 
ismeretek és gyakorlati alkalmazásuk elmélyítése. A vezető potenciál birtokában lévő 
országokhoz és az Európai Unióhoz történő felzárkózásunknak nélkülözhetetlen feltétele 
a már meglévő infokommunikációs eszközök átvétele, az azokkal kapcsolatos elméleti, 
gyakorlati elvek, tapasztalatok tanulmányozása, alapulvétele. Elgondolásokat, terveze-
teket kell felállítani, összevetni őket egymással, és ezek közül kiválasztani a legmegfele-
lőbbet úgy, hogy az eleget tegyen az elvárásainknak, figyelembe véve lehetőségeinket, 
eszközeinket, képességeinket természetesen anyagi, szellemi tőkénk függvényében. 

107 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, é. n.,  14.
108 Haig  2015, 9.
109 Glatz  2000, 47.
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A digitális társadalomba történő átmenet egyik alapvető feltétele a hazai gazdaság stabil 
és folyamatos fejlődése. Ugyanakkor a fejlődés felgyorsulásának eredményeképpen 
a tudás az eddiginél sokkal jobban felértékelődik. Az új követelményeknek megfelelő 
tudás, ismeret elsajátításához, gyarapításához új oktatási, képzési és felkészítési rend-
szerre van szükség.

Összegzés

Tanulmányomban a digitális társadalom vizsgálata és elemzése által arra a következ-
tetésre jutottam, hogy annak mindenre kiterjedő, globális hatásából adódóan az olyan 
speciális, zárt területek, mint a védelmi szféra, a különböző rendvédelmi szervek és szer-
vezetek, így az MH is érintve van. Ez a korszerű, digitális technológiai és technikai 
újítások, konvergált szolgáltatások által mozgatott új korszak teremti meg a működési 
környezetét az MH infokommunikációs hálózatának. Ezt a modern híradó-informa-
tikai rendszert testesíti meg az MH KCEHH, amelynek üzemeltetésére az MH vezetési 
és irányítási feladataink biztosítása, a parancsnok döntéshozatali folyamatának segítése 
és hatékony támogatása érdekében kerül sor.

Ennek bemutatása és vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a digi-
talizációnak az abban való jelenlétét tényként kell kezelni, ugyanis a digitális társadalom 
arra kifejtett hatásának a következtében ennek is lépést kell tartani a kor technológiai, 
technikai és szolgáltatás színvonalával. Az MH KCEHH elemzése által megállapítottam 
azt is, hogy a jövőbeni, tervezett fejlesztési irányvonalain is egyértelműen látszódnak 
a digitális kor hatásai. E követelmények értékelése alapján azt a következtetést vontam 
le, hogy a működtetéséért felelős üzemeltető állomány korszerű, digitális szakmai isme-
retekkel történő felvértezésének szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Azon híradó-
informatikai erő digitális írástudás képességének a fejlesztése, amely alapvető alkotó-
elemét képezi ennek az infokommunikációs hálózatnak. Csak és kizárólag e korszerű, 
készségszintű, gyakorlatorientált szakmai ismeretek birtokában lesznek képesek úgy 
üzemeltetni ezt az állandó és tábori telepítésű elemeket is egyaránt magába ötvöző híradó 
és informatikai rendszert, hogy az a többrétegű, változatos alkotóelemekből adódó fel-
építése következtében képes legyen eleget tenni az összetett alaprendeltetés, cél- és fel-
adatrendszer követelményeinek, elvárásainak. Ez érinti például a katonai felsővezetés 
híradó és informatikai támogatását, az MH vezetés-irányítási rendszerének működéséhez 
szükséges technikai feltételek biztosítását, a központilag biztosított szolgáltatások el-
érését, vagy a nemzetközi szerepvállalásból adódó kötelezettségek teljesítését.

Kutatásaim során megállapítottam, hogy a digitális társadalomban bekövetkező vál-
tozások eredményeképpen, illetve azokkal párhuzamosan a hadviselésben is jelentős vál-
tozások mentek s mennek végbe. E folyamatok is hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkban 
eljutottunk a negyedik generációs hadviselés korszakáig, amikor is annak IT-hoz kapcso-
lódó részterületét illetően olyan új fogalmak értelmezésével kell, hogy megbirkózzunk, 
mint az információs műveletek, a számítógép-hálózati,  hálózatközpontú hadviselés vagy 
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a hálózat nyújtotta képesség. Ezek alapján megállapíthatjuk azt, hogy napjainkban egyre 
nagyobb és jelentősebb feladat és hangsúly helyeződik az MH KCEHH-re, melynek 
üzemeltetéséért felelős infokommunikációs erőnek, a különböző digitális rendszereket 
üzemeltető szakmai állománynak mint alapvető infokommunikációs rendszer alkotó-
elemnek a korszerű szakmai ismeretekkel történő felvértezése fontos és minden irányból 
támogatandó feladat. Ezek alapján fogalmaztam meg doktori (PhD-) értekezésem azon 
tudományos eredményét, miszerint „A digitális társadalom, a releváns fogalmi háttér, 
az MH KCEHH vizsgálata, elemzése, értékelése alapján igazoltam, hogy a digitalizáci-
ónak az MH infokommunikációs hálózata technológiai, technikai, szolgáltatás vetületére 
kifejtett hatásának következtében szükséges a honvéd altiszt és zászlós híradó-informatikai 
üzemeltető állomány digitális szakmai ismereteinek, digitális írástudásuk képességének 
a fejlesztése”.
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A hazai ABV-mentesítő képesség fejlődéstörténete 
a vegyivédelmi szolgálat felállításának tükrében

Szabó Sándor

Bevezető

A tömegpusztító fegyverek térhódítása, az Atom-, Biológiai, Vegyi (a továbbiakban: 
ABV-) fegyverek tömeges elterjedése korunk biztonsági környezetére jelentős hatást 
gyakorol. Az ABV-harcanyagok fizikai energiája, kémiai, biológiai jellemzői katonai 
vagy terrorista indíttatású célok megvalósítása esetén célzottan az ember és a természeti 
értékek pusztítására irányul, amelynek ismeretében a tömegpusztító fegyverek alkalma-
zása nemcsak a múltban, de napjainkban is egyik fő biztonsági kihívás.

További kiemelt veszélyt jelentenek az ipari célú felhasználás minősített esetei, ame-
lyek kapcsán az ipari katasztrófák bekövetkezése esetén a veszélyes anyagok, szakszerű 
beavatkozás hiányában, irreverzibilis módon károsíthatják a természeti környezetet.

A NATO stratégiai koncepciója egyértelműen meghatározza, hogy a vegyi fegyverek 
és más tömegpusztító fegyverek elterjedése beláthatatlan következményt jelent a világ 
gazdasági konjunktúrájára és stabilitására.[1] Ennek eredményeképp az ABV-veszélyhely-
zetek gyors kezelése a műveleti képesség és a túlélőképesség megőrzéséhez járul hozzá.

A tömegpusztító fegyverek alkalmazásának következményei, illetve az ipari kataszt-
rófák során a környezetbe jutó toxikus, fertőző anyagok magukban hordozzák olyan el-
járások megvalósítását, amellyel ezen anyagok egészségkárosító hatásai csökkenthetők, 
illetve megszüntethetők.

Az ABV-védelem elemei közül a veszélykezelés, amelynek keretén belül az ABV-
veszélyek okozta hatások mérséklése érdekében hozott megelőző óvintézkedések mellett, 
a szennyezettség minimalizálása érdekében végzett ABV-mentesítési tevékenységek 
jelentősége is kiemelt fontossággal bír. Az ABV-mentesítés, az ABV-veszélyhelyzet 
kezelés egyik legmeghatározóbb részeként képes csökkenteni a személyi állomány, tech-
nikai eszközök, felszerelési anyagok szennyezettségének szintjét. Hatékony ABV-mente-
sítési technológia nélkül a kárenyhítésre szánt idő elfogadhatatlan módon megnövekedhet, 
és ezáltal fokozódhat az egészségkárosító hatás kockázata is.

A témaválasztás aktualitását alátámasztja, hogy a hibrid hadviselés korában az ABV-
fenyegetettség szintjének emelkedésével az ABV-mentesítés jelentősége is felértékelődik. 
A  21. század elején korszerű ABV-mentesítési eljárások, eszközök kerülnek kifejlesztésre, 
amelyek technológiai fejlettségüktől fogva képesek a kor biztonsági kihívásainak 
megfelelni. A NATO-tagországok harctámogató rendszerében az ABV-mentesítés kiemelt 
szereppel bír, és költségvetési forrásokat nem sajnálva óriási pénzösszegek kerülnek 
elkülönítésre eme képességek fejlesztésére, korszerűbbé tételére.[2]
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A magyar vegyivédelmi szolgálat felállításának történeti bemutatása egyedülálló 
lehetőséget kínál az ABV-mentesítő eszközök evolúciós állomásainak bemutatására, 
illetve azokra a vegyivédelmi szakemberekre való megemlékezésre, akik elévülhetetlen 
érdemeket szereztek a vegyivédelmi szolgálat felállítása terén és erőfeszítéseikkel 
nagyban hozzájárultak a korszerű magyar ABV-mentesítő képesség kialakításához.

A vegyi fegyverek alkalmazása és a mentesítési technológiák történeti áttekintése

A vegyi fegyverek használatának történelmi áttekintése

A történelmi események vizsgálata kapcsán számtalan példát találhatunk a tömegpusztító 
fegyverek hadászati célú alkalmazására. I.e.  1000-ben  a kínaiak már használtak arzén-
tartalmú füstöket.[3] A peloponnészoszi háborúban i. e. 420 körül a spártaiak mérgező 
füstöt vettetek be az athéni erődítmények ellen.[4] Dura-Európosz római helyőrség táma-
dásakor i.sz. 256-ban  az iráni szasszanidák a római katakombákat bitumen- és szulfurk-
ristályok égetésével mérgező gázzal árasztották el, amely kezdetleges „vegyitámadást” 
az  1922–1936 között az itt folytatott francia ásatások igazoltak is.[5] Leonardo da Vinci 
a  15. században hadmérnöki tanulmányaiban említést tesz arzén-szulfid- és rézpatinapor 
katonai alkalmazására.[6]  1618–1648 között a harmincéves háborúban már mérgező gázzal 
töltött lövedékek kilövésére szolgáló katapultokat vetettek be.[7]

Az első dokumentált mentesítési tevékenységet oltott mész használatával hajtották 
végre  1422-ben, a huszita háborúk során, Karlstein vár védelmekor. A huszita ostromló 
csapatok oszlásnak indult emberi testeket dobtak át katapultok segítségével a várfalakon 
keresztül, amelyeket a védők oltott mésszel öntöttek le, így megelőzve egy esetleges 
fertőző betegség várfalon belüli elterjedését.[8]

A krími háborúban  1853–1856 között cianiddal töltött lövedékek használatának lehe-
tőségét vetették fel Szevasztopol ostroma kapcsán.[9] Az igazi áttörést a modern vegyi-
fegyver-hadviselésben az első világháború jelentette, amelynek technológiai hátterét 
a  18. század végére,  19. század elejére tehető szervetlen kémiai kutatási eredmények 
alapozták meg. A fontosabb kutatási állomások a következők voltak:

• 1774-ben  Carl Scheele svéd vegyész felfedezte a klór kémiai elemet és sikeren 
határozta meg a hidrogén-cianid vegyület összetételét.

• 1802-ben  Comte Claude Louis Berthollet francia vegyész elsőként szintetizálta 
cianogén-kloridot (vérmérget), amely jelenleg is a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény 
3. osztályába tartozik, azaz gyártása jelentésre kötelezett a Vegyifegyver-tilalmi 
Szervezetnek.

• 1812-ben  Sir Humphry Davy, brit vegyész elsőként szintetizálta a foszgént, amelyet 
klórgáz segítségével állított elő szén-monoxidból, napfény hatására. A vegyület 
neve is ebből ered „a fény szülötte”, ami ironikusan hangzik annak tükrében, hogy 
a foszgént az egyik legpusztítóbb harci gázként használták az első világháború 
során.

http://i.sz
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• 1822-ben  César-Mansuète Despretz fizikus és kémikus elsőként számolt be a di-
klór-dietil-szulfid káros élettani hatásáról, amelyet később a hírhedt mustárgáz 
néven ismert meg a világ.

• 1848-ban  John Stenhouse skót vegyész elsőként kísérletezte ki a klórpikrint, amelyet 
 1887-ben  tömegoszlatásra mint könnygázt vetettek be Németországban.

A mérgező harcanyagok alkalmazása az első világháborúban

Az  1890-es  évektől Franciaországban induló kezdetleges vegyifegyver-program első 
jelentős eredménye az etil-brómacetáttal töltött könnygázgránát volt, amelyet a francia 
csendőrség eredményesen használt tömegoszlatásokkor. Ezt a vegyületet az első világ-
háború korai időszakában bevetették a németek ellen is, így ez tekinthető a modern 
hadviselés keretein belül megjelent első vegyi fegyvernek.[10]

A brit haderő is felismerte a vegyifegyver-alkalmazásban rejlő lehetőségeket, 
és a tüdőt irritáló klórszulfáttal töltött  105 mm-es  lövedékekkel támadta a német állásokat 
 1914. október 27-én  Neuve-Chapelle körzetében. Kijelenthető, hogy a háború kezdeti 
szakaszában az antanthatalmak számottevő sikereket nem értek el a központi hatalmak 
ellen az ingerlő mérgező harcanyag alkalmazása kapcsán.[11] A tényleges áttörés a vegyi-
fegyver-hadviselés terén az első jelentős német vegyifegyver-támadáshoz köthető, amelyet 
a korabeli beszámolók az alábbiakban rekonstruáltak:

„Ypern,  1915. április 21. A francia hadosztály parancsnokságon egy német katona-
szökevényt hallgatnak ki. A vallatás során a katona elmondja, hogy a németek nagya-
rányú gáztámadást készítenek elő. A gázcsapatok több ezer gázpalackot telepítettek 
és kedvező szél beálltakor a francia állásokat el akarják gázosítani. A franciák azonban 
technikailag annyira lehetetlennek és kivitelezhetetlennek tartják egy ilyen mérvű gáz-
támadás végrehajtását, hogy nem adnak hitelt a német katona szavainak. Alárendelt 
csapataikkal a franciák mégis közlik napi parancsban a németek szándékát, de annyira 
humoros színezetben, hogy röviddel ezután a francia katonák elől lévő állásuk mell-
védjére a következő feliratú táblát tűzik ki:

»Ihr könnt lange warten, bis der richtige Wind weht!« (Várhattok, míg kedvező szél 
fúj!)

Ypern,  1915. április 22. délután 5 óra 24 perc: távbeszélőn parancs a gáztámadás 
megindítására. Egymás után érkeznek be 6 óra 5 percig a jelentések, hogy a gázfelhő 
jó irányban, kedvező szél mellett, mintegy 6 km szélességben nyomul előre. 6 óra után 
8 perccel a közel 6000 darab palack kiürül. 6 óra  20 perc: Langemark, 6 óra 45 perc: 
pilckmeni magaslatok a németeké.

French tábornagy jelenti az angol hadsereg parancsnokságára: délután 5 óra körül 
az ellenség felől sűrű sárga felhő megjelenését észlelték megfigyelőink. Ami ezután tör-
tént, az leírhatatlan! A mérgező gáznak hatása annyira megsemmisítő volt, hogy az alám 
rendelt francia hadosztály képtelen volt a gázzal megtámadott vonalat tartani. Egy óra 
alatt az egész állást 50 darab löveggel együtt fel kellett adni. A füst és a köd eltakarta 
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az arcokat és az emberek ezrei egy álomszerű, bódult állapotba estek. Nyomatékosan 
visszautasítok mindennemű gáncsot, mely a francia hadosztályt érintené a szerencsétlen 
eset miatt!

A világháború első tervszerű gáztámadásának eredménye:  15 000 gázsérült, 
5 000 halott.” [12]

1915 májusában a német csapatok tovább folytatták a vegyiharc hadviselést Loos 
közelében, ahol angol állásokat támadtak, majd  1915. május 31-én  Bolimovnál a keleti 
hadszíntéren is eredményesen vetették be a vegyi fegyvert, amely esetben a klórgázt 
foszgénnel keverve több ezer főre tehető veszteséget okoztak az orosz csapatoknak. 
A német vegyifegyver-támadások hatására az antanthatalmak lázas vegyifegyver-kuta-
tásba kezdtek annak érdekében, hogy a vegyi hadviselés támadási és védekezési mód-
szereit átültethessék a gyakorlatba.

1915 szeptemberében az angolok is megindították első klórgáztámadásukat a német 
állások ellen, az oroszok szintén ezen időszakban indították meg első saját gáztáma-
dásukat a keleti fronton.  1916 februárjában a franciák elsőként vetettek be tüzérségi 
gázgránátokat.

1916-tól  a hadviselő felek részéről rendkívüli módon megnövekedett a vegyi fegyver 
hadászati célú alkalmazására való igény, amelynek hatására ipari méreteket öltött a vegyi-
fegyver-előállítás. Az előállítás mértéke olyan grandiózus volt, hogy az első világháború 
előállított összes tüzérségi lőszer darabszámát tekintve mintegy 1/3-át tette ki a vegyi 
harcanyaggal töltött lövedékek mennyisége.[13] Az illanó mérgező harcanyagok elleni 
védelem kapcsán megjelennek a kézi légventillációs eszközök, kézi legyező lapátok, 
amelyek segítségével a lövészárokrendszerekből lehetett a felgyülemlett mérgező harc-
anyag-koncentrációt csökkenteni.[14]

1. ábra
Első világháború során használt kézi legyezőlapát
Forrás: a szerző
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A vegyifegyver-hadviselés terén újabb áttörést hozott a mustár típusú mérgező harc-
anyag alkalmazása, amelyet elsőként a komoly ipari hátérrel rendelkező német haderő vetett 
be  1917. július  12-én  a nyugati fronton, Ypern térségében. Az angol és francia katonák, akik 
először találkoztak ezzel a mérgező harcanyaggal, nem tudták időben felmérni a veszély 
mértékét, és az addig használatos légzésvédő eszközeik nem nyújtottak elégséges védelmet 
a vegyi csapást elszenvedett alegységeik részére, így óriási veszteségeket szenvedtek el. 
A tünetek kapcsán halálos kimenetelű légzésfunkció-romlás, illetve nagy kiterjedésű, 
fájdalmas bőrhólyagok jelentek meg a testfelületeken, amelyek 2-3 óra lappangási időt 
követően jelentkeztek.[15] A másik jelentős tulajdonsága a mustár típusú harcanyagnak, 
amely befolyásolta a további fegyveres küzdelmek kimenetelét, hogy nyáron 2-3 napig, 
téli időjárási körülmények között akár hetekig is megőrizte toxicitását a vegyi csapásnak 
kitett területen, így korlátozva a szemben álló erők manőverszabadságát.

2. ábra
Első világháború során használt fürdető keret
Forrás: a szerző

Az első mustártámadást követően gyorsan elterjedt a kalcium-hipoklorit mentesítő por, 
amelyet a szennyezett területen kézi erővel, lapátok segítségével szórtak szét.1 Az Egyesült 

1 1875-ben  egy francia vegyész, Claude Louis Bethollet ismerte fel elsőként a klór vegyimentesítő/
fertőtlenítő képességét.  1798. június 23-án  Charles Tennant Angliában szabadalmazta a klórmész 
gyártását. A drága hamuzsír helyett az olcsóbb klórmeszet használta fehérítési célra, amely 
később kiváló vegyimentesítő/fertőtlenítő kémiai anyagnak is bizonyult. A  1920-as  évektől a világ 
hadseregeiben a klórmész vált az elsődleges mentesítő anyaggá. 
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Államok a hadba lépését követően mintegy  1867 tonna kalcium-hipokloritot szállított át 
a háború során az európai kontinensre.[16] A bőrfelület azonnali mentesítésére bőrmentesítő 
balzsamot rendszeresítettek, amely cink-sztearát és növényi olaj elegyéből állt és hatásos 
védelmet nyújtott a mustár típusú mérgező harcanyagokkal szemben. A hatékony mente-
sítési tevékenység elősegítése érdekében fürdető kereteket, valamint fürdető állomásokat 
rendszeresítettek a harctereken, amelyekkel a személyi állomány mentesítését lehetett 
elvégezni.

A szennyezett ruházati anyagok, egyéni harcászati felszerelés mentesítésének érdekében 
kezdetleges gőzmentesítő kamrákat építettek.[17]

A vegyi támadás hadászati értékét jelentősen igazolja, hogy a gáztámadásra fel nem 
készített alakulatok vesztesége elérte a 35%-ot. A világháború végén, a gázvédelmi rend-
szabályok és az alkalmazott mentesítési eljárások jelentős fejlődését és bevezetését köve-
tően ez a szám 2%-ra  csökkent annak ellenére, hogy közben az alkalmazott harci gázok 
és harceljárások is lényegesen fejlődtek.[18]

Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése sikeresnek ítélte meg a gázfegyverek 
alkalmazásnak hadászati célú alkalmazását,  1915 szeptemberében döntés született saját 
gázharc alakulat felállításáról.  1916 márciusában hozták létre a 62. árkász- (gáz-) zászló-
aljat, amely négy gázszázadból egy időjárásfigyelő és -jelző osztagból, egy távbeszélő 
osztagból és gyalogos pótszázadból állt. Az első és rendkívül sikeres gázfúvó támadást 
a 62. árkász- (gáz-) zászlóalj  1916. június 29-én  hajtotta végre az olaszországi Monte San 
Michele harctéren.[19]

Az első világháborút követően, az  1920-as  években Nagy-Britannia használt mustár 
típusú vegyi fegyvert az oroszok ellen Afganisztánban a Haibár-hágó északi részén. A spa-
nyolok is bevetettek mustár harcanyaggal töltött tüzérségi lövedékeket a riff törzsek leveré-
sénél Marokkóban. Mégis a legjelentősebb vegyifegyver-használat a második olasz–etióp 
háborúhoz kötődik, ahol az olasz hadsereg a Genfi Egyezmény tilalmát felrúgva2 mustár 
típusú mérgezőharcanyaggal töltött légibombákat dobott le, illetve a vegyi fegyver alkal-
mazásban elsőként repülőgépekből permetezve szennyezett le stratégia jelentőségű terü-
leteket; a támadás  15 000 fő etióp áldozatot követelt.[20]

A második világháborút megelőző időszakban a kínai–japán háború alatt a japán császár 
 1938 júniusától októberig a vuhani csata alatt engedélyezte a hólyaghúzó lewisit harcanyag 
használatát, amelyet összesen 375 különböző alkalommal vetettek be.[21]

A vegyi fegyverek globális alkalmazása a második világháború végéig

A második világháború alatt a szövetséges és központi tengely hatalmai félve a kölcsönös 
megtorlástól nem vetettek be egymás ellen vegyi harcanyagot. Bár Hitler komolyan fog-
lalkozott a gondolattal, hogy a nyugati partraszállást megakadályozandó az újonnan 

2 Olaszország  1925-ben  csatlakozott a Genfi Egyezményhez, amelyet a vegyi támadást megelőző hét 
évvel korábban kötött meg.
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kikísérletezett  rendkívüli magas mortalitással bíró idegmérget vett be a szövetséges csa-
patok ellen. Ennek előkészítése érdekében  1943 májusában hivatalába rendelt Albert Speert 
a harmadik birodalom fegyverkezési miniszterét, valamint Otto Ambrost az IG Farben 
vegyipari vállalat vegyészét, hogy áttekintő képet kapjon a tabun idegméreg hadászati célú 
alkalmazásáról. Otto Ambros szándékosan, morális okoktól vezérelve félretájékoztatta 
Hitlert, miszerint a szövetséges csapatok rendelkeznek tabun idegméreggel, így a megtor-
lástól tartva Hitler lemondott az idegméreg hadászati célú alkalmazásáról. Németország 
a második világháború alatt mindösszesen 7000 tonna tabun idegméreggel töltött tüzérségi 
lőszert, légibombát állított elő: alkalmazásuk, elégséges légi szállítási kapacitás mellett, 
valószínűleg megfordíthatta volna a második világháború kimenetelét.[22]

Bár vegyi fegyvereket szándékosan a szövetséges és központi tengely hatalmai nem 
vetettek be a második világháború európai hadszínterein, ez az időszak mégis a vegyi 
fegyverek történetének egyik legsötétebb korszakává vált. A holokauszt alatt a náci rezsim 
arra használta a Zyklon–B gázt, hogy több millió zsidó származású embert pusztítson el 
különböző kelet-európai haláltáborokban.

A gázvédelmi és vegyiharc-szolgálat megszervezése és felállítása a Magyar Királyi 
Honvédségben

A szolgálat kialakulása

Az  1920-as  évek elején a trianoni békeszerződés katonai intézkedései derékba törték 
a mintegy százezres hadsereg kiterjesztésére irányuló magyar terveket. A békeokmány 
katonai rendelkezései megszüntették az általános védkötelezettséget, és kimondták, 
hogy a magyar haderő önkéntes jelentkezésen alapuló zsoldos hadsereg lehet, amelynek 
feladata a belső rend fenntartása és a határszolgálat ellátása. A létszámkorlátozás mellett 
megtiltották számos haditechnikai eszköz mellet a vegyi fegyverek tartását és beszerzését 
is. Az igazi áttörést az  1927-től  kezdődő időszak jelentette, amikor a mostoha körülmények 
ellenére is lehetővé vált a gázvédelmi és vegyiharc-szolgálat megszervezése és működtetése, 
amelynek pozitív hatása a mai napig is érezhető a vegyivédelmi szolgálat működése terén.

A kedvező fordulatra a Magyar Királyi Honvédség gázvédelmi és vegyiharc-szolgálat 
tekintetében  1927. március 31-ig  kellett várni; a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ekkor 
hagyta el az ország területét, és a közvetlen ellenőrzést az időszakos ellenőrzés váltotta fel. 
Ezzel Magyarország némi lehetőséget kapott arra, hogy kilépjen a teljes elszigeteltségből.

1927. december 23-án  határozat született a hadsereg fejlesztéséről, amelyet 
 1928 és  1930 között három ütemben kellett végrehajtani. A honvédség létszámát 35000 főről 
62500 főre kívánták emelni. Megszüntették a toborzási rendszert, és az állományt „K” 
kényszertoborzás, azaz sorozás útján kívánták feltölteni.

A hadseregfejlesztés  1928–1930 közti ütemterve a létszám és az alakulatok számának 
emelése mellett a fegyvernemek közti aránytalanságok mérséklését, új fegyvernemek – pán-
céljárműves csapatok, légierő – alapjainak lerakását tűzte ki célul.[23]
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E határozat értelmében állították fel a gázvédelmi szolgálatot, és feladatrendszerét is 
megfogalmazták.  1927-ben  került kiadásra az E-35. Gáz.ut. jelű, Utasítás a gáz-védelmi 
szolgálat ellátására című szakutasítás. Az utasítás az első világháborús tapasztalatokra 
alapozva rendszerezte a mérgező harcanyagokra, a vegyi fegyverekre, a harceljárásokra 
és a vegyi fegyverek elleni védelemre vonatkozó ismereteket.[24] Ebben az időszakban épí-
tették ki a gázvédelmi szolgálat első elemeit. A gázvédelem terminológiát az  1930-as  évek 
közepére fokozatosan a vegyiharc megnevezés váltotta fel.

1928-ban  Budapesten az Egyesített Hidász Szakaszok IV. szakaszaként megalakították 
a Gázvédelmi Tanszakaszt. Az Egyesített Hidász Szakaszok fedőnév volt, valójában az át-
szervezés során a rejtett erőként fenntartott Rendőrújonc Iskola és az engedélyezett 3. utász 
zászlóalj egy-egy önálló, nehéz közúti hidak építésére alkalmas hidászszakaszának össze-
vonásával jött létre. A Haller utcai Nádasdy laktanyában volt a II. tanosztály, amelyet 
a rendőrség műszaki és katasztrófaelhárító alakulataként tartottak számon. Valójában 
mindegyik osztály kiképzőközpont volt. Ennek a sajátos szervezetnek lett tehát IV. sza-
kasza a Gázvédelmi Tanszakasz.  1930-ban  itt oktató Sodró László százados a gázvédelmi 
tiszti tanfolyamon. [25]

Sodró László századost még ebben az évben Németországba vezényelték, ahol a követ-
kező helyőrségek felkeresésére utasították: a königsbrücki csapatgyakorlótérre, ahol a mes-
terséges ködösítést tanulmányozta gyakorlatok keretén belül; Drezdába, ahol a mesterséges 
ködösítő eszközökről és az ezekhez szükséges ködösítő állomásokról szerzett tapasztala-
tokat; Potsdamba, ahol csapatszolgálatot teljesített; Berlinbe, ahol elvégezte a gáziskolát; 
Hamburgba, ahol betekintést nyert az egyes vegyi harcanyagok alkalmazási lehetőségeibe.

A képzés során az alábbi tapasztalatokat vonta le: a königsbrücki csapatgyakorló-
téren hadosztálykötelékben folytak a gyakorlatok, mesterséges ködösítés igénybevéte-
lével, támadó hadmozdulatokat és elszakadást mesterséges köd védelme alatt hajtottak 
végre. Itt észlelhető volt, hogy bár a németekre is vonatkozott a páncélos fegyvernem 
megszűnte, mégis, már ekkor alkalmaztak a gyakorlaton páncélosokat azzal a különb-
séggel, hogy a páncélosokat deszkával borították be azt állítva, hogy ezek közönséges 
teherautók páncélosoknak imitálva. Mesterséges ködösítő eszközeik, amelyek taligán 
húzható és háton hordozható készülékekből álltak, ködsav töltőállomásokkal rendel-
keztek, azon kívül külön berendezést rendszeresítettek nitrogén gázpalackok töltésére. 
A potsdami csapatszolgálat alatt megállapítható volt, hogy a versailles-i  szerződésben 
Németország részére engedélyezett  100 000 fő kizárólag altisztekből állt. Az engedé-
lyezett  100 000 fő létszám lehetővé tette számukra a hadsereg gyors fejlesztési lehető-
ségét, mivel rendelkezésre állt a kiválóan kiképzett kiképző keret. A berlini gáziskolában 
Németország minden csapattestéből voltak tisztek vezényelve. A gáziskolában az elmúlt 
háború kiértékelt tapasztalatait oktatták, ezen felül a háború után folytatott kísérletek 
eredményeiről nyújtottak tájékoztatást, valamint a fejlődés várható folyamatáról adtak 
áttekintő képet, és az akkor használatos felszereléseket is bemutatták. A hamburgi harc-
anyagraktárakban főként a mustárgáz, foszgén, a különböző mérgező füstök, Klark I., 
Klark II., Adamsit harcigáz anyagokat és hatásait mutatták be.[26]

http://z.ut
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Sodró László százados tanulmányútja befejeztével összefoglaló jelentést készített 
és azt a honvédség akkori főparancsnokának Kárpáti Kamillo altábornagynak, valamint 
a vezérkar akkori főnökének, Röder Vilmos altábornagynak terjesztette elő.

A főparancsnok a jelentés áttanulmányozása után Sodró László százados részére fel-
adatul szabta, hogy tanulmányútja alapján dolgozza ki a kiindulási szervezetet oly módon, 
hogy az a vegyiharc-alakulatok magja legyen, biztosítva annak fokozatos és időszerű fej-
lődését, országbejárása során tegyen javaslatot a vegyiharc-alakulatok gyakorlóterének 
elhelyezésére, dolgozza ki a gyakorlótér berendezésére szükséges terveket, a fokozatos 
fejlődés figyelembe vételével, a sürgősségi sorrend feltüntetésével, és tegyen javaslatot 
a honvédség egyéb fegyvernemeinek gázvédelmi kiképzésére.

A feladat elvégzésére két hónapot engedélyeztek, amely idő alatt a szolgálat alól Sodró 
századost felmentették és az ország bejárásához szükséges időre gépkocsit biztosítottak 
neki. Két hónap elteltével Sodró százados javaslatot tett a gázvédelmi iskola és egy tan-
század felállítására, a gyakorlótér kijelölésére és kiépítésére, illetve vegyi harcanyagraktár, 
fürdő- és mentesítő állomás, egy-egy 50 m-es  aszfalt, beton, makadám, földút útszakasz, 
állandó őrépület, meteorológiai állomás gyakorlótéren történő létesítésére.

A tanfolyamok levezetésére tanmenetet dolgozott ki. Gáz szakelőadói tanfolyam leve-
zetését látta szükségesnek a vegyesdandárok műszaki parancsnokai és szakelőadói részére, 
akiknek a feladata az alárendelt alakulatok gázvédelmi kiképzéseinek irányítása volt. 
Ezredek, önálló zászlóaljak állományából vezényelt 1-1 fő tiszt részére 2 hetes tanfolyamot 
javasolt, ahol a felkészítés az alakulatok gázvédelmi kiképzésének tervezését, szervezését 
célozta meg. Polgári szervek részére speciális tanfolyamokat vezettek le, szakterületüknek 
megfelelően: orvosoknak elsősegélynyújtást a gáztámadások esetén, gázsérültek gyógyí-
tására; ipartelepek vezető mérnökeinek az ipartelepek gázvédelmének megszervezésére, 
gázvédelmi szolgálat ellátására; tűzoltóknak a beosztott állomány gázvédelmi kiképzésének 
megszervezésére, valamint a tűzoltóság közreműködésére gáztámadás során fertőződött 
területek fertőtlenítésében.[27]

1932. október 1-én  Sodró László századost kinevezték a Gázvédelmi Iskola parancsno-
kának. Rendelkezésre állt a tiszti és altiszti kiképző állomány, akik maguk is kiképzésre 
szorultak a számukra teljesen idegen és ismeretlen kiképzési ágban.

Még a szervezési munkálatok ideje alatt Sodró László százados mint parancsnok össze-
állította a kiképzési segédleteket, azt sokszorosította és a vezényelt oktató tiszteknek kiadta. 
Az anyagi ismereteket oktatta, megismertette velük a szakeszközöket, az egyes eljárásokat, 
a kiképzés módszertanát. Vezényelte őket a Haditechnikai Intézet Gázvédelmi Laboratóriu-
mába, ahol megismerkedtek a harc-gázanyagokkal, azok hatásaival, kimutatásával, a gáz-
álarc és gázvédő ruházat biztonságos használatának ellenőrzési módszereivel. A tisztek ezt 
követően ismereteiket továbbadták az altiszteknek, ők pedig, a tanalakulat legénységének.

A bevonulási sorrendet is ezek szerint állapították meg. Legelsőként vonultak be 
az újonnan felállításra kerülő alakulatokhoz beosztott tisztek, két hónap elteltével 
az altisztek és ismét kettő hónap elteltével a legénységi állomány. Ezen bevonulási 
időközök szükségesnek mutatkoztak az előképzésekre. Közben megérkezett az a minimális 
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felszerelés, amelyre a kiképzés megindulásakor feltétlenül szükség volt. A gyakorlótér 
kiépítése Piliscsaba lőtér területén valósult meg.

A megindulástól számítva  10 esztendőre volt szükség, míg az új vegyiharc csapatnem 
azt mondhatta magáról, ha nem is teljesen korszerű felszereléssel volt ellátva, mégis a reá 
háruló feladatokat a felszereléshez mérten el tudta látni.[28]

1936. október 1-én  Piliscsabán felállítják az itt elhelyezésre kerülő I., a Győrbe kerülő 
II., a Mosonmagyaróvárra kerülő III., a bajai IV., a szegedi V., a debreceni VI., a Tokajra 
kerülő VII. vegyesdandár közvetlen gázvédelmi századokat. A századokat  1938-ban  
beépítik az időközben létrehozott hadtestek műszaki zászlóaljaiba, rendszerint azok 
IV. századaként. Képzési szempontból a zászlóaljakba beépített századok továbbra is 
a Gázvédelmi Iskola parancsnokának voltak alárendelve. Évenként 4-4 heti időtartamra 
Piliscsaba táborba lettek összevonva a vegyi gyakorlótéren éles mérgező harcanyag-
gyakorlatok végrehajtására.[29]

1937. október 1-jén  megalakult a Magyar Királyi Honvéd Gázvédelmi Zászlóalj az al-
ezredessé előléptetett Sodró László parancsnoksága alatt. Szolgálati alárendeltségét tekintve 
fővezérség közvetlen lett és mindvégig maradt, vezénylései ellenére is.  1938. október 1-jén  
a zászlóalj szervezete kibővül, intenzív kiképzést folytat, külföldi és hazai látogató cso-
portokat fogad. A visszacsatolási műveletekre, a háborús tevékenységre való készülés 
mind érezhetőbbé válik. Ettől az időponttól a neve is jelzi a változásokat: az alakulat 
a M. kir  101. Honvéd Gépkocsizó Vegyiharc Zászlóalj elnevezést kap, és jelentős szerve-
zeti- és kiképzésirendszer-átalakításon megy keresztül. Létrehoztak egy önálló lángszórós 
szakaszt, felszerelésében Olaszországból beszerzett háti lángszórók szerepeltek. Az első 
kísérleti és bemutató lövészeteket titokban hajtották végre Várpalotán, mivel a lángszóró 
még „titkos” fegyvernek számított. A 2. gépesített vegyiharc századot ködösítésre, terep-
szennyezésre alkalmas Ansaldó kisharckocsikkal látták el és  1939. február 1-től  állították 
őket rendszerbe. A lőtéren kiépültek a vegyiharcanyag-raktárak és a mustárkeverő beren-
dezés. A zászlóalj századainak gépkocsizó, gépesített, fogatolt változatai jöttek létre. 
A gépesített ez esetben azt jelenti, hogy ennél a századnál voltak megtalálhatók az Ansaldók 
(ködösítő-fertőző utánfutóval), illetve a mentesítő gépkocsik az Autocaretták. A száza-
doknál egységesen az I., és II. szakaszok szennyező és ködösítő, a III. szakasz gázmentesítő, 
a IV. szakasz pedig géppuskás feladatokat láttak el. A gépkocsizó és fogatolt századok csak 
három szakasszal rendelkeztek. Az esetükben az I. és II. szakasz három rajjal vegyi harc, 
a III. szakasz géppuskás szervezeti rendbe tagozódott. Erre az időre az önálló lángszórós 
szakaszt négy szakasszal századdá fejlesztették.[30]

Vegyimentesítési technológiák és technikai eszközök a Magyar Királyi Honvédségben

A gáz- és vegyimentesítés terén is komoly fejlődés volt tapasztalható: az egyéni mente-
sítő csomagban klór tartalmú, Losantin névvel ellátott tablettát rendszeresítettek, amely 
folyadékban feloldva konzisztens állagot alkotott, és 10 perccel a szennyezett bőrfelületre 
juttatása után lehetett eltávolítani. A vegyimentesítés végrehajtásakor a rendelkezésre 
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álló kalcuim-hipoklorit port egyenletesen hordták fel a szennyezett területre, amelyet 
legtöbbször kézi erővel, kézikocsik, lapátok, kézi kefék, seprűk segítségével terítettek.

3. ábra
Kézikocsival történő mentesítőanyag-szórás egy budapesti légoltalmi gyakorlat során
Forrás: a szerző

4. ábra
Szennyezett járdaszakasz vegyimentesítésének begyakorlása kézi seprűk használatával Budapest 
belvárosában
Forrás: a szerző
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Rendszeresítésre került egy 230 kg-os  kézikocsira szerelt mentesítő berendezés is, amely 
60 kg kalcuim-hipokloritot volt képes 2 perc alatt levegő kompresszió útján a szennye-
zett terepszakaszra juttatni.[31]

Csapatfertőtlenítő és vegyimentesítési célokra átalakított  18 db Fiat Spa Dovunque 
2,5 tonnás terepjáró tehergépkocsi került a vegyiharc-zászlóaljhoz.[32] A vegyimentesítő 
tehergépkocsi ejtőszerkezettel volt ellátva, ezáltal terítve a szennyezett terepszakaszon 
a por állagú kalcuim-hipokloritot 5-6 kilométeres menetsebesség mellett. Málhaterében 
 1200 kg kalcuim-hipoklorit szállítása volt biztosított, egy feltöltéssel mintegy 4,5 méter 
széles és  150 méter hosszú szennyezett terepszakasz mentesítését tette lehetővé.[33]

5. ábra
Fiat Spa Dovunque vegyimentesítő gépkocsi
Forrás: a szerző

6. ábra
6M Autocaretta 32 kisterepjáró vegyimentesítő tehergépkocsi
Forrás: a szerző
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1943-ban  vegyimentesítési célokra szintén Olaszországból egy kisebb teljesítményű 
vegyimentesítő gépkocsi: a 6M Autocaretta 32 kisterepjáró. Az olasz egyedi gyártású 
tehergépkocsiból  100 darabot rendelt a Magyar Királyi Honvédség, végül  10 db került 
a vegyiharc-csapatokhoz kettős rendeltetésű ködösítő és vegyimentesítő eszközként.[34]

A vegyimentesítő anyag szennyezett területen történő egyenletes terítéséhez teher-
gépkocsi által húzott mentesítő anyagszóró utánfutót rendszeresítettek, amelyhez a platón 
málházott kalcuim-hipokloritot a mentesítő állomány kézi erővel, lapátok segítségével 
adagolt.

7. ábra
Szennyezett útszakasz vegyimentesítési feladatainak begyakorlása mentesítőanyag szóró utánfutó 
alkalmazásával
Forrás: a szerző

Ruházatmentesítési feladatokhoz alvázra telepített, mobil mosodai mentesítő berendezést 
használtak, amely gőzgenerátorral és gőzkamrával volt ellátva. A személyi állomány 
mentesítése érdekében szintén Fiat Spa Dovunque alvázra telepített olasz Autohagno 
típusú fürdető tehergépkocsi került rendszeresítésre, amely 2400 liter tartálytérfogattal 
és beépített vízmelegítő bojlerrel rendelkezett,  15 perc volt vízzel feltölteni. A fürdető 
tehergépkocsi mellett további két tehergépkocsi a kiegészítő felszerelések szállítását 
szolgálta. Személyi mentesítéskor a vetkőzősátorban vették le a szennyezett ruházatot 
és egyéni felszerelést, majd a középen elhelyezkedő fürdető tehergépkocsiban történt 
a mentesítés, ahol  12 darab zuhany volt található. A a csere ruházati anyagot az öltőző-
sátorban osztották.[35]

A gépesített vegyiharc-zászlóalj gázmentesítő állomás fürdetőkapacitása 24 óra alatt 
 1000 fő volt, míg a fogatolt zászlóalj gázmentesítő állomásán naponta 500 fő személyi 
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mentesítését lehetett ellátni. A fogatolt zászlóalj személymentesítő felszerelésének 
szállítását 3 darab országos járművel (szekérrel) biztosították.[36]

A Gázvédelmi és Vegyiharc-szolgálat alkalmazása a második világháborúban

1940-ben  az erdélyi bevonulás előtt a Magyar Királyi Honvéd  101. Gépkocsizó Vegyi-
harc Zászlóalj teljes állománya mozgósításra került és Mezőtúr közelébe települt, ahol 
felkészült a román erődrendszer (a Carol-vonal) leküzdése során vegyiszennyezett terep 
felderítésére, a román fél vegyi fegyver alkalmazása esetén pedig a szennyeződés men-
tesítésére.[37]

Felkészültek a hídátkelőhelyek és csapatok ködálcázására, továbbá rohamcsoportokba 
osztva a lángszórók alkalmazására az erődök leküzdésekor. A bécsi döntés eredménye-
ként mind a vegyi fegyver, mind a köd- és lángszórók alkalmazása elmaradt. Helyette 
a legmegterhelőbb műszaki munkák hárultak a zászlóaljra, amely Erőd Leszerelési Körlet 
Parancsnoksággá alakult át, és alegységei a Nagyvárad–Máramarossziget régi határ-
szakaszon az erődök robbantását, aknamezők felszedését végezték. A kinyert erődítési 
anyagokat a Keleti-Kárpátok erődítéseinek létrehozásához szállították el. A Carol-vonal 
erődrendszerének felszámolását  1940 végéig végezték el.[38]

Az  1940-es  békehadrendben a vegyi csapatok területi változásának hatására a II. had-
test vegyiharcszázada Győrből Esztergomba települt, valamint a Felvidék visszacsatolása 
után megszervezett VIII. hadtest állományában egy vegyiharcszázadot alakítottak ki 
Szatmárnémetiben.

1941. április közepén vezényelték a zászlóaljat Délvidékre, Szabadka-Újvidék körze-
tébe. Itt végezték a szerb erődrendszerek és aknamezők felszámolását. Mindkét esetben 
többször tartott a zászlóalj erődleküzdési, illetve leszerelési bemutatókat a Ludovika 
Akadémia hallgatói és különböző tiszti csoportok számára. Mindkét helyen gyakran 
meglátogatta a zászlóaljat magas rangú elöljárók és politikusok egy-egy csoportja, vala-
mint német és olasz szakemberek. Kolozsváron a kormányzó is szemlét tartott, ahol 
a zászlóalj is felvonult.[39]

1941. augusztus 23. – szeptember 1. között Simonides József századost több szak-
emberrel együtt a keleti frontra vezénylik, hogy ellenőrizzék a gázálarcok szűrőbe-
téteinek újabb típussal történő cseréjét. Erre azért került sor, mert az előretörő német 
és magyar csapatok a visszahagyott raktárakban nagy mennyiségű cinkarzenid port 
találtak, és hírszerzési információkra hagyatkozva a szovjet csapatok ezt vegyi fegy-
verként kívánták volna alkalmazni. A terepre szórva a por hajnali harmattal vagy esővel 
vegyülve, arzénhidrogént hozott volna létre. Ez a fajta harcanyag súlyos májkárosodást 
és urémiát okozott volna.

A német vegyészek gyorsan orvosolták a problémát és új réteget alakítottak ki a szű-
rőbetétekben, amely már elégséges védelmet nyújtott az arzénhidrogénnel szemben. 
A magyar csapatok számára a Mercur Gázálarcgyár gyártotta a betéteket, és azokat 
azonnal a csapatok rendelkezésére bocsátották.[40]
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1942-ben  a keleti frontra vezényelt 2. hadsereg kötelékében számos vegyiharc-ala-
kulatot állítottak. A hadseregközvetlen alakulatok állományába tartozott a 101. vegyi-
harc-zászlóalj 2. gépkocsizó vegyiharc századának III. szakasza, valamint 4. lángszórós 
százada. A mozgósított hadtesteket a szervezetszerű állományukba tartozó vegyiharc 
századokkal együttcsoportosították át az orosz hadszíntérre: a III. hadtest a III. vegyiharc 
századdal (Győr), a IV. hadtest a IV. vegyiharc századdal (Baja), a VII. hadtest pedig 
a VII. vegyiharc századdal (Tokaj) rendelkezett, amelyek a hadtestek utász-zászlóaljaiba 
szerveződtek.[41]

Az önálló vegyiharc szakasz létrehozása és alkalmazása sajátos volt, ilyen megoldás 
azelőtt nem fordult elő. Fontos szerepe játszott Simonides József százados, aki század-
parancsnokként javasolta a szakasz frontra történő kiszállítását, amelyhez Veress Lajos 
altábornagytól az 1. páncélos hadosztály parancsnokától és Sodró László alezredestől 
kapott támogatást. Ezt követően a Magyar Királyi Honvédség  101. vegyiharc-zászlóalj 
2. vegyiharc századának III. szakasza az 1. páncélos hadosztály állományába került 
vezénylésre és mint önálló vegyiharc szakasz látta el feladatát. A szakasz létszáma elérte 
a 77 főt. Gépkocsik száma 7 db, ebből 2 db személy-, a többi szakgépkocsi, illetve teher-
gépkocsi. A vegyimentesítési szakfeladatok végrehajtásához anyagkészletében több tonna 
klórmész szerepelt. A frontszolgálat tényleges szakfeladatai a védőeszköz-ellenőrzés, 
a más fegyvernemi és szakalegységek gázvédelmi kiképzése, esetenkénti egészségügyi 
fürdetés, a zsákmányanyag ellenőrzése volt.

A századot a Don-kanyarhoz rendelt 1. páncélos hadosztály körletében rendszerint 
a harcálláspont közelében helyezték el, de gyakran kellett az arcvonalban feladatokat 
végrehajtani. Az év végén Simonides Józsefet őrnaggyá léptették elő, majd egy sérü-
lést követően hazarendelték. Az új parancsnok Altoray Erik főhadnagy lett. Az áttörést 
követő visszavonuláskor a szakasz kettévált és fedező, illetve közelbiztosítási feladatokat 
oldott meg.[42]

1943-ban  megindul a Huba-hadrend III. fázisra való átállás előkészítése és végrehaj-
tása, hogy  1943. október 1-től  áttérjenek az új szervezeti felépítésre, amelynek érdekében 
felállították a Vegyiharc Műszaki Parancsnokságot. A növekvő feladatok szükségessé 
tették egy olyan parancsnokság felállítását, amelynek feladatköre a magasabb szintű 
szakmai vezetési és ellenőrzési funkció mellett, a vegyiharc csapatok egységes kiképzé-
sének felügyelete, a Horthy-hadsereg gázvédelmi kiképzésének irányítása és ellenőrzése, 
valamint a vegyiharc tiszti továbbképzés vezetése volt.

Sodró László ezredest kinevezték műszaki felügyelőnek, illetve a magyar királyi 
honvéd vegyiharc műszaki parancsnokának. A parancsnokság javaslatára, a hadtest 
műszaki zászlóaljaiba korábban beépített vegyiharc századok kiemelésével és össze-
vonásával tervezték és részben létrehozták az – a 101. gépesített vegyiharc-zászlóaljon 
kívül – I–VII. hadtest fogatolt vegyiharc-zászlóaljakat.[43]

A  101. gépkocsizó vegyiharc zászlóalj parancsnokságát Sodró László ezredes után 
Grész Endre őrnagy vette át. A zászlóalj a Dorogon és Pilisvörösváron kihelyezett 
karpaszományos iskolákon is megkezdte a kiképzést. Piliscsabán, Palotás, Buják, 
Szirák közelében létrehozott táborokban egész nyáron át folyt a leendő  103. fogatolt 
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 vegyiharc-zászlóalj, az átalakításra kerülő vegyiharc-zászlóaljak századainak ködvető 
kiképzése. Nagyváradon, Tasnádon, Tapolcán, (más források szerint Felsőszőlős-Huszt, 
Piliscsaba) megkezdődött az átszervezés, és  1943. októberig megalakult a 102.,  103.,  104., 
fogatolt vegyiharc-zászlóalj és folytatták az összekovácsolási gyakorlatokat. A zászlóaljak 
nem tartoztak egyik hadtest kötelékébe sem, mivel Fővezérség-közvetlen alakulatok 
voltak.[44]

1944 nyarán Magyarországról is megkezdődött a veszélyessé váló, felhalmozott vegyi-
fegyver-készletek Németországba történő szállítása. Ennek kapcsán hajtották végre 
az egyetlen tényleges magyarországi vegyimentesítési szakfeladatot, amelynek végrehajtó 
szakaszparancsnoka Szilvásy Lajos volt. Az egyik mustár típusú mérgezőharcanyag-
hordókat szállító vasúti szerelvényt Szár vasútállomáson légitámadás érte. A meleg 
hatására veszélyes mérgezőharcanyag-felhő keletkezett, a környező településeket ki 
kellett üríteni, a keletkezett szennyezést fel kellett számolni, ami elhúzódó, több napon 
át tartó vegyimentesítést jelentett.[45]

Mivel a háború során vegyi fegyveralkalmazás nem történt, és  1944 második felétől 
a szövetséges légitámadások száma megsokszorozódott, a károk felszámolása, a helyre-
állítási munkák elvégzése egyre több erőt igényelt. A fenti okok miatt megkezdődött 
a vegyiharc-zászlóaljak átalakítása műszaki-mentő zászlóaljakká.

Récsey Ottomár a Magyar Katonai Szemle  1944. évi 6. számában így áll ki a vegyi-
harcképesség megőrzése mellett:

” …a gázkiképzés is aránylag egyszerű, szükségszerű mértékben hamar és könnyen 
elsajátítható. Ez a szükségszerű gázkiképzés azonban mégis elegendő ahhoz, hogy az ily 
fokra kiképzett csapat a gázháború kezdetekor megállja a helyét, majd ezt követőleg rövid 
időn belül teljes tökéletességgel tudja vegyi harc feladatait betölteni. Legcélszerűbbnek 
látszik a műszaki-, utászcsapatok egyes kisebb egységeinek a meglevő feladatköre meg-
hagyása mellett, szükségszerűen vegyi harcra történő átképzése. Ennek révén elérhető, 
hogy már minden hadosztály rendelkezzék egy-két olyan alakulattal, mely felszerelésénél 
és kiképzésénél fogva vegyi harcra is képes, egyes esetekben, pedig ezek összevonásából 
oly súly képezhető, mely nagyobb hadműveleti feladatokat is meg tud oldani.” [46]

Meg sem alakultak a vegyiharc-zászlóaljak, megkezdték átalakításukat műszakimen-
tő-tűzoltó feladatokra, úgynevezett különleges műszaki zászlóaljakká. A tervezet szerint 
a  201.,  202.,  203. különleges műszaki zászlóaljjá kellett átalakulniuk. A valóságban volt 
olyan zászlóalj, a 103., amely még a fogságból való hazaszállítás utáni feloszlatásig is 
eredeti nevét használta, és szervezete sem alakult át.

A zászlóaljak technikai állományából kivonták a mentesítő és más szakeszközöket 
és tűzoltó-mentő szakgépkocsikkal szerelték fel. A tűzoltó tisztek bevonásával lefolytatott 
szakkiképzés után sorra bevetésre kerültek. A zászlóaljak, illetve kihelyezett századaik 
az ország területén, különösen Budapest és környéke, a Dunántúlon lévő nagyvárosok, 
vasútállomások, olajfinomítók, gyárak, olajmezők mentésére készültek. Részt vettek 
Budapest, Székesfehérvár, Szőny, Győr, Kanizsa, Lispe, Pét, Fűzfő vasútállomások, 
a lerombolt gyárak mentésében, a romok eltakarításában, az utak helyreállításában. 
 1944 nyarán Tátrai Ferenc hadnagy vezetésével Piliscsabán ködösítő századok alakultak. 
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Fő feladatuk a fontosabb ipari objektumok légitámadások idején történő álcázása volt. 
Felszerelésükben különböző űrtartalmú hordós ködösítő volt megtalálható. Ezekkel 
gyűrűs vagy rácsrendszerben kiépített ködfészekrendszert hoztak létre az oltalmazott 
objektum körül. Meghatározott jelre kinyitották a hordók csapjait és a porlasztófeltéte-
leken keresztül kiengedték a ködsavat. Ezzel jelentősen megnehezítették a célzott bom-
bavetést, így csökkentve a pusztítás mértékét. A felállított és felkészített  202.,  203. honi 
ködösítő századokat Szőny, illetve Várpalota Dél körzetében az olajfinomító, illetve a Péti 
Nitrogén Művek területének álcázására telepítették.[47]

A vegyiharc-zászlóaljak  1944–1945. évi története már a magyarországi harcokhoz 
kapcsolódik. A 101. Gépkocsizó Vegyiharc Zászlóaljat Grész Endre őrnagy parancsnok-
sága alatt a 2. magyar hadsereg megerősítésére szánták. Egyes források szerint ki is vonult 
 1944 tavaszán a Kárpátokba műszaki erődítési feladatokra, majd Budapest környékén tűnt 
fel. Pótkeretétét és hadianyagait Piliscsabáról nyugatra indították, és egyes szemtanúk 
szerint Mosonmagyaróvár környékén  1945 tavaszán szétszóródott, illetve fogságba esett. 
A 102. Fogatolt Vegyiharc Zászlóalj Falb Endre alezredes parancsnoksága alatt Tasnádon 
befejezve a megalakulást,  1944 áprilisától az 1. magyar hadsereg sávjában erődítési mun-
kálatokat végzett a Borgó- és a Borsai-hágón, majd októbertől a visszavonulás során részt 
vett az utóvédharcokban. A visszavonulás keretében Budapesten és Cinkota-Budaörs 
körzetében részt vett az erődítési munkálatokban. Az erősen megfogyatkozott zászlóalj 
 1945 januárjában a Nyugati pályaudvar körüli körutak lezárásban vesz részt. A harcok 
során a zászlóalj Budára szorul vissza.  1945. január  17-e után az Állami Nyomda óvó-
helyén rendezkedett be. Tipikus gyalogsági és műszaki feladatokat oldottak meg: épület 
megerősítése, ellenlökés, vállalkozás, vezetési pont megsemmisítés, épületek védelme 
volt a kiemelt feladatuk. Az  1945. februári, kitörési kísérlet során a zászlóalj maradványai 
fogságba estek. A 103. Fogatolt Vegyiharc Zászlóalj,  1944. november 1-jétől  átszervezés 
alatt áll, majd a zászlóalj állományát Kőszegre vezénylik, ahol erődítési munkálatokat 
láttak el. Amikor a szovjet csapatok elérik Kőszeget, a zászlóalj Ausztriába, Ebelsbergbe 
települ át, ahol a rendező pályaudvar helyreállításán dolgoztak, végezetül  1945 áprili-
sában amerikai hadifogságba estek.[48]

A védelmi szolgálat felállítása és működése napjainkig

A vegyivédelmi szolgálat felállítása a második világháborút követően

A második világháborút követően a kialakult instabil politikai, gazdasági környezet 
nem tette lehetővé a vegyiharc-szolgálat újbóli felállítást. Csak  1949-ben, szovjet 
katonai tanács hatására kezdeményezte a magyar katonai felső vezetés önálló vegyiharc-
szolgálat felállítását, amelynek eredményeképpen a honvédelmi miniszter a 01000/
HVK/1950. számú rendeletében már előírta a Honvéd Vezérkar önálló vegyiharcosztály 
létrehozását. Baján  1949 októberében már gázvédelmi tanfolyamokat vezettek a műszaki 
tisztek részére, valamint a doktrinális háttér megteremtése érdekében „Gáz óvóárok 
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 építése”, „Harcgáz anyagismeret”, „Vegyiharc kiképzési segédlet” témakörökben adtak 
ki szabályzatokat.  1950. augusztus 1-től  felállt a vegyiharc-szolgálat, amelynek vezetőjéül 
Bártfai Szabó László őrnagyot nevezték ki, akinek munkáját Andrej Ivanovics Karpenko 
ezredes szovjet tanácsadó támogatta.[49] Bártfai Szabó László őrnagy, bár kulcsfontosságú 
szerepet játszott a szolgálat felállításában, a korra jellemző politikai tisztogatási akciók 
őt sem kerülték el, beosztásából történő felmentését követően a Honvéd Vezérkar 
Vegyivédelmi önálló osztály élére Reményi Gyula őrnagyot nevezték ki. Az osztály 
kezdetben 6 főből állt; a szűk törzsnek rendkívül nehéz szakmai kihívásoknak kellett 
megfelelnie, hisz fel kellett állítani a vonatkozó kiképzési rendszert, létre kellett 
hoznia a vegyiharc alegységeket, meg kellett teremteni a szolgálat működtetéséhez 
nélkülözhetetlen anyagi-technikai feltételeket. Az áldozatos munka hatására  1950. október–
november között megalakult a 9. önálló vegyiharc század a Háros-szigeten, valamint 
a Vegyiharc Szertár. Sikeresen beindul a vegyivédelmi tiszti és tiszthelyettesi képzés, 
a tanfolyami rendszerű beiskolázásokon túl a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyiharc 
Tanszékén az  1951–52. tanévben elkezdődik a hadmérnökképzés. A szolgálatszervezési 
feladatok fontos állomását jelentette, hogy  1951 januárjától vegyivédelmi beosztásokat 
rendszeresítettek zászlóaljtól hadtest szervezetekig. Minden hadtesttörzsbe vegyivédelmi 
parancsnoki, minden hadosztály- és dandártörzsbe vegyivédelmi parancsnoki és anyagi 
tiszti, minden ezred- és önálló zászlóaljtörzsbe vegyivédelmi parancsnoki és vegyivédelmi 
mester, minden kötelékben lévő zászlóaljtörzsbe vegyivédelmi oktatói beosztásokat 
rendszeresítettek.[50]

A Honvéd Vezérkar  1951. január 4-én  kiadott rendeletében a szolgálat elnevezését 
megváltoztatta és az eddig érvényben lévő „vegyi harc”, „gázharc és gázvédelem” 
elnevezéseket „vegyivédelmire” változtatta.[51] A 9. önálló vegyivédelmi századot 
 1952 novemberében zászlóaljjá szervezték át, amely diszlokációt követően Ercsibe, 
majd  1953-ban  Nagytarcsára települt.[52] A kiképzési foglalkozásokhoz nagy mennyiségű 
vegyivédelmi szakanyagot rendeltek a Szovjetuniótól, illetve begyűjtötték a második 
világháborúból visszamaradt anyagi készleteket, amelyek erősen a 34M gázálarcokra 
korlátozódottak. A kiképzési foglalkozásokon ekkor jelenik meg az úgynevezett 
„hordókamrás” mentesítés eljárásra történő felkészítés, ami a szennyezett ruházati 
anyagok mentesítő oldatokban történő kifőzését jelentette. Ekkor terjedt el a gödörkamrás 
mentesítési eljárás: egy gőzfejlesztő alkalmazásával szennyezett ruházati anyagok, 
egyéni felszerelési tárgyak mentesítését tette lehetővé. A gödörkamrás mentesítési 
eljárás során a kiásott gödör padlórácsán vezették be a gőzt egy ammóniumgenerátoron 
keresztül. A gödröt feltöltöték a mentesítésre szoruló ruházati anyagokkal, egyéni 
harcászati felszerelési tárgyakkal, majd lezárták és földréteggel borították. A folyamat 
két órányi időt vett igénybe. Az  1950-es  évek elején megjelennek a BV-3 forrázó 
gázmentesítő országos járművek, illetve a KDP-250 fegyver- és anyagmentesítő 
országos járművek. Legfőbb sajátossága ezeknek a mentesítő eszközöknek, hogy a kor 
gépjármű hiányát ellensúlyozandó a mentesítő felszereléseket lóvontatású szekerekre 
tették.  1953-tól  rendszeresítették az AVG-2 forrólevegő gőzös gázmentesítő gépkocsit, 
az ADM-750 fegyver-anyag gázmentesítő gépkocsit, illetve a tábori fürdető gépkocsit.



453

A hazai ABV-mentesítő képesség fejlődéstörténete

[53] Az  1950-es  években megkezdődött  vegyivédelmi  technológiai fejlődés kifejezetten 
a mentesítési szakterületnek kedvezett, számos vegyivédelmi mentesítő eszközt 
fejlesztettek és rendszeresítettek.

A vegyivédelmi szolgálat helye és szerepe a Magyar Néphadseregben

Mivel a Magyar Néphadseregen belül is egyre hangsúlyosabbá vált az atomfegyver 
hadászati alkalmazásának kérdése,  1954-től  számos segédlet, szabályzat jelent meg, 
amely kifejezetten az atomfegyverek elleni védelemre koncentrált.3 Az  1956-os  for-
radalmi események a Magyar Néphadsereg strukturális átszervezési folyamataira is 
jelentős hatással bírtak; a vegyivédelmi szolgálat újraszerveződött és a Honvédelmi 
Minisztériumban Reményi Gyula alezredes (később altábornagy) vezetésével fel-
állt a Magyar Néphadsereg Vegyivédelmi Parancsnoksága. A vegyivédelmi szolgálat 
az  1960-as   1970-es  évtizedekben reneszánsz korát élte, amihez rendkívüli ütemű szerve-
zeti fejlődődés és technikai fejlesztés párosult. Az elért eredmények egyik letéteményese 
Sztanó Géza alezredes (később vezérőrnagy), aki  1965-től  vezette a Magyar Néphad-
sereg Vegyivédelmi Főnökséget egészen  1989-ig. A 9. önálló vegyivédelmi-zászlóalj 
mellett  1967-ben  állt fel a 38. vegyivédelmi ezred, amely  1968-ban  Kiskőrösre települt. 
 1969-ben  önálló hadrendi elemként létrejött a MN Sugárhelyzet Értékelő és Tájékoztató 
Főközpont. A vegyivédelmi ezred hadrendi száma  1973-ban  38.-ról 93.-ra  változik;ez 
a szervezet több katonageneráción keresztül szakmai fellegvárul szolgált és hosszú idő-
szakra meghatározta a vegyivédelmi-szolgálat arculatát.[54]  1967-ben  mutatták be a Folya-
dékos Mentesítő Gépkocsit (FMG-67 típusjelzéssel), amelynek FMG-68 korszerűsített 
változata hosszú évtizedeken keresztül a vegyivédelmi mentesítő alegységek alapvető 
szaktechnikai eszközét jelentette.

Az FMG-68 rendletetése közé tartozott a fegyverzeti anyagok, harci és szállítóesz-
közök vegyi- és sugármentesítése, a terep vegyimentesítése és a személyi állomány für-
detése (kiegészítő fürdető felszereléssel ellátva). Felhasználható volt mentesítő oldatok 
bekeverésére, kisebb mentesítő eszközök feltöltésére, függőleges felületek lemosására 
és mentesítésére, mentesítő oldatok szállítására, melegítésére, vízforrásokból víz kieme-
lésére és más tartályok feltöltésére, utak portalanítására és betonutak sugármentesítésére, 
tűzoltásra. A felépítmény leszerelhető, más alvázra áthelyezhető volt, a működtetéshez 
szükséges vízutánpótlás biztosítása érdekében 68M motoros fecskendőt kapott.

Az FMG-68-at a mentesítő alegységek beosztott állománya telepítette és a szennyezés 
típusától, a kívánt alkalmazás módjától függően üzemeltette.  2000 literes tartálytérfoga-
tánál fogva egy feltöltéssel 6 méter széles, 333 méter hosszú útszakasz terepmentesítését, 
 20-40 darab közepes/nehéz technikai eszköz mentesítést,  150 fő személyi mentesítését 
tette lehetővé.[55]

3 Ezen szabályzatok között szerepel az Utasítás a csapatok ténykedésére atomfegyver alkalmazása 
esetén vagy Az atomfegyver jellemzése. Az alegységek tevékenysége atomháború esetén.
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8. ábra
Folyadékos Mentesítő Gépkocsi (FMG-68)
Forrás: a szerző

A szennyezett állomány ruházati anyagainak mentesítésére az AGV–3M forrólevegős 
és gőzös ruházatmentesítő állomást rendszeresítették, rendeltetése a cseppfolyós mérgező 
harcanyagokkal szennyezett ruházat, lábbeli, harcászati felszerelés és egyéni vegyi-
védelmi eszközök mentesítése volt. Alkalmazható volt még fertőtlenítésre, valamint 
a mentesített ruházat szárítására is. Működési elve kapcsán elmondható, hogy a mente-
sítő állomás forrólevegő- és gőzellátását kazánkocsi végezte. A mentesítés a mentesítő 
gépkocsi három egyforma felépítésű mentesítő kamrájában történt. [56]

1982-ben  új típusú vegyivédelmi mentesítő berendezéssel gazdagodtak a vegyivé-
delmi alegységek: a TZ-74-es  hőlégsugaras mentesítő gépkocsi rendeltetése volt nagy 
méretű harci technikai eszközök, terep- vagy kemény burkolatú utak mentesítése, fer-
tőtlenítése, illetve kiválóan lehetett alkalmazni ködösítési feladatokra. A TZ-74-es  egy 
TATRA  148-as  alvázra szerelt vegyimentesítő jármű, amely, egy technológia újításnak 
köszönhetően, a mentesítési szakfeladatot egy L-29 Delfin repülőgép hajtómű segítségével 
látta el. A hőlégsugaras mentesítő gépkocsi forradalmasította a mentesítési technológiát, 
mivel a mentesítési szaktevékenységet végrehajtó mentesítő operátor nem került fizikai 
kontaktusba a mentesítendő technikai eszközzel, csökkentve ezáltal a keresztszennye-
ződés lehetőségének veszélyét. Az eszköz használatával redukálni lehetett a mentesítő 
állomány létszámát, valamint a mentesítésre fordítandó időt. Hátrányaként említik költ-
séges rendszerben tartását, magas üzemanyag-fogyasztását, valamint, hogy a mentesítési 
eljárás során a szennyezett technikai eszköz alvázának, illetve tetejének mentesítését 
csak gyenge hatásfokkal volt képes ellátni.
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9. ábra
TZ-74-es  hőlégsugaras mentesítő gépkocsi mentesítési szakfeladat végrehajtása közben
Forrás: a szerző

Ebben az időszakban került hadrendben a Nagynyomású Mentesítő Berendezés, amely 
mentesítő keretek segítségével, magas nyomás érték mellett volt képes a szennyezett 
technikai eszközök mentesítési szakfeladatait ellátni, illetve ekkor jelenik meg, igazi 
kuriózumot képviselve, a KA-26-os  helikopterrel történő mentesítés.

1987-ben  a Magyar Néphadsereg jelentős átszervezése eredményeként a három had-
testhez egy-egy vegyivédelmi zászlóaljat állítottak fel, valamennyit a hadosztály alá-
rendelt vegyivédelmi századokból alakították ki. A kaposvári 2. hadtest állományába 
a Kiskunfélegyházára diszlokált 9. vegyivédelmi zászlóalj, a ceglédi 2. hadtest állomá-
nyába a Mezőtúron felállított 72. vegyivédelmi zászlóalj, a tatai 1. hadtest állományába 
a Zalaegerszegen állomásozó  114. vegyivédelmi zászlóalj (parancsnoka Grósz Zoltán 
őrnagy, később ezredes) került. A gépesített lövész- és harckocsi dandároknál kötelék 
vegyivédelmi századokat állítottak.  1989-ben  szolgálati nyugállományba helyezték 
Sztanó Géza vezérőrnagyot, és Hermann János ezredest nevezték ki a Magyar Nép-
hadsereg Vegyivédelmi főnökévé, akit tragikus halálát követően,  1991-ben  Sályi Gyula 
ezredes már mint a Magyar Honvédség Vegyivédelmi főnöke váltott.[58]
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10. ábra
KA-26-os  helikopterrel történő mentesítés
Forrás: a szerző

Korszerű ABV-védelmi képesség kialakítása a Magyar Honvédségben

1990-ben  a 93. vegyivédelmi ezred zászlóaljjá alakult, a zászlóaljak pedig új elnevezéssel 
gazdagodtak: a 93. önálló vegyivédelmi zászlóalj Petőfi Sándor, a 9. vegyivédelmi zász-
lóalj Görgei Artúr, a 114. vegyivédelmi zászlóalj Irinyi János nevét vette fel.

1991-ben  fegyvernemi bázisuk kialakításának szellemében a fennálló vegyivédelmi 
zászlóaljakat Kiskörösre egy alakulatba vonták össze, amelynek eredményeképpen 
 1991. szeptember 1-jétől, Grünwald Imre alezredes parancsnokságával állt fel az MH 
93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Ezred. Az ezred parancsnoki beosztását  1995-től  Gucsek 
László alezredes (később ezredes) látta el.  1996-ban  Zelenák János őrnagyot (később 
ezredes) nevezték ki az MH Vegyivédelmi Adatgyűjtő, Értékelő és Tájékoztató Főköz-
pont parancsnokának,  1998-ban  a Főközpont MH Vegyivédelmi Információs Központtá 
alakul át, amely  2005. januártól Görgei Artúr nevét viseli.[59]

2000 júniusától megindult a kiskőrösi vegyivédelmi ezred felszámolása, és annak 
bázisán  2001. június 30-ig  megtörtént az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj 
felállítása és áttelepítése Székesfehérvár helyőrségbe, amelynek parancsnokául Szombati 
Zoltán alezredest (később ezredes) nevezték ki.  2003-tól  a zászlóalj technikai állományát 
a DECOCONTAIN 3000 ELS ABV-mentesítő konténer gazdagítja, és ezáltal megkez-
dődik a korszerű, újgenererációs mentesítő eszközök hazai ABVmentesítési rendszerbe 
történő integrációs folyamata.
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Összegzés

A húszas években elkezdett, tudatosan átgondolt szervezőmunka és a gázvédelmi ipar 
felállítása a harmincas évek elejére együttesen hozta meg a várt sikert. Hatásukra 
felállt a gázvédelmi szolgálat, amely Sodró László személyében kiváló vezetővel 
gazdagodott. Létrejött a Gázvédelmi Iskola, kellő bázist nyújtva a leendő vegyiharc 
tisztek utánpótlásának. Megalakult az első vegyiharc-zászlóalj, ahol a későbbi 
vegyivédelmi-szolgálatot megalapító, kiválóan felkészült katonák szolgáltak. Ez idő alatt 
a gáz- és vegyiharc-szolgálat fényes sikereket ért el bel- és külföldön is. Számos hazai 
és külföldi magas rangú politikus, katonai vezető kereste fel a zászlóaljat és vett részt 
rangos katonai bemutatókon. A szolgálat technikai háttere is folyamatosan fejlődött, új 
vegyimentesítő eszközök, gépjárművek jelentek meg, de a kor technikai színvonalát soha 
nem érte el az időközben bekövetkezett gazdasági válság és pénzügyi nehézségek miatt. 
A második világháború hatására újabb vegyiharc-zászlóaljak álltak hadrendbe, de alig, 
hogy megalakultak, szervezetük és feladatrendszerük átalakult, és aktív részt vállaltak 
az országvédelmi feladatok ellátásában. Elsősorban katasztrófavédelmi és tűzoltási, 
lakosságmentési feladatokat végeztek, de bekapcsolódtak a Magyarországon kibontakozó 
fegyveres küzdelmekbe is. A harcok során a szolgálat maradványai felmorzsolódtak, 
állományuk fogságba esett, technikai eszközeik megsemmisültek. A szellemi tőke 
és a tudás azonban fennmaradt, ami kellő alapot nyújtott a leendő vegyivédelmi-szolgálat 
felállításához, amelyre a második világháborút követően újra szükség mutatkozott. 
A nemzetközi politikai helyzet kiéleződésének, valamint a hidegháborús fegyverkezési 
verseny hatására a vegyivédelmi szolgálat is gyors ütemben fejlődött. Elsőként 
a Vegyivédelmi Osztály jött létre, majd az első vegyivédelmi alakulat, a 9. Önálló 
Vegyiharc Század, majd később zászlóalj megalakítása. A  1956-os  forradalmat követő 
átszervezés hatására felállt a Vegyivédelmi Parancsnokság, és lázas technikai fejlesztés 
kezdődött: a vegyivédelmi szolgálat a  1960-as  és  1970-es  években virágkorát élte, és mind 
a technikai és doktrinális háttér, mind a szervezeti kultúra páratlan fejlődésen ment 
keresztül. A modernizációnak hála a vegyivédelmi mentesítő eszközpark is folyamatosan 
gyarapodott és a kor színvonalának megfelelő technológiát képviselt. Kiskörösön történő 
megalakulását követően a 93. Vegyivédelmi Ezred vált a vegyivédelmi szolgálat szakmai 
centrumává. A rendszerváltást követő  1990-es  évek elején az újonnan létrehozott önálló 
vegyivédelmi zászlóaljakat a kiskőrösi laktanyába diszlokálták, majd, a szervezeti 
leépítések hatására, a vegyivédelmi szolgálaton belül nagy mértékű létszámleépítés 
történt, jelentős szakmai képességvesztéshez vezetve. A vegyivédelmi mentesítő 
technikai eszközpark műszaki állapota jelentősen leromlott, a rendszerben tartásukra 
csak nagyon szűk anyagi erőforrások álltak rendelkezésre. A  2000-es  évek elején az MH 
93.Vegyivédelmi Ezredet Kiskörösön felszámolták, és bázisán a MH 93.Vegyivédelmi 
Zászlóalj alakult meg a diszlokációt követően Székesfehérváron. Ezután konszolidációs 
időszak veszi kezdetét a vegyivédelmi szolgálaton belül, szakállományának száma 
növekedésnek indul, új vegyivédelmi képességek jelennek meg. A NATO Reagáló 
Erők szolgálati feladatainak ellátása terén, mind az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi 
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Információs Központ, mind az MH 93.Vegyivédelmi Zászlóalj egyre hangsúlyosabb 
szerepet kap.  2003-tól  újgenerációs ABV-mentesítő eszközök hadrendbe állítására került 
sor. megindult egy korszerű ABV-mentesítő képesség kialakításának számos kihívást 
magában hordozó folyamata.
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Alkalmazott pszichológiai módszerek a szélsőséges 
csoportok és a terrorizmus elleni harcban

Szijártó Lívia

Előszó

Tanulmányomban a szélsőséges csoportok és személyek, illetve terrorszervezetek inter-
netes tevékenységét vizsgáltam pszichológiai szempontú tartalomelemző módszerrel. 
Kutatásom alaptézise, hogy az európai térségben a nemzetközi terrorizmus és a szél-
sőséges eszmék terjedése kiemelt biztonsági kockázatot jelent. Az elmúlt évtizedben 
számos olyan nemzetközi esemény történt, amely nagyban meghatározta biztonsági kör-
nyezetünket, így kiemelt figyelmet követelt a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek 
részéről. A  2008-as  gazdasági válság, a  2010-es  évek közepén lezajlott ukrán konfliktus 
és a migrációs krízis is elősegítette a szélsőséges eszmék terjedését, illetve extrémista 
csoportok térnyerését. A  2010-es  években a gazdasági válság elhúzódó következményei 
mellett az európai országoknak meg kellett küzdenie a közel-keleti konfliktusok (lásd arab 
tavasz, szíriai polgárháború, Iszlám Állam térnyerése) globális hatásaival is. A nemzet-
közi terrorizmus térnyerése, az európai merényletek, továbbá az Iszlám Állam eredmé-
nyes internetes propagandája megmutatta, hogy a  21. században a terrorista csoportok 
eredményesen használják a közösségi hálózatokat a nyugati világ ellen. A szélsőséges 
csoportok mellett a potenciális magányos elkövetők is megjelentek a virtuális térben, 
így a nemzetbiztonsági szervek számára kiemelt feladattá vált az internetes felületek 
monitorozása.1

Jelenleg a világ a COVID-19 vírus okozta pandémiával néz szembe, és ez az egész-
ségügyi vészhelyzet teljesen új típusú fenyegetést jelent az eddigiekhez képest. A járvány 
megfékezése érdekében bevezetett szigorú karanténintézkedések, a korábban jövedel-
mező gazdasági ágazatok szinte teljes leállása, illetve az egészségügy korábban nem 
tapasztalt túlterheltsége olyan – még nem látható – társadalmi, gazdasági és minden 
bizonnyal politikai változásokat fog eredményezni, amely valószínűsíthetően alapjaiban 
fogja megrendíteni a jelenleg ismert biztonsági környezetünket.

Bevezető

Az érvényes Nemzeti Biztonsági Stratégia – a kormány  2012. február 8-án  fogadta 
el – szerint Magyarország stabil biztonsági helyzetben lévő állam, azonban a fennálló 
globális függés miatt (lásd NATO- és EU-tagság) előfordulhatnak a környezetünkben 

1 iOCTA, European Police Office  2014.
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olyan események, amelyek hatással vannak nemzeti biztonságunkra.2 A Nemzeti Biz-
tonsági Stratégia tartalmazza azokat a kihívásokat, fenyegetéseket (például terrorizmus, 
illegális migráció, szélsőséges csoportok, szervezett bűnözés), amelyekre a rendvédelmi 
szerveknek reagálni kell.3 Ezek kezelését törvények szabályozzák, és a rendvédelmi, 
illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok látják el a feladatot.

A pszichológusi munka a szervezetek információszerző folyamatának minden 
fázisban megjelenhet, mivel a lélektani ismeretek lehetőséget adnak olyan alternatív 
adatszerző és -értékelő módszerek használatára, amelyek hasznos segítséget nyújtanak 
a nemzetbiztonsági szervezetek számára. A pszichológus feladata lehet a nagy men-
nyiségű adathalmaz lényeges elemeinek kiemelése, a lélektani folyamatok elemzésével 
pedig azonosítani lehet a radikális csoportok motivációját és működési mechanizmusát. 
Kutatásomban bemutattam a pszichológiai szempontú tartalomelemzést mint lehetséges, 
nemzetbiztonsági területen használható módszert. Az általam felvázolt eszköz alkalmas 
az internetes tartalmak objektív vizsgálatára, illetve a szélsőséges csoportok online tevé-
kenységének folyamatos monitorozására.

Szélsőséges csoportok és személyek pszichológiai és szociológiai 
jellemzői – a terrorista szervezetek működése napjainkban

Szélsőséges csoportok és személyek pszichológiai jellemzői

Tanulmányom első fejezetében bemutatom a szélsőséges csoportok és személyek műkö-
dését, pszichológiai jellemzőit. A szélsőségesség kritériumának a verbális vagy fizikai 
erőszak és a közös ellenségkép jelenlétét jelöltem ki; a szélsőséges szinonimájaként hasz-
náltam a radikális, illetve az extrém szavakat. A radikális csoportok ideológiájának alapja 
egy veszélyt jelentő külső ágens megléte, amely folyamatos fenyegetést jelent a tagok 
életében. A szélsőséges eszméket követő szervezetek életében a sztereotípia, az előítélet, 
a diszkrimináció és az agresszió kiemelt fogalmak, mivel ezek teremtik meg az ellenséges 
ideológiai alapot. Általánosságban a megkülönböztetést azok a fizikai, lelki, kulturális, 
történelmi vagy egyéb különbözőségek adják, amelyek kiemelése valamilyen szem-
pontból előnyös az előítéletes csoport számára. Gyakran a természetes eltérések – mint 
a bőrszín, a nem – válnak társadalmi kategóriává, amelyek objektíven léteznek, így azok 
jelentőségét meghaladja a hozzájuk társított jelentés.4

A saját csoport felértékelése és a külső csoport hátrányos megkülönböztetése rassziz-
mushoz, antiszemitizmushoz és szélsőséges esetben verbális/fizikai agresszióhoz vezet.5 
A szélsőséges csoport alapvetően olyan egyének összessége, akik rendelkeznek ösztönös 

2 Kenedli  2014, 73–94.
3 1035/2012. (II.  21.) Korm. határozat
4 Kovács  2010, 7–27.
5 Az agresszív viselkedést a lélektani aspektusok és társadalmi tényezők együttesen alakítják ki.



463

Alkalmazott pszichológiai módszerek a szélsőséges csoportok és a terrorizmus elleni harcban

agresszív késztetésekkel, amelyek csak adott társadalmi körülmények között (lásd külső 
támadások, rendőri intézkedések, vélt vagy valós fenyegetések) manifesztálódnak.

Szélsőséges csoportok kialakulásában szerepet játszó politikai, gazdasági 
és társadalmi tényezők

A napjainkban teret nyerő radikális ideológiák kialakulásában a hidegháború vége 
és a bipoláris világrend felbomlása fontos szerepet játszott. A ’90-es  évek elején fel-
erősödtek olyan, korábban elszigetelten jelentkező problémák, mint a regionális konf-
liktusok, a széteső államok és a különböző vallási, politikai vagy etnikai szélsőséges 
csoportok, a terrorizmus megjelenése. A radikális szervezetek a fennálló problémák 
hatására eredményesen tudták megszólítani az elmaradottabb térségből jövő, társadalom 
peremterületén élő személyeket. Egy  2014-es  angol nyelvű tanulmány6 szerint a radikális 
mozgalmak működését számos külső környezeti hatás befolyásolja, úgymint a globális 
szocioökonómiai, geopolitikai körülmények, a hadi képességek, az ökológiai környezet 
vagy éppen az információáramlás lehetőségei az adott térségben. Ezeken felül az állami 
berendezkedés, a politikai, gazdasági helyzet is meghatározza a radikalizálódási folya-
matokat, a széteső, gyenge vezetésű országokban könnyebben terjednek el a szélsőséges 
mozgalmak. Az ENSZ fejlesztési programja (UNDP – United Nations Development Pro-
gramme) által végzett  2017-es  afrikai kutatás7 kimutatta, hogy a jogállamiság hiánya, 
a depriváció és a kétségbeesés jelenléte összefügg az extrém ideológiákkal, amelyek 
a fennálló status quo megváltoztatását ígérik.

Az Európában működő szélsőséges csoportok általános jellemzői

Az Európai Unió gondozásában évente megjelenő TE-SAT (Terrorism Situation and 
Trend Report) jelentések alapján az alábbi extrém csoportok tekinthetők biztonsági koc-
kázatnak:8

A közvélemény szerint a legnagyobb fenyegetést a radikális iszlám terrorszervezetek 
jelentik, amelyek több sikeres merényletet hajtottak végre Európában az utóbbi években. 
A radikális iszlám szervezetek mellett jelen vannak az etnonacionalista és szeparatista 
terrorista csoportok is, céljuk az autonómia elérése egy történelmileg jelentőséggel bíró 
területen (lásd kurd terrorista akciók Törökországban). A TE-SAT jelentésekben sze-
repelnek baloldali és anarchista terrorista csoportok is, ezek főként Görörországban, 
Olaszországban, Spanyolországban és Németországban rendelkeznek bázissal, a tagok 
kis intenzitású támadásokat követnek el üzleti és kormányzati célpontok ellen. A TE-SAT 

6 Bernard–Bier  2014. 
7 Journey to Extremism in Africa: Drivers, incentives and the tipping point for recruitment.  2017.
8 TE-SAT (é. n.)
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adatok szerint a szélsőjobboldali terrorizmus tekintetében megállapítható, hogy Euró-
pában nemcsak a hagyományos, faji alapú – főként antiszemita – gondolkodásmód ter-
jedt el, hanem megjelentek a muszlim bevándorlókat, az iszlámot, a multikulturalizmust 
elutasító szélsőjobboldali csoportok is. A kelet-európai államokban továbbá is a zsidó- 
és romaellenesség a markáns ideológia a radikális csoportokban.9

A legfrissebb adatok szerint (2018)10 az elmúlt években nőtt a dzsihádista támadások 
száma Európában, azonban a tervezési fázisra és az előkészületekre fordított erőforrások 
csökkentek. Jellemző, hogy a merénylők valamelyik európai befogadó országban radi-
kalizálódnak, többségükben az EU-ban  születtek, nem kötődnek közvetlenül az Iszlám 
Államhoz, vagy más terrorszervezethez, és életük korábbi szakaszában a rendőrség 
látókörébe kerültek valamilyen nem terrorizmushoz köthető bűncselekmény kapcsán. 
Ezen csoportok fő célpontjaivá a szabad világ jelképei, az Egyesült Államok és szövet-
ségesei váltak. Ezzel párhuzamosan a szélsőjobboldali erőszakos szervezetek spektruma 
is kitágult, ami a jelentés szerint elsősorban az iszlámtól való félelemmel és a migráció 
okozta szorongással hozható összefüggésbe.

Hazánkban többek között az Athéna Intézet11 vizsgálja a szélsőséges csoportok műkö-
dését:  2013-as  jelentésében12 a magyarországi radikális szervezetek nyilvános tevékeny-
ségeiről osztott meg információkat. Itthon főként a szélsőjobboldali ideológia terjedt el, 
a legtöbb mozgalom ehhez kötődik, és a kuruc.info nevű weboldal jelenik meg fő össze-
kötő kapocsként és propagandafelületként. A tagok gyakran hangoztatnak antiszemita, 
rasszista kijelentéseket, nemzeti érzelmű rendezvényeket szerveznek, és nacionalista 
hagyományok szerint élnek, öltözködnek.

A szélsőséges és terrorista csoportok számára elengedhetetlen a nyilvánosság mind 
a merényletekkel elért hatás kivívásához, mind a további tagok toborzásához. Az elmúlt 
években főként fiatalsági szervezeteken, internetes oldalakon keresztül propagálták 
tevékenységüket, mivel a statisztikák szerint a közösségi oldalakon eredményesen lehet 
befolyásolni az arra hajlamos fiatalokat.13 Az internet miatt már nagy földrajzi távolságok 
mellett is lehetőség van arra, hogy a szélsőséges gondolkodású személyek csatlakoz-
zanak egyes terrorszervezethez, továbbá e csoportok üzenetei, utasításai is hatékonyan 
eljuttathatók a célközönséghez.14

9 A szélsőjobboldali csoportokról lásd részletesen: Répási  2012. 
10 TE-SAT  2018.
11 Az Athéna Intézet célja a radikális szervezetek és ideológiák visszaszorítása Európában. Ennek 
érdekében független és objektív vizsgálatokat folytat az extrém csoportok működését illetően. 
Az elemzések, kutatások nyilvánosan elérhetők a szervezet honlapján: www.athenaintezet.eu/index/ 
(A letöltés dátuma:  2020. 05. 03.)
12 Fomina  2012. 
13 A szélsőséges csoportok internetes tevékenységéről lásd még szijártó  2015. 
14 TE-SAT  2010.

http://www.athenaintezet.eu/index/
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Magányos elkövetők

A disszertáció főként a szélsőséges csoportok internetes tevékenységére fókuszál, 
azonban az úgynevezett magányos elkövetők is egyre inkább jelen vannak az online 
oldalakon. Ezek a személyek általában egyedül radikalizálódnak, valamilyen szélső-
séges eszme vagy csoport hatására, majd tervelnek ki/hajtanak végre erőszakos bűn-
cselekményeket. Hankiss Ágnes szerint15 az úgynevezett magányos farkasok politikai 
indíttatásból követnek el erőszakos bűncselekményt, és tevékenységük nem feltétlenül 
kötődik egy adott szélsőséges szervezethez. A merényletek mögött gyakran személyes 
motiváció vagy egy vélt/valós sérelem áll, így a célpontok kiválasztása is inkább szemé-
lyes célokat szolgál. A magányos elkövetőkkel kapcsolatban nehéz egységes definíciót 
felállítani, mivel ezek a személyek különböznek egymástól származásukat, ideológiá-
jukat, tevékenységüket és motivációjukat tekintve.16 A szélsőséges ideológiák melletti 
elköteleződés általában az egyén saját elméjében megy végbe. A magányos elkövetők 
általában az interneten radikalizálódnak, könyvekből és szélsőséges csoportok kiadvá-
nyaiból építkeznek.17

A szélsőséges csoportokhoz és személyekhez köthető rendvédelmi 
és nemzetbiztonsági feladatok

Az információs forradalom miatt felértékelődött az információ szerepe, amelynek meg-
szerzése a hírszerző szervezetek feladata. A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét 
szabályozó törvény értelmében a hírszerzés biztosítja a kormányzati döntésekhez szük-
séges, nemzetbiztonsági szempontból releváns információkat. Magyarországon a Nem-
zeti Biztonsági Stratégia foglalja magában a fenti hírszerző tevékenységet, amelynek 
alapja a NATO ilyen irányú állásfoglalása.18 Eszerint a nemzetközi terrorizmus elleni 
harcban kiemelt jelentőségűvé vált a technológiai fejlődés nyomon követése a hírszerző 
testületek részéről.

15 Hankiss  2013.
16 Hankiss  2013. 
17 Lásd Somogyi Ábel esetét, aki az ELTE jogi karán tanult, és egy blogoldalon 22 egyetemi társának 
megölésével fenyegetőzött. Az ő esetében a bíróság bizonyítottnak látta a gyilkolási szándékot, így 
két és fél év börtönbüntetést kapott. Az esetről lásd Két és fél évet kapott S. Ábel, de most már tényleg. 
Elérhető: http://index.hu/belfold/2015/06/23/s.abel_elte_lovoldozes_elokeszulet/# (A letöltés dátuma: 
 2015. 06. 23.)
18 NATO’s policy guidelines on counter-terrorism. Aware, Capable and Engaged for a Safer Future. 
 2012. www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87905.htm (A letöltés dátuma:  2015. 08. 12.)

http://index.hu/belfold/2015/06/23/s.abel_elte_lovoldozes_elokeszulet/#
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87905.htm
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A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai

Magyarországon a nemzeti biztonságot érintő érdekek érvényesítését a nemzetbiztonsági 
szervezetek látják el. Magyarország Alaptörvénye 45. cikke szerint

„(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlensé-
gének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja.”19

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  1995. évi CXXV. törvény meghatározza 
a nemzetbiztonsági szolgálatok jogkörét:20

• Az Információs Hivatal (IH) feladata a nemzetbiztonságot fenyegető terrorizmus, 
kábítószer- és fegyverkereskedelem, a szervezett bűnözés elleni harc, a magyar 
érdekek külföldi védelme, illetve a nemzetközi veszélyforrások felderítése, moni-
torozása és elhárítása.

• Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feladata a Magyarország függetlensége, poli-
tikai és gazdasági érdekeltségei elleni fenyegetések felderítése és elhárítása, a tör-
vényes rend megzavarására irányuló törekvések leleplezése, továbbá az intézet 
elvégzi a vízumkérelmet vagy menekülti elismerést kérő személyek ellenőrzését is.

• 2016-ben  jött létre a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemzési Központ 
(TIBEK), amely szerv a közbiztonsági, illetve a nemzetbiztonsági kockázatokkal 
szemben fellépő szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok információmegosztó és –
összegyűjtő központjaként működik. A központ az ország terrorelhárítási és bűn-
ügyi helyzetével kapcsolatos adatok elemzését, összehangolását végzi, továbbá tájé-
koztató rendszert működtet, és értékelő jelentéseket készít a kormányzat számára.21

• A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) nyílt és titkos információgyűjtést végez, 
mégpedig az erre felhatalmazott szervezetek kérésére, szigorú törvényi előírások 
mellett.

• A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) feladata a biztonságpolitika 
katonai elemét érintő információk megszerzése, továbbá a Magyar Honvédség 
ellen irányuló tevékenységek felderítése.

• A nemzetbiztonsági szolgálatokon kívül a terrorizmus elleni küzdelem területén 
 2010 óta működik Magyarországon a Terrorelhárítási Központ (TEK). A szervezet 
feladata a terrorfenyegetettség elemzése és értékelése, a hazánk ellen irányuló 
terrorcselekmények felderítése és elhárítása, illetve a központ végzi a köztársasági 
elnök és a miniszterelnök védelmét, és nemzetközi kapcsolattartó szervezetként 
is működik.22

19 Magyarország alaptörvénye 45. cikk, 3–4. pont
20 1995./CXXV. törvény. 
21 Lásd  1995. évi CXXV. törvény. 
22 232/2010. (VIII.  19.) Korm. rendelet.
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A nemzetközi szolgálatok hírszerző tevékenysége a szélsőséges csoportok kapcsán

Az elmúlt években a terrorista csoportok internetes terjeszkedésével megnőtt az OSINT 
szerepe a közösségi oldalakon található információk megszerzésében. A NATO  2014-ben  
alapított szervezete, a Stratégiai Kommunikációs Kiválósági Központ (Strategic Commu-
nications Centre of Excellence, StratCom COE) nagy hangsúlyt fektet a tudatos közösségi 
média használatára, illetve az emberi viselkedés tanulmányozására a központivá vált 
digitális világban.23 A Terrorelhárítás Nemzetközi Központjának (ICCT – International 
Centre for Counter-Terrorism) egyik tanulmánya24 szerint a külföldre távozó harcosok 
működésének elemzésében szükséges eszköz a közösségi oldalak vizsgálata.

Az Európai Unió terrorellenes stratégiája  2005-ben  készült el, és négy fő pontja van: 
a megelőzés, a védekezés, az üldözés és a reagálás. Az Unió  2014-ben  felülvizsgálta 
a megelőzéssel kapcsolatos stratégiáját, mivel a magányos elkövetők, a külföldi harcosok 
megjelenése és a közösségi média kommunikációs szerepe miatt megváltoztak a terro-
rista tendenciák. Ennek megfelelően a megelőzés főleg a radikalizálódás és a terrorista-
toborzás elleni intézkedéseket foglalja magában. A védekezés értelemszerűen a polgárok 
és az infrastruktúra védelmét jelenti, a biztonság megteremtését a közlekedés és a kritikus 
pontok tekintetében. Az üldözés terén  2015 óta kiemelt figyelmet fordítanak a terror-
finanszírozás elleni küzdelemre, továbbá a merényletekhez szükséges eszközöktől való 
megfosztásra is.25

Az Egyesült Államok kormánya  2018-ban  megújította a  2011 óta érvényben lévő 
terrorellenes stratégiáját26, amely a korábbival szemben aktívabb intézkedéseket tar-
talmaz. A dokumentumban szereplő feladatok többsége a proaktív védelmet erősíti; 
központi eleme a belföldi és külföldi amerikai érdekeltségek merényletek elleni védelme, 
a terrorista szervezetek tevékenységének (radikalizálódás, toborzás) megakadályozása, 
a különböző vegyi, biológiai és nukleáris fegyverek beszerzésének megakadályozása, 
illetve együttműködés a civil szolgálatokkal a terrorelhárítás területén. A stratégia nagy 
hangsúlyt fektet a terrorfinanszírozási kérdésekre is. A  2018-as  anyag továbbra is a dzsi-
hadista terrorizmust tartja a legnagyobb biztonsági fenyegetésnek, és kiemeli az ISIS 
és az al-Kaida működésében megjelenő változásokat (újfajta támadásra alkalmas esz-
közök bevezetése, online közösségi oldalak használata toborzás céljából stb.).

A radikális mozgalmak toborzó tevékenysége, a terrorista sejtek internetes kapcsolat-
tartása és a mindenkori telekommunikációs eszközök fejlődése mind hozzájárultak a ter-
rorizmus okozta biztonsági fenyegetés növekedéséhez. Ennek megfelelően az Európai 

23 A szervezetről lásd a StratCom COE honlapját: www.stratcomcoe.org/ (A letöltés dátuma: 
 2020. 05. 01.)
24 Mans–Tuitel  2016.
25 Az Unió a terrorizmus elleni harcban.  2015. július  20. Elérhető: www.consilium.europa.eu/hu/
policies/fight-against-terrorism/ (A letöltés dátuma:  2020. 05. 02.)
26 National Strategy for Counterterrorism of the United States of America.  2018. október, White 
House. Elérhető: www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf (A letöltés dátuma: 
 2019. 12. 12. )

http://www.stratcomcoe.org/
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/
http://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf
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Unió terrorellenes intézkedéseinek és az amerikai nemzeti biztonsági stratégiának is 
fontos része a szélsőséges tartalmak felderítése, illetve az internetes radikális tevékenység 
folyamatos monitorozása.

Az elemző pszichológiai munka helye a nemzetbiztonsági szektorban

A szélsőséges csoportok és személyek tevékenységével összefüggő nemzetbiztonsági 
munkának ma már része a pszichológiai munka. Számos nemzetközi tanulmány vizsgálja 
a szélsőséges csoportok és terrorista sejtek lélektani aspektusait27, továbbá a nemzetközi 
rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek munkájában fellelhetők olyan eljárások, ame-
lyek nagyban támaszkodnak a pszichológiai eredményekre.

A tartalomelemzés használati lehetőségei a nemzetbiztonsági szektorban

Kutatásomban a pszichológiai eszközök közül a tartalomelemzés felhasználási lehető-
ségeit demonstráltam; felvetésem szerint ez alkalmas a nemzetbiztonsági területen való 
felhasználásra. A tartalomelemzés Antal28 megfogalmazásában a közlemények meg-
határozott célú elemzését jelenti. A tartalomelemzésnek alapvetően két típusa létezik:29 
a kvantitatív elemzés során a szavakat előre meghatározott módon kategóriákba soroljuk, 
majd a találati gyakoriság alapján következtetéseket vonunk le. A kvalitatív megközelítés 
pedig a korrelációs módszert használja: adott szövegben az egymás környezetét jelentő 
szavak együtt előfordulásából lehet következtetéseket levonni a szöveg jelentéstartalmára 
vonatkozóan. Magyarországon a tartalomelemzés narratív pszichológiai megközelítése 
terjedt el, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének és az MTA Pszichológiai 
Intézetének kutatói az elmúlt években nagyszabású kutató-fejlesztő tevékenységet foly-
tattak – és folytatnak ma is – a tudományos narratív pszichológia területén.30 A narratív 
pszichológia abból indul ki, hogy a beszéd és a lelki folyamatok között összefüggés 
mutatható ki.31 Az elbeszélés eszerint az egyik lehetséges reprezentációs forma, segít-
ségével leképezzük a körülöttünk lévő világot.32

27 Bolgár–Szternák–Szternák  2006, 3.
28 Antal  1976.
29 László  2011, 3–15.
30 Vincze et al.  2009, 285–294.
31 László  2005,  1366.
32 Pohárnok  2004,  153–166. 
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A kvantitatív tartalomelemzés jellemzői

A korszerű szövegelemző programok a vizsgált közlések empirikus elemzését hajtják 
végre előzetes kritériumoknak megfelelően.33 Az ilyen jellegű programok a szöveg nyel-
vi-strukturális tulajdonságainak adnak adekvát pszichológiai jelentést.34 A szoftveres 
tartalomelemzés egyik legismertebb szakértője James W. Pennebaker, amerikai szociál-
pszichológus. A kutató munkatársaival kidolgozta a LIWC (Linguistic Inquiry and Word 
Count) nevű programot, amelynek segítségével nagy kiterjedésű szövegek elemzésére 
van lehetőség. Pennebaker alapfeltevése, hogy az egyén hétköznapi kommunikációjából 
következtetni lehet annak szociális státuszára, korára, motivációjára, vagy akár a nemére 
is.35 Ennek megfelelően a szövegben rejlő számtani és szemantikai jellemzők felfedik 
az elbeszélő pszichológiai és társadalmi tulajdonságait.36 A program legújabb,  2015-ös  
verziója alkalmas a közösségi oldalak (Facebook, Twitter) szövegeinek elemzésére is.37

Pennebaker témában megjelent könyve38 több szélsőséges csoportokhoz köthető kuta-
tást is tartalmaz. Oszama Bin Laden és más terrorista vezetők beszédeinek vizsgálata 
kimutatta, hogy azokban magas a T/1. és a T/2. névmások aránya, illetve nagy arányban 
jelennek meg múlt idejű szóalakok, szociális referenciára utaló szavak ezekben a szöve-
gekben. Ez utalhat a személy magas önbecsülésére, arroganciájára és a narratív markerek 
hangsúlyozására. Pennebaker és munkatársai kutatásaik során azt is megállapították, 
hogy a csoportidentitás erősségét mutatja a szövegben található T/1-es  alakok magas 
száma.

A LIWC-program lehetőséget ad arra is, hogy az extrém csoportok kommunikáci-
óját vizsgálják a kutatók. A tudományos eredmények39 azt mutatják, hogy a különböző 
módszerek kombinációjával ki lehet mutatni eltéréseket a terrorista csoportok és a nem 
terrorista csoportok kommunikációjában. A terrorista csoportok esetében magasabb 
a szociális folyamatokra, a valahova tartozásra utaló szavak száma, a szöveg komple-
xitása pedig alacsonyabb. Az kooperáció tekintetében a terrorista csoportok némiképp 
elmaradnak a nem terrorista csoportoktól, illetve kevesebb a munkára és sikerre/ered-
ményességre utaló szavak száma a terrorista retorikában.40 A LIWC-programmal vég-
zett egyéb kutatások kimutatták, hogy az extrémitásnak a legjobb előrejelzője a „they” 
használata, tehát a többes szám harmadik személyű névmások gyakrabban jelennek meg 
radikális szervezetek szövegeiben.41

33 Ehmann–Balázs  2011, 63–79. 
34 László  2005.
35 Pennebaker–Mehl–Niederhoffer  2003, 54., 547–577. 
36 Pennebaker et al.  2003.
37 Pennebaker et al.  2015.
38 Pennebaker (é. n.).
39 Smith  2013.
40 Conway–Conway  2013. 
41 Pennebaker–Chung  2008. 
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A kvalitatív tartalomelemzés

A fenti módszer szisztematikus és kvantitatív elemzést tesz lehetővé a vizsgált tar-
talmakon, így objektív következtetéseket lehet levonni az eljárás segítségével. Ezzel 
szemben léteznek kvalitatív tartalomelemző módszerek is, amelyek jóval szubjektívabb 
eredményt hoznak, azonban részletesebb elemzést biztosítanak azáltal, hogy lehetővé 
teszik a nyelvtani elemzéssel nem feltárható rejtett struktúrák azonosítását. A kvali-
tatív tartalomelemzés hasonlóan a kvantitatív módhoz meghatározott elemzési sza-
bályokat követ, de a szövegben rejlő kategóriák meghatározását interpretatív módon 
végzi. Az elemzési egységek nem előre meghatározottak, hanem a kutatási kérdésnek 
megfelelően az elemzés során alakulnak ki.

A kvalitatív tartalomelemzés redukciós modelljei az adott tartalom rövidítését szol-
gálják, míg a magyarázó eszközök segítségével a kutató hozzáfűzésekkel és illusztráci-
óval átfogóbbá teszi a dokumentumok értelmezését. Az értelmező kiegészítések hozzá-
adása a tartalomhoz azonban csak akkor lehetséges, ha a kutató rendelkezik alapvető 
lexikai és nyelvtani ismeretekkel. Az adott szöveg feldolgozásához elengedhetetlen a kul-
turális és nyelvi háttér ismerete, mivel ez határozza meg az értelmezést. A szövegalkotó 
egyéni jellemzőit a meghatározott háttéri jellegzetességektől való eltérés fogja megadni.

A következő kvalitatív tartalomelemző csoportba tartoznak a strukturáló és deduktív 
kategóriaalkotói eljárások, amelyeknek fő célja a szövegkomponensek megfeleltetése egy 
adott kategóriarendszernek. Ezeknél a módszereknél a kutató előzetes, tudományosan 
megalapozott kategóriák szerint strukturálja az adott tartalmat. A pszichológiai kuta-
tásokban ez a leggyakoribb metodika. A deduktív eljárások során használt kategóriák 
korábbi releváns kutatásokból, a kutatási hipotézisek elméleti hátterét taglaló tanulmá-
nyokból és a meghatározó elméletet bemutató tudományos munkákból származhatnak.42

Internetes tartalmak szöveg- és tartalomelemzése

A nemzetbiztonság területén egyre több olyan tanulmányt lehet találni, amely az inter-
netes fórumokat vizsgálja tartalomelemző módszerrel. Egy nemzetközi kutatás43 a dina-
mikus hálózati elemzés (dynamic network analysis – DNA) használatával, az al-Kaidával 
kapcsolatos nyílt forrású szövegeit vizsgálta. A kutatók a módszerrel azonosítani tudták 
a terrorszervezet vezetőit, befolyással bíró tagjait. Két arab nyelvű fórum szöveges vizs-
gálata44 alapján pedig kimutatható volt a radikális tartalmak esetében a vallásos szavak 
túlsúlya, illetve az ellenséges érzelmeket és indulatokat mutató kifejezések jelenléte. 
Az online terrorizmus problémájával az Europol is kiemelten foglalkozik; egy  2017-ben  

42 A kvalitatív tartalomelemzésről lásd Mayring  2014. 
43 Carly  2007,  169–188. 
44 Chalotron–Ellman  2013,  122–124. 
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megjelent tanulmányuk45 az Iszlám Állam által üzemeltetett Dabiq nevű internetes 
magazin és a Twitter közötti kapcsolat jellegét kutatta. A kutatás szerint a Twitter üze-
meltetői a tartalomelemzés módszerével eredményesen azonosították az Iszlám Állammal 
szimpatizáló felhasználókat, így időben felfüggeszthették ezeket a profilokat.

A fentieken túl több tanulmány is foglalkozott az Iszlám Állam online tevékenysé-
gével a közelmúltban. A LIWC-program segítségével végzett kutatások azt mutatják, 
hogy a terrorszervezet egyre nagyobb számban használt netzsargont a szövegeiben, 
az érzelmileg gazdag szövegek kapcsolatban állnak a radikalizálódás mértékével, illetve, 
hogy a hovatartozás és a hatalom kifejezése kapcsolatban áll az agresszióval és a terrorista 
célokkal.46 Az IS működésének első évében nagy hangsúlyt fektetett a kapcsolattartásra, 
az érzelmi befolyásolásra a kollektív mozgósítás céljából, illetve a terrorszervezet kie-
melten kezelte a nők mozgósítását. Egy szintén a Dabiq elemzésével foglalkozó  2016-os  
tanulmány47 az IS nyugati muszlimokat megszólító kommunikációs stratégiáját vizsgálta. 
A kutatók megállapításai szerint a szövegekben a vezetők sokféle nyelvi megnyilvánulást 
használnak, ezzel reflektálva a megszólítottak sokszínűségére, továbbá rendszeresek 
a dichotóm üzenetek, amelyek két nagy csoportra oszthatók: a krízis/megoldás téma-
körére és a saját csoport/külső csoport különbségeire.

A Stormfront nevű fórum már régóta a fehér nacionalista személyek fő internetes 
gyűjtőhelye, így számtalan radikális szervezet és egyén jelenik meg aktívan az oldalon. 
Egy, az Egyesült Államokban végzett kutatás48 szerint a Stormfront-felhasználók több 
célra használják az oldalt, amelyhez hozzátartozik a nacionalista elméletek megtárgya-
lása, a társkeresés és az aktuális politikai történések megvitatása is. Az idézett tanulmány 
eredményei alapján az online közösség egyik legnagyobb vonzereje, hogy az egyén konf-
rontáció és megbélyegzés nélkül fejezheti ki radikális nézeteit, amelyet, adott esetben, 
a környezete előtt titkolnia kell.

2015-ben  az Europol – reflektálva a digitális forradalomra és a terrorizmus online 
terjedésére – létrehozott egy internetes felügyelő szervet (Internet Referral Unit – EU 
IRU)49, amelynek célja a szélsőséges tartalmak azonosítása és az azokhoz köthető fel-
adatok koordinálása a társszervekkel. Az egység lényegében a nyílt forrású tartalmak 
monitorozásával és elemzésével foglalkozik, továbbá a terrorizmus mellett figyeli az ille-
gális migrációval kapcsolatos tartalmakat is. Az egység a felderítés és az elemzés után 
értesíti a honlap üzemeltetőjét, aki dönt a tartalom eltávolításáról. Az elmúlt évek európai 
terrortámadásai rávilágítottak arra, hogy szükséges az internetalapú kommunikáció 
elemzése, így az IRU feladatának tekinti a tagállamok ilyen irányú munkájának támo-
gatását is, mind technológiai, mind szakmai fejlesztéssel.

45 Grinnel–Macdonald–Mair  2017. 
46 Vergani M – Bliuc  2015, 7–20. 
47 Ingram  2016. 
48 Caren–Jowers–Gaby (é. n.),  163–193. 
49 EU Internet Referral Unit–Year one report. Elérhető: www.europol.europa.eu/publications-
documents/eu-internet-referral-unit-year-one-report-highlights

http://www.europol.europa.eu/publications-documents/eu-internet-referral-unit-year-one-report-highlights
http://www.europol.europa.eu/publications-documents/eu-internet-referral-unit-year-one-report-highlights
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Saját kvantitatív és kvalitatív tartalomelemző kutatás bemutatása

Empirikus kutatást végeztem a tartalomelemzés nemzetbiztonsági területen való használ-
hatóságának igazolására. A vizsgálat első felében a LIWC tartalomelemző szoftver segít-
ségével kvantitatívan elemeztem több angol nyelvű szélsőséges honlapot, míg a kutatás 
második felében kvalitatív és manuális tartalomelemző módszerrel vizsgáltam meg 
a magyar szélsőséges csoportok honlapjait. Kutatásom fő célkitűzése volt azon pszicho-
lógiai változók meghatározása, amelyek segítségével azonosítani és monitorozni lehet 
a szélsőséges tartalmakat.

Kutatási hipotézisek

Az alábbiakban az általam legfontosabbnak vélt, disszertációmban vizsgált hipotézisek 
szerepelnek (az értekezésben 7 fő hipotézissel dolgoztam):

• A LIWC nevű tartalomelemző szoftver alkalmas a muszlim terrorista csoportok 
írásos anyagainak elemzésére. A program segítségével ki lehet szűrni a látókörbe 
kerülő szélsőséges tartalmakat, ezáltal ezek folyamatos monitorozása lehetővé válik 
a hatóságok számára. Megnéztem, hogy az Iszlám Állam és az al-Kaida által üze-
meltetett online magazinokban megjelenik-e a többes számú névmások használata, 
a szociális folyamatokra és a valahova tartozásra irányuló szavak magas aránya. Azt 
feltételeztem, hogy az érzelmi szavak aránya magas lesz, illetve a teljesítménnyel, 
az erővel, a netzsargonnal és a jövő idejű fókusszal összefüggő kifejezések száma is.

• A LIWC alkalmas a szélsőjobboldali csoportok retorikájának elemzésére is, illetve 
segítségével azonosítani lehet az extrémitásra irányuló pszichológiai jellemzőket. 
A Stormfront.org nevű fórum elemzésekor azt vártam, hogy magas lesz a többes 
számú névmások aránya, a szociális folyamatokra irányuló kifejezések száma, 
az erőre, teljesítményre és valahova tartozásra utaló szavak száma, a negatív 
érzelmek megjelenése, az okozás, a bizonyosság és a megkülönböztetés jelenléte.

• Úgy gondoltam, Anders Breivik kiáltványában egyértelműen kimutathatók lesznek 
az extrémitásra utaló pszichológiai elemek.

• Empirikus kutatásom során azt vártam, hogy a kvalitatív tartalomelemzés is 
alkalmas lesz a szélsőséges csoport szövegeinek elemzésére. A magyar szélsőjobb-
oldali csoportok esetében vizsgáltam az erős csoportkohéziót, a külső csoporttal 
kapcsolatos ellenségességet, a hagyománytiszteletet. Azt vártam, hogy a szélsőséges 
csoportok retorikájában megjelenik az agresszió, illetve az azzal összefüggésbe 
hozható kifejezések száma markáns lesz.

http://Stormfront.org
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Kvantitatív tartalomelemzés angol nyelvű honlapokon

Kutatási módszer és mintavétel

Tanulmányomban a LIWC nevű tartalomelemző szoftvert használtam. A program szám-
talan nyelvtani és pszichológiai kategóriát kezel, így az itt tárgyalt kutatásban amellett 
érvelek, hogy a LIWC alkalmas a szélsőséges tartalmú honlapok elemzésére. A program 
az alábbi linken szerezhető be:

http://liwc.wpengine.com/
A LIWC50 a szövegben található, pszichológiailag releváns szavak számszerűsítését 

végzi. A program két részből áll: a feldolgozói komponensből és a szótárakból. A feldolgozás 
lényegében az elemzés, amikor a program a tesztelendő szöveget szavanként értelmezi, majd 
összeveti azokat a beépített szótárokkal. Miután a program automatikusan hozzárendeli 
a szavakat az adott kategóriába, meghatározza azok előfordulási gyakoriságát. A LIWC 
outputjában tehát a LIWC-kategóriák listáját és azok gyakorisági százalékát láthatjuk. 
Pszichológiai értelemben a funkcionális szavak azt mutatják, hogy az egyén miként kom-
munikál, míg a tartalmi szavak azt, hogy az egyén mit kommunikál. A funkcionális szavak 
használatának képessége sokat elárul az egyén szociális képességeiről, így azok vizsgá-
lata alkalmas az egyének pszichológiai és szociális világának megismeréséhez. 90 output 
változót határoz meg a program, ebből 4 összefoglaló nyelvi változó, 3 általános leíró 
kategória, 21 sztenderd nyelvtani dimenzió, 41 pszichológiai jelentést hordozó kategória, 
6 személyes adatokra vonatkozó változó, 5 informális nyelvi marker (például netzsargon), 
illetve  12 központozásra vonatkozó változó. A program angol nyelvű szövegek elemzésére 
alkalmas, így a kutatás során angol nyelvű szövegeket elemeztem.

A vizsgálati alanyok kiválasztása a szélsőséges csoportokról szóló fejezetben talál-
ható megállapítások és kényelmi mintavétel szerint történt. Jelenleg Európában az iszlám 
fundamentalizmus és a szélsőjobboldali csoportok térnyerése jelenti a legnagyobb bizton-
sági kockázatot, így ilyen jellegű szövegek elemzése a kutatás tárgya. Az al-Kaida által 
üzemeltetett Inspire Magazine és az Iszlám Állam magazinja, a Dabiq több lapszáma 
is elérhető az interneten, így ezek alkalmasak a vizsgálatra. A legnagyobb szélsőjobb-
oldali angol nyelvű portál jelenleg a Stormfront nevű amerikai fórum, ezért mintának ezt 
a fórumot választottam. Az előzőek mellett megvizsgáltam a LIWC-szoftverrel Anders 
Breivik  1500 oldalas kiáltványát is abból a célból, hogy megnézzem, milyen pszicho-
lingvisztikai jellemzők feltételezhetők magányos elkövető esetében.

A szélsőséges tartalmak mellett az elemzés kontrollcsoportját olyan internetes maga-
zinok és tartalmak adták, amelyek ideológiai hátterüket és tartalmukat tekintve hason-
lóak. A muszlim terrorszervezetek által üzemeltetett online magazinok kontrollmintáját 
az alábbi honlapról töltöttem le: www.politicalislam.com/ A weboldalon politikai és val-
lásfilozófiai írások találhatók az iszlámról, illetve statisztikai és tudományos jellegű szö-
vegek és ábrák. A kontrollcsoporthoz tartoztak még olyan cikkek, amelyek az Aljazeera 

50 Tausczik–Pennebaker é. n., 24–54.

http://liwc.wpengine.com/
http://www.politicalislam.com/
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nevű nemzetközi hírportál Közel-Kelet és Vélemények című mappájában találhatók, 
és témájukat tekintve összhangban állnak a Dabiq és az Inspire témáival. A hírportál 
elérhető innen: www.aljazeera.com/ A Stormfront.org és Anders Breivik kiáltványát 
olyan jobboldali politikai jellegű írásokkal vetettem össze, amelyek témájuk tekinte-
tében alkalmasak kontrollmintának. Az amerikai republikánus hírportálról, a National 
Review-ről és a The Weekly Standard nevű konzervatív magazin honlapjáról gyűjtöttem 
össze a kontrollmintát. A két újság honlapja elérhető innen:

www.nationalreview.com/
www.weeklystandard.com/
A kutatás első szakaszában megvizsgáltam az Inspire Magazine és a Dabiq összes 

elérhető lapszámát a LIWC-programmal. Megnéztem, hogy a releváns változók milyen 
százalékban jelentek meg a különböző lapszámokban. Második lépésben összehasonlí-
tottam a terrorista csoportok retorikáját az általam használt kontrollmintával, az SPSS-
szoftverrel végeztem el a korrelációs vizsgálatokat. Megnéztem, hogy mely változók 
mutatnak szignifikáns különbözőséget a két csoport között. A harmadik lépésben letöl-
töttem a Stormfront.org honlapról elérhető fórumbeszélgetéseket és blogbejegyzéseket, 
majd elvégeztem ezeken a tartalomelemzést. A releváns változók értékeit összevetettem 
az SPSS-programban a kontrollcsoport tartalomelemzésének eredményeivel. A követ-
kező lépésben megvizsgáltam a LIWC-programmal Anders Breivik kiáltványát, amelyet 
úgyszintén összevetettem a kontrollt képező jobboldali szövegekkel. Utolsó lépésben 
megnéztem, hogy milyen esetleges különbségek azonosíthatók az SPSS-programmal 
az arab terrorista és a szélsőjobboldali szövegekben.

A kutatási eredmények összefoglalása

A kutatásomba bevont szövegek elemzését a LIWC-programmal végeztem el, és az itt 
kapott eredményeket az SPSS statisztikai program segítségével vizsgáltam. Független 
mintás t-próbával megvizsgáltam, hogy a hipotézisekben megfogalmazott változók 
milyen értéket mutatnak a különböző szélsőséges csoportok szövegeiben.

Dabiq – az Iszlám Állam magazinja

A Dabiq szövegeinek általános lingvisztikai jellemzői kapcsán az alábbi eredmények 
születtek:

Az Analitikus skálán mindkét csoport szövegei magas pontszámot értek el, az itt vizs-
gált szövegek tehát objektív, hierarchális és formális gondolkodásra utalnak. A befolyá-
solás magas értéke a Dabiq esetében magabiztosságot és magas szakmai tudást feltételez, 
erős befolyásoló erővel. Az autentikus alacsony pontszáma a Dabiqnál arra utal, hogy 
a szöveg kevésbé őszinte, inkább jól ellenőrzött. Az érzelmi tónus tekintetében nincsen 
szignifikáns különbség a szövegekben.

http://www.aljazeera.com/
http://Stormfront.org
http://www.nationalreview.com/
http://www.weeklystandard.com/
http://Stormfront.org
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1. táblázat
Különbségek az általános lingvisztikai jellemzők tekintetében

Változó Dabiq átlagérték Kontroll átlagérték Szignifikanciaszint 
Analitikus 89,42 (szórás: 3,84) 91,87 (szórás: 8,08) p=0,317
Befolyás 77,11 (szórás: 2,84) 67,19 (szórás:  13,51) p=0,017**
Autentikus 6,91 (szórás: 6,91) 20,62 (szórás:  10,33) p=0,000***
Érzelmi tónus 23,49 (szórás: 4,17) 20,08 (szórás:  19,07) p=0,524

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: a szerző

A következő táblázat azt mutatja meg, hogy mely LIWC-változók mutatnak szignifikáns 
eltérést a kontrollmintától a Dabiq esetében:

2. táblázat
A független mintás t-próba eredményei

LIWC-kategória Dabiq Kontroll Szignifikanciaszint 
Funkcionális szavak 50,14 (sz: 1,44) 44,71 (sz: 4,44) p=0,001***
T/2. személyes névmás 0,88 (sz: 0,34) 0,17 (sz: 0,35) p=0,000***
T/3. személyes névmás 2,09 (sz: 0,25) 1,04 (sz: 0,79) p=0,000***
Kötőszó 6,93 (sz: 0,28) 5,05 (sz: 1,20) p=0,000***
Ige 10,06 (sz: 1,05) 11,29 (sz: 2,21) p=0,073*
Melléknév 3,13 (sz: 0,24) 4,28 (sz: 1,38) p=0,009***
Kérdőszó 1,46 (sz: 0,27) 1,04 (sz: 0,74) p=0,066*
Szociális folyamatok 10,36 (sz: 1,03) 7,83 (sz: 3,51) p=0,021**
Maszkulinitás 2,16 (sz: 0,43) 0,98 (sz: 0,81) p=0,000***
Intuíció 1,49 (sz: 0,18) 1,89 (sz: 0,82) p=0,094*
Okozás 1,29 (sz: 0,14) 1,76 (sz: 0,54) p=0,007***
Erő 3,43 (sz: 0,39) 4,46 (sz: 0,87) p=0,001***
Kockázat 0,50 (sz: 0,07) 0,96 (sz: 0,69) p=0,028**
Jelen idejű fókusz 5,40 (sz: 0,53) 6,73 (sz: 2,35) p=0,058*
Jövő idejű fókusz 1,23 (sz: 0,28) 0,65 (sz: 0,51) p=0,001***
Munka 1,71 (sz: 0,28) 3,12 (sz: 1,43) p=0,003***
Pénz 0,33 (sz: 0,14) 0,76 (sz: 0,79) p=0,066*
Netzsargon 0,30 (sz: 0,11) 0,05 (sz: 0,13) p=0,000***

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: Dabiq

A funkcionális szavak gyakorisága a szöveg komplexitására és a szociális folyamatokra 
is utal. A hipotézissel összhangban a személyes névmások közül a T/2-es  és a T/3-as  
alak szignifikánsan nagyobb számban jelenik meg a Dabiqnál. A nyelvtani kategóriák 
közül a kötőszavak és a kérdőszavak használata inkább a Dabiq szövegeire jellemző, 



476

Szijártó Lívia

míg a kontrollcsoport szövegeiben inkább melléknevek és igék jelennek meg. A szociális 
folyamatokra utaló szavak magas száma az Iszlám Állam esetében megfelel az előzetes 
hipotézisnek, azon belül a maszkulin szavak jelennek meg nagyobb számban a Dabiqban. 
Az intuícióra, gondolkodásra utaló szavak és az okozással (megmagyarázás) kapcsolatos 
szavak (lásd kognitív folyamatok) ritkábban szerepeltek a Dabiqban. Érdekes eredmény, 
hogy habár az IS magazinja nyelvtanilag komplex, mégis, kogníció tekintetében kevéssé 
bonyolult. A munkával és pénzzel kapcsolatos számok alacsonyabb számban jelennek 
meg a Dabiqban. A hipotézissel ellentétben mind az erő, mind a kockázatra vonatkozó 
szavak szignifikánsan kevesebbszer jelentek meg a Dabiq szövegeiben, mint a kontrol-
léban. Érdekes eredmény, hogy a múlt idejű fókusz tekintetében nem volt különbség 
a két csoport között, a számítások szerint a kontrollcsoport inkább jelen idejű fókuszban 
kommunikál, míg a terrorista szervezet inkább a jövőre fókuszál a szövegeiben. A net-
zsargon használata is kimutatható a táblázat szerint.

Inspire Magazine – az al-Kaida magazinja

Az al-Kaida terrorszervezet által üzemeltetett Inspire Magazine általános lingvisztikai 
jellemzők tekintetében az alábbiakban tért el a kontrollmintától:

3. táblázat
Különbségek az általános lingvisztikai jellemzők tekintetében

Változó Inspire átlagérték Kontroll átlagérték Korrelációs együttható 
Analitikus 86,84 (sz: 2,95) 91,87 (sz: 8,08) p=0,042**
Befolyás 76,84 (sz: 7,01) 67,19 (sz:  13,51) p=0,027**
Autentikus 12,06 (sz: 5,12) 20,62 (sz:  10,33) p=0,011**
Érzelmi tónus 25,15 (sz: 7,57) 20,08 (sz:  19,07) p=0,365

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: Inspire Magazine

Az al-Kaida kiadványai és a kontrollcsoport szövegei között nincsen különbség az érzelmi 
tónus tekintetében, azonban a másik három jellemzőnél már van szignifikáns eltérés. 
Az al-Kaida kevésbé autentikus és analitikus, mint a kontrollminta, míg szignifikánsan 
magasabb skálaértéket ért el a befolyás tekintetében.

Az Inspire Magazine esetében is áttekintettem, hogy mely LIWC-kategóriák esetében 
mutatható ki szignifikáns eltérés. A következő táblázatban ezek a változók szerepelnek:
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4. táblázat
A független mintás t-próba eredményei

LIWC-kategória Inspire Magazin Kontroll Szignifikanciaszint
T/1. személyes névmás 1,36 (sz: 0,63) 0,82 (sz: 0,68) p=0,034**
T/2. személyes névmás 1,05 (sz: 0,40) 0,17 (sz: 0,35) p=0,000***
T/3. személyes névmás 1,64 (sz: 0,52) 1,04 (sz: 0,79) p=0,026**
Kötőszó 6,06 (sz: 1,61) 5,05 (sz: 1,20) p=0,061*
Melléknév 3,12 (sz: 0,93) 4,28 (sz: 1,38) p=0,014**
Összehasonlítás 1,73 (sz: 0,52) 2,38 (sz: 1,11) p=0,063*
Kérdőszó 1,59 (sz: 0,44) 1,04 (sz: 1,74) p=0,027**
Pozitív érzelmek 2,54 (sz: 0,74) 1,82 (sz: 0,99) p=0,036**
Maszkulinitás 1,59 (sz: 0,86) 0,98 (sz: 0,81) p=0,055*
Erő 3,35 (sz: 1,01) 4,46 (sz: 0,87) p=0,003***
Jövő idejű fókusz 1,14 (sz: 0,37) 0,65 (sz: 0,51) p=0,008***
Munka 2,04 (sz: 0,58) 3,12 (sz: 1,43) p=0,018**
Netzsargon 0,35 (sz: 0,64) 0,05 (sz: 0,13) p=0,089*

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: Inspire Magazin

Az al-Kaida retorikájában szignifikánsan nagyobb arányban jelennek meg a személyes 
névmások, ezek közül is a többes számú alakok; a „mi”-re, a „ti”-re  és az „ők”-re  irá-
nyuló kifejezések. A terrorista szövegekben kimutatható a kötőszavak és kérdőszavak 
magas aránya, illetve a melléknevek és az összehasonlításra vonatkozó kifejezések ala-
csonyabb száma is. Az Inspire esetében is markáns a maszkulinitás megjelenése, a jövő 
idejű fókusz használata, a netzsargon elterjedése. A munkára vonatkozó kifejezések 
az Inspire Magazine esetében is ritkán jelennek meg a szövegekben. Az eredmények 
érdekessége az erővel kapcsolatos kifejezések relatíve alacsony megjelenése, továbbá 
a pozitív érzelmek hangsúlyozása.

Stormfront.org – szélsőjobboldali portál

Az arab terrorista csoportok által üzemeltett online kiadványok után megvizsgáltam 
a legnagyobb angol nyelvű, szélsőjobboldali weboldal szövegeit, ezek általános nyelvtani 
jellemzői és a kontrollmintától való eltérései az alábbiak szerint alakultak:

http://Stormfront.org
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5. táblázat
Különbségek az általános lingvisztikai jellemzők tekintetében

Változó Stormfront átlagérték Kontroll átlagérték Szignifikanciaszint
Analitikus 74,42 (sz: 21,68) 91,57 (sz: 5,07) p=0,020**
Befolyás 61,18 (sz:  15,69) 63,32 (sz:  10,84) p=0,702
Autentikus 24,13 (sz:  11,28) 17,39 (sz: 6,19) p=0,087*
Érzelmi tónus 39,65 (sz: 21,16) 42,79 (sz:  20,97) p=0,718

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: Stormfront

A Stormfront.org szövegei szignifikánsan alacsonyabb értéket értek el az analitikusság 
tekintetében, illetve kimutathatóan magasabb értéket az autentikusság skáláján, mint 
a kontrollcsoport. A másik két kategória esetében nincs ilyen eltérés.

A következő lépésben megvizsgáltam, hogy a hipotézisekkel összhangban mely pszi-
chológiai jelentéssel bíró LIWC-kategóriák jellemzik a Stormfront szövegeit. Az alábbi 
táblázatban a szignifikáns értékek szerepelnek:

6. táblázat
A független mintás t-próba eredményei

LIWC-kategória Stormfront Kontroll Szignifikanciaszint
T/2. személyes névmás 1,32 (sz: 1,49) 0,31 (sz: 0,55) p=0,065*
Elöljárószavak 13,41 (sz: 2,20) 14,87 (sz: 0,87) p=0,051*
Segédigék 8,02 (sz: 1,49) 6,58 (sz: 1,21) p=0,016**
Kötőszó 6,41 (sz: 1,72) 5,16 (sz: 1,08) p=0,048**
Igék 11,19 (sz: 3,02) 13,95 (sz: 2,65) p=0,014**
Kognitív folyamatok 12,02 (sz: 2,92) 9,20 (sz: 2,45) p=0,018**
Okozás 1,95 (sz: 1,00) 1,32 (sz: 0,62) p=0,082*
Képlékenység 2,93 (sz: 1,67) 1,98 (sz: 0,82) p=0,097*
Bizonyosság 1,62 (sz: 0,65) 1,05 (sz: 0,38) p=0,017**
Megkülönböztetés 3,79 (sz: 1,29) 2,89 (sz: 1,00) p=0,070*
Jelen idejű fókusz 9,12 (sz: 3,47) 6,84 (sz: 2,29) p=0,074*
Munka 2,55 (sz: 1,76) 5,31 (sz: 1,89) p=0,001***
Erő 3,27 (sz: 1,26) 2,56 (sz: 1,83) p=0,026**

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: Stormfront

A Stormfront.org honlap szövegeire jellemző, hogy több a személyes és informális jellegre 
utaló szavak aránya, az elöljárószavak alacsony száma mellett az igék, segédigék gya-
koribb használata szignifikáns. A kognitív folyamatok közül az okozás, a képlékenység, 
a bizonytalanság és a megkülönböztetés is szignifikánsan magasabb számban fordul elő 

http://Stormfront.org
http://Stormfront.org
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a szélsőjobboldali írásokban. Ezek szerint a szövegek nyelvtani komplexitása alacsonynak 
mondható, azonban kognitív értelemben magas értékűek a szövegek. Érdekes eredmény, 
hogy a munka mellett egyedül az erő jelenik meg gyakrabban a kontrollmintában, amely 
ellentmond a hipotézisnek. A többes számú személyes névmások közül egyedül a T/2e-es  
alak száma magasabb szignifikánsan a Stormfront esetében.

Anders Behring Breivik kiáltványa

A kvantitatív tartalomelemző kutatás utolsó lépéseként megvizsgáltam Anders Breivik 
 1500 oldalas kiáltványát, az eredmények a következő táblázatban szerepelnek:

7. táblázat
Breivik kiáltványának elemzése és összehasonlítása a kontrollmintával

LIWC-kategória Breivik kiáltvány Kontroll Szignifikanciaszint
Düh 1,10 (sz: 0,28) 0,60 (sz: 0,45) p=0,005***
Szorongás 0,38 (sz: 0,07) 0,24 (sz: 0,21) p=0,052*
Okozás 2,00 (sz: 0,42) 1,32 (sz: 0,62) p=0,006***
Bizonyosság 1,45 (sz: 0,25) 1,05 (sz: 0,38) p=0,007***
T/3. személyes névmás 1,09 (sz: 0,32) 0,64 (sz: 0,42) p=0,008***
Halál 0,52 (sz: 0,23) 0,18 (sz: 0,31) p=0,006***
Netzsargon 0,33 (sz: 0,15) 0,04 (sz: 0,08) p=0,000***
Érzelmi tónus 23,10 (sz: 5,82) 42,79 (sz:  20,97) p=0,008***

*: tendenciaszintű szignifikancia (p<0,10)
**: p<0,05 szintű szignifikancia
***: p<0,01 szintű szignifikancia
Forrás: a szerző

Breivik kiáltványában a negatív érzelmek közül a dühvel és a szorongással kapcsolatos 
kifejezések aránya magas a kontrollcsoportéhoz képest. A kognitív folyamatok közül 
az okozás és a bizonyosság mutat magasabb értéket. Feltételezhető, hogy a zárt gon-
dolkodás jele a két változó magas értéke, amely egyértelműen összefügg a szélsőséges 
ideológiákkal. A halálhoz köthető szavak magas száma is jellemzi a kiáltványt, illetve 
a netzsargon használata. A T/3. személyes névmás a külső csoporttal szembeni attitűdre 
utal, míg az érzelmi tónus alacsony mértéke szorongásra és ellenséges érzelmekre.

A kvalitatív tartalomelemzés bemutatása

A kutatásban a kvalitatív tartalomelemzést Mayring tanulmánya51 alapján végeztem el. 
A kutatásban magyar szélsőséges csoportok honlapját elemeztem, azon belül is az ott 

51 Mayring  2014.
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szereplő szöveges dokumentumokat. A vizsgálati minta kiválasztása kényelmi mintavé-
tellel történt, elsődleges kiválasztási szempont a nyílt forrású anyagok elérhetősége volt. 
Az Athéna Intézet által nyilvántartott magyarországi gyűlöletcsoportokat vettem alapul, 
majd megnéztem, hogy mely szervezetek rendelkeznek vizsgálatra alkalmas internetes 
felülettel. Az alábbi szervezetek internetes tevékenységét elemeztem (a honlapon  2014-es  
adatok találhatók, így az esetleg elavult információkat az azóta megjelenő sajtóhírekkel, 
tanulmányokkal egészítettem ki):52

• Új Magyar Gárda Mozgalom
• Betyársereg
• Hatvannégy Ifjúsági Vármegye Mozgalom
• Kárpát Haza Őrei Mozgalom
• kuruc.info
• Magyar Nemzeti Arcvonal

A honlapok általános bemutatása után kiválasztottam egy írásos dokumentumot, majd 
azt részletesen elemeztem. A kiválasztásnál ügyeltem arra, hogy szerepeljen a min-
tában felhívó üzenet, általános híradás és szellemiséget bemutató szöveg is. A vizsgálati 
tartalmak nyelvtani és stilisztikai jellemzése volt a kutatás első lépése. Ebben a sza-
kaszban elemeztem a szöveg hosszát, a bekezdések számát, a mondatok összetettségét, 
a különböző írásjelek használatát és a szöveg összképét. Ezeken kívül meghatároztam 
a szöveg készítésének mikro- és makrokörnyezeti tulajdonságait.53 A következő lépésben 
a kvalitatív tartalomelemzés segítségével megvizsgáltam az írásos dokumentumokat, 
továbbá azonosítottam a szélsőséges eszmékre, viselkedésre utaló elemeket.54 A mód-
szert Mayring  2014-es  tanulmánya55 alapján dolgoztam ki. Ennek a lépései a következők:

• Első körben kivágtam a szövegben található, nem releváns nyelvtani elemeket (pél-
dául ismétlések, értelmezések, díszítések).

• Ezután a kutatási kérdés szempontjából releváns tartalmak alapján egységes, nyelv-
tanilag lerövidített parafrázisokat hoztam létre.

52 A gyűlöletcsoportokkal kapcsolatos információk alapját az Athéna Intézet gyűlöletcsoportokról 
készített térképe adja. Az adatok elérhetők innen: http://athenaintezet.hu/terkep/olvas/9#read (A letöltés 
dátuma:  2019. 02. 12.)
53 Az elsőbe tartozik a szöveg keletkezésének ideje, az író személye, a szöveg konkrét céljának 
megfogalmazása, míg a másodikba a keletkezés idejében lezajló társadalmi események, csoportcélok 
és kulturális, esetleg intézményi háttér.
54 A kutatás elméleti hátterét a releváns szakirodalmi áttekintés adta. Ez alapján vizsgáltam 
a szövegekben a valahova tartozás iránti igényt, a fenyegető külső ágens meglétét, a sztereotípia, 
az előítéletek és a negatív diszkrimináció alkalmazását, továbbá az agresszió megjelenését. 
A szélsőséges szervezetek esetében a vélt sérelmek percepciója radikalizálódással jár együtt. Ezen 
csoportok tagjai erősen elkötelezettek, súlyos igazságtalanságot élnek át. Fő ismérvük a közös 
ellenségkép és az azzal szembeni diszkrimináció. A kutatások szerint a vezetőjük erős befolyásoló 
képességgel bír, a tagok felé hamis önbecsülést és valahova tartozást kommunikál. Magyarországon 
a szélsőjobboldali szélsőséges csoportokra jellemző a cigányellenesség, a hagyománytisztelet 
és a nacionalizmus. A tagok elégedetlenek, pesszimista gondolkodásúak és alacsonyan iskolázottak.
55 Mayring  2014.

http://athenaintezet.hu/terkep/olvas/9#read
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• Az elméleti prekoncepciókat és a kvantitatív tartalomelemzés eredményeit szem 
előtt tartva általánosítottam az előző lépésben megfogalmazott parafrázisokat.

• Meghatároztam a szöveg alapján, hogy melyik részletek tartoznak azonos kate-
góriába, az egymással összefüggő parafrázisokat csoportokba rendeztem, azokat 
összegeztem.

• Az utolsó lépésben pedig az általánosított és az egymással összefüggő vagy ellen-
tétes parafrázisokból lényegében egy rövidített szöveget hoztam létre.

A kutatás második részében a fenti módszer alapján létrejövő rövidített szöveg magya-
rázó elemzését végeztem el. Ebben a szakaszban

• meghatároztam, hogy a parafrázisok melyik előzetes kategóriának felelnek meg 
és számszerűsítettem azok előfordulását a szövegben;

• megvizsgáltam a szélsőséges elemek megjelenési gyakoriságát a szövegekben;
• a parafrázisokat és az azok alapján létrejövő kategóriákat értelmeztem a szöveg-

környezet és a magyar nyelvi értelmező szótárakban található jelentés alapján.

Eredmények összefoglalása

A terjedelmi korlátok miatt itt nincs lehetőségem teljes egészében bemutatni kutatási 
eredményeimet, így egy példán keresztül vázolom a kutatás menetét.

Az Új Magyar Gárda Mozgalom a vizsgálat idején,  2017–2018-ban  aktív honlapot 
üzemeltetett. A weboldalon főként toborzó szövegek, tájékoztató írások és a szervezet 
által szervezett eseményekről szóló anyagok jelentek meg. A honlap képi világa naciona-
lizmusra utal, a felső lécen és alsó lécen a magyar zászló, az árpádsávos zászló és a Szent 
Korona képe látható. A jelen kutatás időpontjában a legutolsó bejegyzés  2018. január  16-i, 
egy, az aktuális vezető, Mészáros István által közzétett felhívás. A honlapon található szö-
veges tartalmak kizárólag a szervezet tevékenységével foglalkoznak, a „friss hírek” alatt 
szervezeti események és felhívások bemutatása történik. A honlap e tartalmai látszólag 
aktívak, azonban a Videók és Képek mappában már  2014 óta nem láthatunk új tartalmat.

Vizsgált szöveg

Az általam vizsgált első szöveg egy  2011-es  felszólítás csatlakozásra. A mozgalom 
a jelen toborzó szövegben csatlakozásra szólítja fel az érdeklődőket,  2011. július 1-jére 
egész napos eseményt hirdet számukra. A szöveg megjelenése nem függ össze más 
eseménnyel, általános toborzó dokumentum. Az írásban számos stilisztikai és helyesírási 
hiba található, a szerkesztés is elcsúszott egy helyen. A célok a szöveg elején és végén 
is szerepelnek, ettől a szöveg eleje némileg zavaros. A szövegben az író pontokba 
szedi, hogy miért érdemes csatlakozni a szervezethez, továbbá meghatározza a célokat. 
A mondatok többsége felkiáltójellel végződik, akkor is, amikor a mondat nem felkiáltó 
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jellegű. A szöveg inkább tájékoztató hangvételű, a konkrét toborzó esemény ideje 
és helyszíne mellett szerepel a mozgalom elérhetősége is a felszólításban.

8. táblázat
Parafrázisok az Új Magyar Gárda Mozgalom toborzójában

Parafrázis Általános jelentés/értelmezés Redukció 
A magyar nemzet veszélyben van A magyar nemzet veszélyben, másra nem 

számíthatnak
R1: Magyar nemzet veszélyben, másra 
nem számíthatnakSenkire sem számíthatnak, csak magukra

aki őrzi a magyar hagyományokat Magyar hagyományok őrzése R2: A tagság feltételei:
• hagyományőrzés

aki büszkén viseli az ősi, nemzeti 
jelképeket Nemzeti jelképek viselése • nemzeti jelképek

aki nem fordítja el a fejét a segélykiáltás 
hallatán Segélykiáltásra való reagálás • segítségnyújtás

akiben van igaz magyar becsület Igaz magyar becsület • becsületesség
aki szent esküvel megpecsételi a tagságot Szent eskütétel • szent eskütétel
legyél az Új Magyar Gárda Mozgalom 
tagja Tagság felvétele

R3: Teljes jogú vagy pártoló tag – tagság 
típusai rossz egészségügyi állapot esetén legyél 

pártoló tag Pártoló tagság

ha belépsz, soha többé nem leszel egyedül Belépés esetén többé nincs magány R4: Valahova tartozás 
a haza védelmére kész közösség 
megszervezése

R5: Feladatok a mozgalomban:
• védelem
• kultúra
• hagyományőrzés
• szociális tevékenységek

kulturális, hagyományőrző, szociális 
tevékenységek
rend-, katasztrófavédelem • rend-, katasztrófavédelem
Szebb jövőt! R6: Szlogen 

Forrás: szerző

Az összegző tartalomelemzés során létrejött rövid mondatok alapján az alábbi szélső-
séges elemeket lehet azonosítani:

R1: A veszély említése a külső fenyegetettséget és a közös ellenséget vizionálja, míg 
a „csak magunkra számíthatunk” megfogalmazás az énfelnagyítást, a valahova 
tartozást szimbolizálja.

R2: A csoporttagság speciális elvárásainak megfogalmazása, a tagság feltételei (pél-
dául hagyományőrzés, szent eskü) a csoporthoz való elköteleződést erősítik (vala-
hova tartozás), a megkülönböztetést szolgálják.

R3: A tagság típusainak meghatározása tájékoztató jellegű.
R4: A „soha többé nem leszel egyedül” megfogalmazás a valahova tartozást és a cso-

porttagság megszilárdítását segíti elő.
R5: A feladatok többsége a hagyományőrzésre, a szociális kapcsolatok építésére 

irányul, ezek a valahova tartozást, a csoporttagság megszilárdítását, a meg-
különböztetést szolgálják, míg a rend- és katasztrófavédelem agresszióra utal.

R6: A közös jelmondat (Szebb jövőt!) megjelenése a szövegben a valahova tartozásra 
és a csoporttagság megszilárdítására irányul.

A redukció során létrejött hat parafrázisból ötben szerepelnek olyan kifejezések, amelyek 
a belső csoport iránti elkötelezettségre és a csoporttagságból fakadó kollektív identitásra 
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utalnak, míg a szélsőséges csoportokra jellemző agresszió és a külső fenyegetés elleni 
fellépés csak az R1 és az R5 parafrázisokban merült fel. A toborzó írás célja egyértel-
műen a szervezet vonzóvá tétele, ennek megfelelően a valahova tartozást hangsúlyozza 
az írás. Az érdeklődő számára szimpatikus lehet a belső csoportkohézió, az összetartás, 
illetve a hagyományőrzés is, mivel ez a szélsőjobboldali csoportok egyik markáns jel-
lemzője hazánkban.

Összegzés

A kutatásban a nemzetbiztonságban megjelenő pszichológiai munka fontosságára hívtam 
fel a figyelmet. Az elmúlt években jelentkező biztonsági kihívások – a nemzetközi terro-
rizmus, a kiberbiztonsági problémák, illetve az extrém ideológiák terjedése – miatt szük-
ségessé vált a hagyományos felderítési és hírszerzési feladatok korszerűsítése. A külön-
böző társtudományok (informatika, szociológia, pszichológia) kutatási eredményeinek 
felhasználása hozzájárulhat a kihívásokkal szembeni eredményes fellépéshez.

Tanulmányomban kutatási célkitűzésem az volt, hogy bemutassam, miként lehet 
használni a pszichológiai szempontú tartalomelemzést a szélsőséges ideológiákat köve-
tőkkel szemben. A vizsgálati minta kiválasztása során figyelembe vettem az aktuális 
nemzetközi biztonsági helyzetet, miszerint jelenleg a muszlim gyökerű terrorizmuson 
kívül a szélsőséges, bevándorlásellenes, rasszista beállítottságú csoportok jelenthetnek 
veszélyt. A közbiztonságot ezek mellett nagyban fenyegetik azok a magányos elkövetők 
is, akik önállóan radikalizálódnak, és valamilyen szélsőséges eszme hatására követnek el 
terrorcselekményeket. Magyarországon alapvetően szélsőjobboldali radikális csoportok 
jelenlétéről beszélhetünk, ezért a kvalitatív elemzés során az Athéna Intézet által össze-
gyűjtött ilyen típusú szervezetek tevékenységét vizsgáltam.

A fenti csoportok, személyek tevékenységéről összességében elmondható, hogy 
népszerűségük, illetve terjedésük nagyban köthető az internet fejlődéséhez is, mivel 
az online felületeken könnyen tudják közvetíteni nézeteiket. Az internet lehetőséget ad 
a kapcsolatteremtésre, a kommunikációra és az események, akciók megszervezésére is. 
Ezzel együtt a hatóságok számára is könnyebbé vált a radikális személyek felderítése, 
hiszen nincs szükség humán vagy technikai felderítő módszerekre az internetes tartalmak 
figyelése során. A nyílt forrású adatok látszólag könnyen elérhetők, azonban a nagy 
mennyiségű, kezelhetetlen információ feldolgozásához szükség van olyan eszközökre, 
amelyek képesek a redukcióra, illetve a strukturálásra. Disszertációm éppen erre a prob-
lémára reflektál, mivel feltételezésem szerint a pszichológiai szempontú tartalomelemzés 
alkalmas az információkezelésre.

Eredményeim összességében összhangban vannak a témában készült – főként nemzet-
közi – szakirodalmi eredményekkel. Vizsgálataim alapján a sérelmek jelenléte, a külső 
csoporttól való erőszakos elzárkózás, a zárt gondolkodás és a tolerancia hiánya közvetve 
vagy közvetettten kimutatható a szélsőséges csoportok, illetve terrorszervezetek esetében. 
Az eltérő politikai és társadalmi közegben létrejött radikalizálódás mellett közös a világ 
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téves percepciójának megjelenése, mivel ezek a személyek kognitív folyamataik révén 
másként érzékelik a világot és annak történéseit, mind a többségi társadalom.

A kvantitatív tartalomelemzésről általánosságban elmondható, hogy képes nagy szö-
vegkorpuszok kezelésére, illetve a szógyakoriságok vizsgálatával meg tudja határozni 
az adott minta nyelvtani és lélektani tulajdonságait. Az arab terrorista magazinok ese-
tében egyértelműen kiderült, hogy mind az IS, mind az al-Kaida professzionális szinten 
űzi az internetes toborzó és kiképző tevékenységét. Az objektív tájékoztatásra és ter-
rorista módszerek bemutatására törekvő lapokban egyértelműen megjelenik a külső 
fenyegetettség, az előítéletesség (például T/3. személyes névmások használata), a belső 
csoportidentitás erőssége (például szociális folyamatokra irányuló szavak), illetve 
a toborzó jelleget erősíti a netzsargon használata és a jövő idejű fókusz is. A Stormfront 
felhasználói – ellentétben az objektív és professzionálisnak mondható terrorista szer-
zőkkel – szubjektív módon kommunikálnak, bejegyzéseik személyes jellegűek és magas 
érzelmi tónussal rendelkeznek. A nyelvtani komplexitás hiányával (alacsony iskolázott-
ságra utalhat) szemben magas a kognitív folyamatokra irányuló szavak aránya. A szo-
ciális folyamatok itt kevésbé markánsak, a felhasználók többsége nem aktív tagja egy 
szélsőséges csoportnak.

A kvantitatív tartalomelemzés harmadik egységét Anders Breivik kiáltványa adta. 
A dokumentum tartalmazza az összes szélsőségességre utaló nyelvtani és pszicholó-
giai elemet: az érzelmi tónus ellenségességre utal, magas a szorongást és dühöt kifejező 
szavak aránya, a halállal kapcsolatos kifejezések száma, a T/3. igealak és a kognitív 
folyamatok közül az okozás és a bizonyosság. Ezek zárt gondolkodásra, esetleg fana-
tizmusra vallanak, illetve agressziót (düh) és külső csoporttal szembeni attitűdöt (T/3.) 
is kifejeznek. Breivik írásképe egyértelműen összefüggésbe hozható a későbbi merény-
lettel, így ez az eredmény kiindulópontja lehet az ilyen típusú potenciális elkövetők 
elemzéséhez.

A vizsgálat második szakaszában azt vizsgáltam, hogy egy kvalitatív tartalomelemző 
módszer segítségével lehet-e részletes képet kapni a szöveg szerzőjéről. Az itt végzett 
kutatás alátámasztja a magyar szélsőjobboldali csoportokról kialakított képet. A vizsgált 
honlapok a képi világban és stílusukban megjelenítik a radikális nézeteiket. Az erőteljes 
jelképek, szlogenek, a sötét színek, a nacionalista megnyilvánulások és a katonai stílusú 
megfogalmazások (például „akcióink”) sejtetik a szervezet szélsőséges voltát. A szöve-
gekről általánosságban elmondható, hogy nyelvtanilag nem pontosak, több helyesírási 
és központozásbeli hibával jellemezhetők (alacsony iskolázottság). A vizsgálati mintában 
magas a belső csoportkohézióra, a hagyományőrzésre, a nacionalizmusra (magyarság 
felsőbbrendűsége) utaló szavak aránya, illetve a külső fenyegetettség megfogalmazása. 
Az elemzett szövegek elsősorban a toborzást szolgálják, a csatlakozás pozitív jellemzőire 
koncentrálnak (valahova tartozással, erős csoportkohézióval kapcsolatos szavak magas 
aránya). A hagyományőrzésre utaló kifejezések, a tagsággal járó attraktív jellegzetességek 
(lásd szent eskü) mind a figyelemfelkeltést szolgálják. Ezek a mozgalmak valamilyen 
külső ágensben veszélyt látnak a magyar népre vonatkozóan, így az általuk hirdetett küz-
delem legitim. A nyilvános retorikában azonban ez csak szélsőséges esetben erőszakos, 
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alapvetően politikai és verbális szinten jelenik meg a harc szükségessége. Feltételezésem 
szerint az itt tárgyalt csoportok esetében nem nagy az agresszív támadások valószínű-
sége, azonban a szélsőséges eszme hatására egyes tagok, szimpatizánsok követhetnek el 
ilyen típusú akciókat. A küzdelemre való felszólítás az arra fogékony személyek esetében 
könnyen értelmezhető erőszakra való felhívásként.

Ajánlások a kutatási eredmények figyelembe vételével

A kutatási eredmények alapján helytállónak tartom azt a feltevésemet, miszerint a kvan-
titatív tartalomelemzés az előzetes szűrésben, a kvalitatív eljárások pedig a folyamatos 
monitorozásban alkalmazhatók. A kutatásban sikerült kimutatni, hogy a releváns szö-
vegekben azonosítani lehet az extrémizmusra jellemző nyelvi jegyeket, így pusztán 
az írott tartalmak alkalmasak lehetnek a potenciális fenyegetés felderítéséhez. Az internet 
alkalmas terep mind a felderítésre, mind a monitorozásra, mivel viszonylag könnyen 
elérhető, nagy mennyiségű információ gyűjtésére ad lehetőséget.

A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a LIWC-program segítségével azono-
sítani lehet a szélsőséges tartalmakat, így létrehozható olyan adatbázist, amelybe azok 
az online felületek tartoznának, amelyek a nemzetbiztonsági szervek érdeklődési terü-
letébe kerülhetnek. A LIWC-program jelenleg angol nyelvű szövegeken alkalmazható, 
így a jövőben szükség lenne magyar nyelvű modul fejlesztésére is. Ez több tudomány-
területről érkező szakembert és anyagi ráfordítást is igényel, mivel a szótárépítéshez 
nyelvészeti szaktudás, a szoftver fejlesztéséhez pedig informatikai szaktudás szükséges. 
Saját kutatási eredményeim abba az irányba mutatnak, hogy a LIWC saját, esetleg szél-
sőségességgel összefüggő moduljain kívül érdemes lenne kialakítani olyan szótárakat 
is, amelyek kifejezetten a radikális gondolkodást tartalmazó szavakat fogják össze (lásd 
sztereotípia, agresszió).

A fentieken túl a radikalizálódás okainak és jellemzőinek vizsgálata, illetve a pszi-
chológiai folyamatok azonosítása hozzájárulhat a korai felismeréshez, így a jövőben 
akár a prevencióra vonatkozóan is hasznos megállapításokat lehet tenni a pszichológiai 
szempontú tartalomelemzés eredményei alapján.
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A haza humán rekonverziós kutatások aktualitása,  
indokai és problémája

Petruska Ferenc

A társadalom biztonságát és védelmét szolgáló egyik legfontosabb erő,1 a haderő és a tár-
sadalom kapcsolata már prima facie is összetett viszonyrendszer. A hidegháború lezárása 
ezt a kapcsolatot gyökeresen átformálta, és ezzel átfogó haderőreformokat, benne új 
humánpolitikát2 indokolt. Az elmúlt évtizedben viszont a globalizáció folyamatában 
keletkező új típusú biztonsági kihívások (a határvédelem mellett a kibertérből érkező 
fenyegetések, a hibrid háborús fenyegetés, a nemzetközi terrorizmus, belbiztonsági ki-
hívások stb.) egyértelműen a fegyveres védelem ismételt megerősítését követelik.3 Meg-
kerülhetetlenné és elodázhatatlanná vált a haderő alapvetően megváltozott szerepének, 
feladatainak, valamint társadalommal fennálló viszonyának és kölcsönös elvárásainak 
beazonosítása, ezt követően pedig az adekvát szabályozási válaszok megfogalmazása. 
A katonai humán rekonverziós intézményrendszer egyik eszköze az ezt szolgáló sze-
mélyi állomány fejlesztésnek, hiszen a haderőnek – a közszolgálati jelleg megtartása 
mellett – a civil munkaerőpiaccal való versenyképességét is támogatja.

A hadsereg változásban lévő funkciója és feladatrendszere, valamint társadalmi be-
ágyazottsága okán legelőször azt szükséges felismerni, hogy a haderő intézményének 
a társadalmi legitimációs igénye4 megnövekedett, amely felértékelte a társadalmi pár-
beszéd súlyát és szerepét is.5 Valamennyi demokratikus berendezkedésű ország had-
serege igyekszik elfogadtatni érdekeit és szempontjait a társadalom tagjaival, amelyet 
megnehezít egyrészt a személyi állomány szükségszerű szabálykövetése, alávetési haj-
landósága, tradicionális értékrendszere, elkülönültsége, hagyománytisztelete és külö-
nösen az individuális szemléletre kevésbé nyitott szervezeti kultúrája, másrészt pedig 
a társadalom eltérő, sokszínű és gyorsan változó értékrendszere. A kettő viszonyának 
jelenlegi tendenciája, hogy a haderő hagyományosan merev, zárt és egycsatornás modellje 
meggyengült és átadja helyét a nyitott, szakmailag is differenciált, aktív közkapcsolati 
és nyilvánosságpolitikát folytató, heterogén kultúrájú konvergens modellnek.6 További 
általános tapasztalat, hogy a társadalom különösen akkor fogékony a hadsereg 
szempontjaira, amikor olyan – leggyakrabban háborús – veszély fenyegeti, amelynek 
hathatós megelőzését, illetve felszámolását csak a haderőtől várhatja, emiatt a hidegháborút 

1 A jelenlegi sokrétű biztonsági kihívások mellett a védelmi erőknek nem létezik egyértelmű 
hierarchiája. 
2 Ennek legjellemzőbb vonása az önkéntes haderő általánossá válása volt. 
3 Farkas  2015c; Farkas  2015a; Farkas  2015b.
4 Szombath  2009, 5–31.
5 Tóth  2002, 7.
6 Molnár  1999,  167–168.
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 követően már nem a háborúra felkészülés, hanem a fegyveres összeütközés valószínűsége 
formálja leginkább a haderő és a társadalom viszonyát.7

A honvédelem teleologikus nézőpontból elkülönült alrendszernek, sajátos intéz-
ménynek minősül, amely feladatait a közjog – Magyarországon a honvédelmi alkot-
mány,8 valamint a honvédelmi jog – taxatíve felsorolja. Napjainkra a – honvédelemnek 
egyik szervezetét képező – modern haderő feladatrendszere legalább három lényeges 
területre terjed ki, amely között hagyományosan az első az adott ország területi szuvere-
nitásának védelme külső támadás9 esetén (honvédelem), a második az ország nemzetközi 
(szövetségi) kötelezettségeknek való megfelelése, a harmadik pedig a rendelkezésre álló 
személy- és eszközállomány felhasználása bizonyos válságok kezelésekor.

A haderő funkciója a feladatainál szélesebb körű és általánosabb fogalom, amely 
a haderő abszolút és a konkrét feladatainál lassabban változó küldetését, valamint – szán-
dékos vagy szükséges – társadalmi hatásait is magában foglalja. A haderő legitimációs 
igénye a funkciójához tapad. A haderő társadalmi funkciói új társadalmi folyamatokat 
teremtenek (haditechnikai újítások, katonai vezetési eljáráselvek civil adaptációja stb.), 
illetve módosítják a meglévőket (honvédelmi nevelés, a társadalom biztonságtudatának 
és honvédelmi elkötelezettségének erősítése stb.). A funkciók lassabban érvényesülnek 
és változnak, mint a haderő feladatai. A humán rekonverzió korszerű fejlesztése érde-
kében értelmezni szükséges a haderő funkcióváltozását és ezzel összefüggésben a civil-
katonai viszonyok fontosságát.

C. Wright Mills amerikai szociológus a haderőt olyan intézménynek tartja, amellyel 
szemben az amerikai társadalom a polgárháborút követően évtizedekig bizalmatlan10 volt, 
de az ’50-es  évek végére bürokratikus és alig hatékony, hatalmas szervezetté vált. Véle-
ménye szerint a haderőt ténylegesen irányító politikai, gazdasági és katonai elit gyakran 
tudatában sincs annak a szerepnek és befolyásnak, amelyet az amerikai haderő biztosíthat 
nemcsak az államokban, hanem világszerte. Mills a társadalom befolyását az Amerikai 
Egyesült Államok politikájára, ezen belül a külpolitikára, illetve a hadügyre is vizsgálta 
és arra a következtetésre jutott, hogy bár az Amerikai Egyesült Államok sorsára minden 
amerikainak hatása van, de az igazi irányítás az úgynevezett hatalmi elit (power elit), 

7 Kiss  1998.
8 Till  2017. 
9 Megjegyzendő, hogy a biztonság fogalmának szektorális értelmezése a hidegháború alatt erősödött 
meg. A jaltai világrend végével ugyanis egyértelművé vált, hogy a katonai szembenállás mellett számos 
további jelentős kihívás (hírszerzési háború, majd szervezett bűnözés és a nem katonai eszközökkel 
kezelt politikai terrorizmus) létezik. A rendszerváltozás előtt a biztonság katonai dimenziója dominált, 
viszont az elmúlt negyed évszázadban a biztonsági kihívásokra és fenyegetésekre adott válaszokban 
a katonai képességeket általában világszerte más eszközökkel kombinálva alkalmazzák, valamint 
a legújabb kihívások miatt (például migráció) a haderő feladatrendszere számos rendészeti jellegű 
jogkörrel is bővül.
10 1878-ban  hatályba lépett Posse Comitatus Act jelenleg is korlátozza a szövetséges haderő 
felhasználását az USA területén.
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azaz a politikai, gazdasági és társadalmi vezetők kezében van.11 Mills munkásságát 
vették alapul még évtizedekkel később is azok a kutatók és kritikusok, akik felismerték 
a hatalmi elit érdekei által vezérelt militarizálásban a harmadik világháború veszélyét.12

David Charles Rapoport amerikai szociológus politikai elméleti munkássága kezdetén 
a legitim kormányzati erőszak különböző formáit és a kormányzat illegális erőszakal-
kalmazását mint kormányzatot megbuktatni képes jelenséget tanulmányozta. Rapoport 
széleskörű összehasonlító tanulmányaiban a katonai és civil társadalom összehasonlító 
elemzését, illetve a történelmi és kortárs katonai és civil kapcsolatok átfogó tipizálását 
is elvégezte.13

Amos Perlmutter lengyel származású amerikai szociológus összehasonlító politológiai 
és katonai szociológia munkássága során az arab-izraeli háborúkat vizsgálta. Perlmutter 
vezette be az úgynevezett modern pretoriánus állam (modern praetorian state) fogalmát, 
amely alatt egy katonai-polgári klikk országon belüli irányító szerepét értette. Perlmutter 
arra mutatott rá, hogy az állami vezetőknek egy pretoriánus államban nem a teljes tár-
sadalom, hanem e klikk – amelynek tagjait az ókori római császárok testőrsége után 
pretoriánusoknak nevez – érdekei mentén szükséges cselekednie, amely centralizálva 
bürokratikus és katonai képességeket hatékonyan őrzi pozícióját.14

Stanislav Andreski, a brit Reading Egyetem Szociológiai Tanszékének professzora 
világosan látta, hogy az emberiség alapvonása a küzdelem a hatalomért, a jólétért és az el-
ismerésért, valamint hogy a hatalom kulcsa mindig az erő eszközei feletti ellenőr-
zésben rejlik. Ez utóbbival összefüggésben a hadsereget a társadalom részének tekintette, 
amelynek funkciója az erőszak intézményesített becsatornázása.15

Wilson Carey McWilliams amerikai filozófus a ’70-es  években alternatívát kínált 
az Amerikai Egyesült Államokban uralkodó liberális szemlélet mellé, és a hagyomá-
nyok jelentőségét hangsúlyozta. Megítélése szerint a közösség szerepe és a testvéri köte-
lékek fontosabbak a nemzet szabadságának megőrzésében az egyéni szabadságjogoknál. 
Ezt az értékrendszert tartotta követendőnek a politikában és a haderőben egyaránt.16 
A vietnámi háború mocsarába süllyedt amerikai hadsereg tanulmányozása során azokat 
a további következtetéseket vonta le, hogy a haderő egyik szerepe az amerikai kormányzat 
védelme is, valamint a haderőben a fenti elvek garantálhatják a háborús bűntettek17 el-
kerülését.18

11 Wright  2000. 
12 Kenneth  2001.
13 Rapaport  1964.
14 Perlmutter  1969.
15 Andreski–Radcliffe-Brown  1971, 8–23.
16 McWillams  1973.
17 Az amerikai katonák  1968-ban  követték el a hírhedt mylai-i  mészárlást, amely során közel félezer 
civilt mészároltak le egy vietnami faluban. McWilliams elveit külön monográfiájában (McWilliams, W., 
 1972, Military honor after Mylai) ezen a háborús bűntetten keresztül mutatta be.
18 McWillams  1972.
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Samuel Huntington amerikai politikatudós megítélése szerint a hidegháború 
a hadsereg és társadalom párbeszédét és kapcsolatát felértékelte.19 Megközelítésében 
a fejlett demokratikus államokban a haderő és a társadalom viszonyrendszerét a haderő 
civil kontrollja, elismertsége, valamint különösen a magas színvonalú professzionalizmusa 
és elhanyagolható politikai szerepe jellemzi. A hadsereg alaprendeltetésű feladatainak 
ellátása során folyamatosan20 – változó mértékű – civil kontroll21 alatt áll. Huntington 
szerint a szubjektív civil ellenőrzés lényege a civil hatalom maximalizálása, amelynek 
akadálya a civil csoportosulások nagy száma és érdekeik ellentéte lehet.22 Az objektív 
civil ellenőrzés, azaz a katonai hatalom minimalizálásának legfontosabb eszköze 
a katonák professzionalizálása által megvalósuló politikai semlegesítése, amelynek 
értelmében a haderő személyi állománya kész bármely jogszerűen hatalomra kerülő 
kormányzat parancsait követni. Az általánosan elfogadott jogállami szemlélet is 
a katonák szerepét a társadalomban általában civil kontrollként határozza meg: katonák 
professzionalizálásával az állam engedelmes „eszközévé” válnak,23 illetve a civil 
ellenőrzés objektív formája minősül a civil ellenőrzés egyetlen általánosan elfogadott 
normájának, amely előnye, hogy a haderő politikailag semleges marad és nem részesít 
előnyben egyetlen társadalmi csoportot sem.24

Janowitz Morris kortárs amerikai szociológus kutatásai megkérdőjelezték a katonai 
hivatás professzionalizmusa és kontrollja közötti huntingtoni összefüggést. Janowitz 
kutatásai ellenben arra irányították a figyelmet, hogy minden professzionális had-
erőnek a stratégiai elrettentésre és korlátozott területen háborúra is alkalmasnak kell 
lennie, a katonáknak pedig nemzetközi kapcsolatokat szükséges kiépíteniük. Janowitz 
a katonai professzionalizmus helyett a védelmi költségvetés kontrollját, a missziók rend-
szerének alakítását, valamint a külpolitikai tanácsadást tartotta a civil kontroll adekvát 
eszközeinek, miközben fenntartotta a professzionális haderő autonómiájának bizonyos 
fokú szükségességét.25

Harold Dwight Lasswell amerikai politológus alkotta meg az úgynevezett helyőrségi 
állam (garrison state) fogalmát. Lasswell az Amerikai Egyesült Államokra utalva egy 
olyan állam képét vázolta fel, amely a Szovjetuniótól való félelmében meghatványozza 
védelmi kiadásait és az egyéni szabadságjogokat az operativitás érdekében nem érvé-
nyesíti teljes körűen. A helyőrségi államban a védelmi ipari szereplők annyira meg-
erősödhetnek, hogy annak fejlesztése érdekében a szövetségi költségvetésből az infra-
struktúrafejlesztés, oktatás és egészségügy rovására költekeznek, sőt a szovjet fenyegetés 

19 Huntington  1981.
20 A polgári társadalmak egyik legkorábbi és legfontosabb követelése a polgári hatalom 
maximalizálása volt a katonai hatalom minimalizálásával párhuzamosan.
21 Samuel P. Huntington a hatalom, a professzionalizmus és az ideológiák közötti általános polgári 
és katonai kapcsolatoknak öt különböző ideáltípusát ismeri. Lásd Huntington  1981, 98–99.
22 Huntington  1981, 85.
23 Huntington  1981, 55.
24 Huntington  1981, 88.
25 Janowitz  2017.
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megszűntével képesek lehetnek akár egy új ellenségképet kreálni. A második világhá-
borús szőnyegbombázások széles körű alkalmazásából Lasswell továbbá azt a következ-
tetést vonta le, hogy a modern háborúkban a magasan képzett szakértőkből álló katonai 
szervezetek még a legfontosabb politikai döntésekre is befolyással lehetnek.26

Charles Moskos, az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb hatású katonaszocioló-
gusa kétségbe vonta a katonaság hagyományos, intézményi hivatásrendiségét és annak 
foglalkoztatási jellegét hangsúlyozta. Moskos ennek okát a társadalom megnövekedett 
behatásában vélte felfedezni, amely a haderőbe is bevitte saját értékrendszerét és ebben 
különösen a média befolyásoló szerepét hangsúlyozta.27 Moskos a hidegháború tömeg-
hadserege helyett egy kisebb létszámú professzionális hadsereg fenntartása mellett érvelt, 
amely az amerikai társadalom minden rétegéből toborozza újoncait.28

A civil-katonai kapcsolatok vizsgálatát Kelet- és Közép-Európára szűkítve ezekben 
az országokban két tendencia alakult ki a ’90-es  évek végén. Bulgáriában, Romániában, 
valamint részben Lengyelországban és Szlovákiában tradicionális szemlélet gyökere-
sedett meg, amelynek értelmében magas a haderő társadalmi befolyása, elismertsége, 
elfogadottsága, mert az állami szuverenitás őreként tekintenek rá. A tradicionális szem-
léletet meghaladó országokban viszont a haderőnek alacsonyabb az állampolgári meg-
becsülése, általános a szkepszis, és még a védelmi kérdésekben is politikai dominancia 
tapasztalható.29

A civil-katonai kapcsolatok aspektusai közül végül a haderőből való kiválás és ezzel 
párhuzamosan a társadalomba visszailleszkedés elemzéséhez és fejlesztéséhez szük-
séges a haderő és a társadalom tágabb, társadalmi kontrollon és polgári irányításon 
túli szegmenseit is megvizsgálni. Egyrészt figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy 
a hadsereg személyi állománya – sorkötelezettség és önkéntes haderő mellett egy-
aránt – mindig része a társadalomnak,30 másrészt össztársadalmi támogatás nélkül nem 
létezik professzionális és erős hadsereg sem. Harmadrészt a fegyveres erők nemcsak 
garantálni igyekeznek a társadalom tagjainak személyi és anyagi biztonságát, valamint 
védelmét, hanem rendszerint át is veszik a fegyveres küzdelmek megvívásának súlyos 
terhét a társadalom többi tagjától.31 Negyedrészt a hadsereg fenntartása változó mér-
tékű, de mindig jelentős nemzetgazdasági teher. Kényes egyensúlyt jelentett és jelent 
tehát a társadalom számára a haderővel és tagjaikkal, azaz a katonákkal való viszony, 
amely nemzetközi viszonyrendszerben, országok közötti szélesebb hatásokkal, illetve 
irányítási és gazdaságossági szempontokkal is terhelt. Ezért történelmi áttekintésben 
a haderő egészét és különösen tagjait érintően is dinamizmus tapasztalható, amelynek 
egyik különösen érzékeny dimenziója a tanulmányomban vizsgált kiszolgált, felesleges 

26 Lasswell–Stanley  2018.
27 Moskos  1977, 4.
28 Moskos  2000.
29 Szabó  1998,  102–116.
30 Andreski–Radcliffe-Brown  1971, 8–23.
31 Krizbai  2012.



494

Petruska Ferenc

személyi állománytól, illetve a szolgálatra alkalmatlanná váltaktól történő megválás 
jelensége. Vizsgálatom tárgya és fő kutatási problémám tehát a kiszolgált,32 felesle-
gessé vagy alkalmatlanná vált (a továbbiakban együtt: szolgálatukat befejező) katonák 
társadalmi visszailleszkedésének kérdése, amely nagyobb összeütközéseket követően, 
illetve történelmi időszakokban lehet tömeges, amelyhez kivételes és átmeneti humán-
politikai lépések is szükségesek lehetnek. Hosszabb, konszolidáltabb időszakban viszont 
a szolgálatukat befejező katonák visszavezetése a társadalomba általában kisebb lét-
számot érint, tervezhetőbb, de ugyanúgy adekvát szabályozást, kiépített rekonverziós 
intézményrendszert és körültekintő végrehajtást igényel. Tanulmányomban részletesen 
ugyan ez utóbbi kérdéskörrel foglalkozom.

A tömeghadseregek idejében a haderő a sorállományon keresztül állandó kapcso-
latban maradt a társadalommal. A sorállomány leszereléskor általában visszatért a civil 
foglalkoztatásba, így a humán rekonverziós ellátás igénye legtöbbször fel sem merült. 
A sorkötelezettség ideje, ezáltal a civil foglalkoztatástól való távollét időszaka, egyéb-
ként is összehasonlíthatatlanul rövidebb volt, mint a jelenlegi szerződéses állomány 
szolgálati ideje, így az esetleges rekonverziós szükségletek (például át- és továbbképzés, 
szakma vagy érettségi megszerzése) sokkal szűkebb körűek voltak, valamint elsősorban 
a legénységi állománynál jelentkeztek.

Különösen aktuálissá vált a szolgálatukat befejező katonák társadalmi beilleszke-
désének kérdése a hidegháború és az önkéntes haderőre áttérés33 utáni történelmi idő-
szakban. A hidegháború vége széles körű biztonságpercepció-váltást okozott, amely 
kihatott a személyi állomány feladatrendszerére és ellátására is.34 A leszerelést követő 
ellátás egyik alapmodellje a nyugellátás maradt,35 amelyre a katonák bizonyos szol-
gálati év leszolgálásával vagy életkoruk alapján szereznek a továbbiakban is jogosult-
ságot. Megjelent és mára hangsúlyosabbá vált a leszerelők ellátásának másik modellje: 
a katonai humán rekonverziós ellátás, amely a civil munkaerőpiacra, sőt a társadalomba 
való visszailleszkedésüket szolgálja.36 Napjainkra az általánosan hosszabb aktív pálya, 
az évtizedekkel emelkedő nyugdíjkorhatár, a hadseregek széles körben megnövekedett 
szerepvállalása haderőnemtől és állománycsoporttól függetlenül is felveti – mentális, 
fizikai megfáradás, valamint egészségkárosodás okán – a leszerelés, illetve a pályaváltás 
kérdését, ezáltal szinte a teljes katona állománynál, állománykategóriától függetlenül 
felmerül a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedés segítésének igénye. Az álta-
lános probléma mindegyik elemét tekintve elmondható, hogy ez nemzetközileg is nagy 
kihívás, hiszen érdemi tapasztalatok és átfogó szabályozás is csak kevés NATO-tag-
országban (USA, Nagy-Britannia, Kanada stb.) áll rendelkezésre.

32 Kiszolgált egy katona, ha a kötelező vagy önként vállalt szolgálati idejét leszolgálta.
33 Nolte  2003.
34 Nesbit–Reingold  2018. 
35 Bellin  1970, 54. 
36 Powers  2018.
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Tanulmányomban a körvonalazott problémakört a Magyar Honvédségben 
meghonosodott rekonverzió fogalmának kontextusában vizsgálom, amelynek elméleti 
megközelítését és gyakorlati tartalmát is igyekszem kritikailag értékelve újrafogalmazni. 
Ezt azért hangsúlyozom, mert a rekonverzió kérdésének tárgyalásakor nem kerülhettem 
meg a szervezési, szerveződési elvek és a katonai értékek alakulását a mai hadseregben. 
Kritikai elemzésemhez hangsúlyozni kívánom, hogy az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetének tagállamai között Magyarország is a sorkötelezettség békeidejű 
eltörlésével, azaz az önkéntes elv dominánssá válásával a politikai rendszerváltást 
követően szembesült egy évekig tartó szükségszerű és nagyarányú létszámcsökkentéssel, 
több tízezer leszerelő katona sorsának rendezésével. Fenti kutatásomat  2018. július 1-jén  
zártam le, tanulmányom az akkor hatályos szabályzókat tükrözi, így értelemszerűen nem 
tartalmazza az azt követő módosításokat.

Témaválasztás aktualitása és indoklása

Az előző gondolatokat tovább folytatva, de a témaválasztásom alátámasztandó, meg-
ítélésem szerint közvetetten sürgeti a humán rekonverziós intézményrendszer kiépítését 
hazánk megváltozott biztonságpolitikai környezete, ezzel közvetlen összefüggésben 
pedig a Magyar Honvédség belbiztonsági közreműködése,37 amely a katonai szolgálat 
jellegét módosította, azaz bővítette és nehezítette. A honvédelmi szabályozás38 szervezeti 
hatályát vizsgálva megállapítható, hogy a tradicionálisan rendészeti feladatként jelentkező 
menekültválság megoldásához szükséges a Magyar Honvédség személyi állományának 
és rendszeresített eszközeinek bevonása. A külföldi katonai missziók után így Magyar-
ország területén is fokozatosan elhalványul az éles határvonal a rendőri és katonai fel-
adatok között. A Magyar Honvédség e szélesebb feladatköre eredményezheti a személyi 
állománnyal szembeni elvárások és terhek erősödését.

Szorgalmazza még a humán rekonverziós intézményrendszer kiépítését a Magyar 
Honvédség megnövekedett feladatai mellett, hogy  2012-től  a korhatár előtti öregségi 
nyugdíj lehetősége megszűnt.39

Időszerűségét bizonyítja még a humán rekonverziós intézményrendszer fejlesztésének 
jelenlegi katonai előmeneteli rendszer is. A jelenleg hatályos előmeneteli szabályozás 
elvi célja ugyan az, hogy a Magyar Honvédségben az előmenetelt gördülékennyé tegye, 
és a katonák ne ragadjanak benne egy rendfokozatban, illetve a humán előmeneteli rend-
szer szervezeti szinten ne akadjon el, az elv nem kedvez a személyi állomány hosszú 
időn túli megtartásának. A Magyar Honvédségben olyan magasak a fizikai, pszichikai 

37 Tálas  2017. 
38 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló  2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 54/D. §.
39 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló  2011. évi CLXVII. törvény. 
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követelmények, a fokozott igénybevétellel járó terhelés, amitradicionálisan zárt szervezeti 
kultúrával párosul, valamint az előbb említett úgynevezett felfelé vagy kifelé humánpo-
litikai elv40 intézményesülésével, hogy a katonák rendkívül értékes és jelentős hányada 
egyszerűen nem képes állományban maradni az általános öregségi nyugdíjkorhatárig.

Indokolja a humán rekonverziós intézményrendszer reformját, hogy a katonák átjár-
hatóságát más közszolgálati jogviszonyba többek között a Magyary Program támogatja, 
de ugyanakkor a gyakorlat szűk körű maradt.

Az általam megfogalmazott probléma időszerűségét bizonyítja, hogy honvédelmi 
miniszter úr már közel egy évtizede kiemelte: „szükségesnek tartom a Magyar Honvédség 
rekonverziós tevékenység teljes körű hierarchia rendszerének működési vizsgálatát41.” 
Ennek ellenére katonákat érintő humán rekonverziós témájú átfogó kutatás, illetve tudo-
mányos tanulmány alig született.

Olyan humán rekonverziós intézményrendszer kidolgozására van szükség, amely nem 
csupán biztosítja a szolgálati jogviszonyból a civil életbe és más pályára történő átállás 
lehetőségét, hanem azt is, hogy a be-, illetve visszailleszkedés mentálisan is kezelhető 
legyen és természetesen, amit a katona állomány ismer és elfogad. A témában korábban 
folytatott kutatások is jelzik, hogy ez csupán részben valósult meg.42

Címadásnál a főcímben a „haza szolgálata” kifejezéssel a tanulmány kiindulópontjára, 
a katonai szolgálati jogviszonyra utaltam. A haza szeretete és szolgálata a  19. század óta 
egyet jelent a családon belüli szeretet kiáradásával az azonos hazában élők felé, a haza 
önfeláldozásig terjedő bátorsággal való szolgálata pedig örökre összeforrt a nemzeti 
hadseregek43 katonáival. A főcímben a „köz szolgálata” kifejezés nem a foglalkoztatási 

40 A Magyar Honvédségben kötelező felmentési jogcímnek minősül, amennyiben a katona 
beosztásában azért nem foglalkoztatható tovább, mert viselt rendfokozata szerinti maximális várakozási 
időtartam lejárt és annak meghosszabbítására nem került sor. A szabályozás célja, hogy az alacsonyabb 
rendfokozatot viselő katonák előmenetele biztosított legyen. Természetesen ez nem általános 
elv, hiszen sajátos szaktudás esetén a Magyar Honvédség képességet veszítene, illetve fennállna 
a képességcsökkentés veszélye. Ez esetben a Magyar Honvédség parancsnoka egyénileg és az előző 
szolgálati érdekből a maximális várakozási időt az állomány legalább főhadnagy vagy legalább 
törzsőrmesteri rendfokozatot viselő tagjának beleegyezésével rendfokozatonként két alkalommal, 
2 évvel megtoldhatja. 
41 Benkő  2010,  106.
42 Benkő  2009, 7.; Kálmán  2010.; Petruska  2017.
43 Egy zsoldos nem tagja a nemzeti hadseregeknek, mert ő pénzért és elkötelezettségek nélkül idegen 
állam vagy szervezet érdekében fog fegyvert. 
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értelemben vett közszolgálat,44 azaz a rendészeti, honvédelmi és közigazgatási  életpályák45 
és foglalkoztatás értendő, hanem alatta értem mindazokat a civil foglalkoztatási jogvi-
szonyokat is, amelyeket a leszerelt katona elláthat és betölthet a társadalom, a köz(össég) 
szolgálata érdekében.

Mindezek a gondolatok megerősítik kutatási elgondolásomat, miszerint a Magyar 
Honvédség humán rekonverziós intézményrendszerének átfogó újjászervezéséhez tehát 
tudományos megalapozottságra, nemzetközi szabályozással és példákkal alátámasztott 
eredményekre, többváltozatú megoldási javaslatokra és azok intézményesülésére van 
szükség.

Rekonverziós kutatások problémája

Bevezető gondolataimban utaltam rá, hogy vizsgálatom tárgya és fő kutatási problémám 
a kiszolgált, feleslegessé vagy alkalmatlanná vált katonák társadalmi visszailleszkedé-
sének kérdése. Ez olyan stratégiai kérdés, amelyre minden történelmi korban adekvát, 
komplex válaszokat kell adni.

Kutatómunkámat nehezítette, hogy a katonai humán rekonverzió helyzetét a közel-
múltban kevesen kutatták, elemezték és értékelték átfogóan, rendszerszemléletű igén-
nyel. A legtöbb e kérdéskörrel, annak egy-egy meghatározott részterületével foglalkozó 
kutatás, tanulmány, publikáció és eredményeik, megállapításaik és következtetéseik 
sokszor legalább évtizedesek, így ezek eredményeit leginkább szociológiai, történeti 
és dogmatikai szempontból vizsgáltam, hiszen az azóta eltelt időszakban egyetlen érdemi, 
katonai szolgálati jogviszonyt érintő jogszabály46 vagy egyéb szabályzó sem maradt 
hatályban. A jelenleg hatályos jogszabályokat alapul vevő elemzések a jogi szabályozást 
és ezzel a jogi garanciákat csak felületesen mutatták be, hiszen a katonák közszolgálati 
átjárhatóságát vagy egyéb részszempontot vizsgáltak, a részletes kutatómunkák pedig 
csak a rekonverziós állomány egy részét – logisztikai tiszteket47 és a szerződéses állo-
mányt48 – vette górcső alá.

44 (1) fegyveres és egyéb rendfenntartó szervezetek állománya (rendőrség, honvédelem, katonaság, 
tűzoltóság), (2) a törvényhozó-népképviseleti szervek vállaszott képviselői (a parlamenti, 
önkormányzati képviselők, (3) közigazgatás személyi állománya (köztisztviselők), (4) állami által 
működtetett közfeladatot ellátó szervek személyzete (kórházak, iskolák, szociális intézmények) (5) 
egyéb közigazgatási feladatot ellátó egyéb személyek, vagy szervek dolgozói, (6) állami tulajdonú 
vállalatok dolgozói, (7) köztestületek, közalapítványok tagjai, (8) az igazságszolgáltatás személyzeti 
állománya (bíróság, ügyészség).
45 Az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló  1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat 
preambulumában megfogalmazott közszolgálat-fogalom
46 2012. január 1-jén  az Alaptörvény (AT),  2012. december 30-án  új szolgálati törvény (Hjt.), 
végrehajtási rendelete (Hjt. vhr.) pedig  2014. január 1-jéig  lépett hatályba. Minden további rendelet 
és közigazgatási szervezetszabályozó eszköz ezt követőn lépett hatályba.
47 Bányai  2013. 
48 Benkő  2010. 
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További problémát jelentett, hogy a kutatók java kitűnő HR- és személyügyi szak-
ember és ezen a területeken tölt vagy töltött be a Magyar Honvédségben beosztást, 
ezáltal kutatásaik döntően humán és nem szabályozási szempontból közelítették meg 
a rekonverzió problémáját, amely jogszociológiai szempontból ugyan hasznosítható, de 
jogdogmatikaiból korlátozottan használható fel.

A humán rekonverzió intézményesülésének elméleti kérdései

Tanulmányom egyik kulcskérdése, hogy egy szigorúan szabályozott szerve-
zetbe – ez esetben a Magyar Honvédségbe – vagy rendszerbe miként képes szervesen 
beépülni egy korábban nem, vagy csak esetlegesen, illetve részlegesen működő új tevé-
kenységi, illetve szervezeti elem (ez esetben a humán rekonverzió intézményrendszere). 
Különösen érdekes ez a kérdés egy olyan szervezet (Magyar Honvédség) esetében, 
amelynek meghatározó jellemzője a szabálykövetés és a hierarchikus felépítés. Rend-
kívül fontos szervezetelméleti kérdés, hogyan válik adott szervezetben egy új elem, 
vagy működési jellemző szervezet működési folyamatainak szerves részévé. Ennek 
érdekében vizsgálom az intézménynek a társadalomtudományok 21. századra kellően 
körüljárt általános fogalmát.

A humán rekonverzió kutatásával a társadalmi jelenségek közül – a nem koherens 
jelenségek, erkölcsi és érdek alapú interakciók szintje felett létező – a professzionális 
intézményrendszer49 szintje a vizsgálódásom tárgya, amely a társadalmi fejlődés során, 
a pragmatikus metodikát és plauzibilis elemeket rendszerszintre emelte. Egy intézmény 
az ad hoc rendezési elv helyett már ellenőrizhető és meghatározott úgynevezett értékdu-
álok50 mentén működik, amelyek tulajdonképpen a társadalmi eseményekre való reagá-
lásának mechanizmusai. A hazai humán rekonverziós szabályozás alapvető problémája 
a rekonverzió teljes mértékű, azaz átfogó intézményesülésének hiánya. A humán re-
konverzió teljes, átfogó intézményesülése egyben a rekonverzió megoldásának a kulcsa, 
ezért az intézményesülés folyamatát és fogalmát közelebbről érdemes megvizsgálni.

Az intézmény51 magába foglalja az (illetékes) szervezetek, (ügyintézési) eljárási szabá-
lyok, valamint az eljárásban (előkésztésben, végrehajtásban közreműködő felek) közös-
ségileg (államilag) előírt és tartós gyakorlatának megnyilvánulási formáját. Az intézmé-
nyesülés tehát egyrészt a részt vevő személyek jogköreinek és státuszainak kialakulását, 
másrészt az eljárásrendhez és hatáskörhöz kapcsolódó várakozásoknak az érintettek általi 
elfogadását és követését jelenti. A modern nyugati típusú államokban az intézménye-
sülés kizárólag több (állami és önkormányzati intézmények) vagy kevesebb (önkéntes 

49 Pokol  1991, 212.
50 Számtalan értékduált ismerünk. Hadtudomány: barát-ellenség, gazdaság: rentábilis-ráfizetéses, 
tudomány: igaz-hamis, jogi szabályozás: jogos-jogellenes stb.
51 Az intézmény és a szervezet nem szinonim fogalmak. Az intézmény maga a szabályok összessége, 
a szervezet pedig a szabályozott személyek együttese.
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közösségi szervezetek) állami közreműködéssel történik, hiszen az állam kizárólag szu-
verenitásából fakadóan rendelkezik azzal a joggal, hogy hatóságokat létesítsen vagy 
további hatósági jogkört telepítsen akár saját hatóságára, akár nem állami szervezetre 
(például önkéntes szervek) is. A humán rekonverzió megvalósulása nem csupán annak 
végrehajtóinak közös cselekvését, hanem az ahhoz kapcsolódó osztályozásokat, jog-
szabályokat, értékeket és elveket jelenti, ezáltal az esetleges interakciók során a rekon-
verziós folyamat résztvevői által kialakított ad hoc szabályok, normák, várakozások 
megszilárdulása, állandósulása  is az intézményesülés részének tekinthető. A rekonverziós 
intézmények – szocializáció, jogszabályok, elvek és értékek interiorizálása révén – alap-
vetően határozzák meg a bennük résztvevők eljárási cselekményeit, sőt identitásukat 
és gondolkodásukat is. A rekonverzió intézményének célja ezáltal egyrészt az, hogy fel-
szabadítsa az érintetteket a helyzetdefiníció terhei alól (identitás-meghatározó szerep52), 
másrészt segíti az érintettek eligazodását a jogszabályok, illetve eljáró szervek között 
(átláthatósági szerep). Együttműködésük ezáltal gördülékenyebb lesz, hiszen a hatás-
körök, illetékesség és az eljárási cselekmények tartósan szabályozottak. Ez természetesen 
együtt jár mozgásterük szűkítésével és tevékenységük szabályozásával, valamint annak 
kritikátlan elfogadása esetén a benne résztvevők kapcsolatainak devalválódásával és el-
sorvasztásával is. Ennek érdekében fontos, hogy mind az intézményesülés, mind annak 
változása relatíve lassan és demokratikusan történjen, ezáltal gyökeret ereszthessen 
a résztvevők gondolkodásában, illetve természetessé váljon életükben.53 Ezt elősegíti, ha 
az intézményesülés spontán és belső kezdeményezésre jön létre.54 Hazánkban a spontán 
belső intézményesülésnek történelmi gyökerei55 és hagyományai56 vannak, amelyek 
párhuzamosan igényelnek a közösség részéről magas szintű fegyelmet és (cél)tudatos-
ságot, illetve tradíciók önkéntes követését. Az állami részvétellel és közreműködéssel 
történő felülről történő intézményesítés, jogi és szervezeti struktúra – spontán intézmé-
nyesülésnél jóval gyakoribb – kialakítása során pedig törekedni szükséges a résztvevők 
elvárásainak szükséges mértékű megfelelésére.57

A jelenlegi modern jogállamokban a jogintézmények tekintendők az intézményesülés 
legintenzívebb, legmagasabb fokú, legösszetettebb és jelenleg már szinte teljeskörű, közel 
valamennyi élethelyzetet lefedő intézményeknek. Nem csupán a modern közigazgatás, 
hanem minden modern társadalom legjelentősebb intézményei a jogintézmények. A jog-
intézmények a gyakorlatban érvényesülő jogi fogalmak, amelyeket maguk a jogrendszert 
alkotó jogi normák hoznak létre. Egyazon jogviszonyt nemcsak egy szabályzó, hanem 
több jogszabály együttesen szabályozza. Ugyanazon jogviszonyt szabályozó jogtételek 

52 Bizonyos idő után az intézményesülés hat az eljárásban részt vevők identitására és gondolkodására.
53 Weber–Roth–Wittich  2013.
54 Holton–Turner  1990. 
55 Sportrendezvények, olvasókörök, falunapok stb. 
56 Fekete  2010, 56–57.
57 Weber–Roth–Wittich  2013.
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ilyen összetartozó csoportját jogintézménynek58 nevezzük. A jogintézmények társadalmi 
viszonyok szerint különülnek el egymástól, ezért rajtuk egyazon társadalmi viszonyt 
szabályozó jogi normák együttese értendő, amelyek lehetnek bizonyos általános kategó-
riák, amelyek a magyar jogrendszerben általánosan érvényesek és tartozhatnak csupán 
szűkebb jogterületekhez, amelyek csak az adott jogágon belül érvényesülhetnek.

Az adott jogintézmények kikényszerítésére elkülönült apparátus áll rendelkezésre. 
Ez az ellenőrző-végrehajtó apparátus elkülönül59 a jogintézmények alapítójától. A bürok-
ratikus végrehajtó apparátus az érvényesítésnek külső, független támogatását jutalmaz-
hatja (például bűncselekmények esetében nyomravezetői díjjal60), tűrheti (például elítélt 
kiskorú családjának erkölcsi retorziói), valamint – leggyakrabban – tilthatja. Ennek 
megfelelően az önbíráskodás61 elkövetője törvényt szeg azzal, ha mást büntetni kíván 
olyan bűn miatt, amelyet az önbíráskodó szerint a bűnüldözés nem vagy nem megfelelő 
mértékben büntet. E bürokratikus szervezetek működésére vonatkozó kutatások klas-
szikus szakasza a szervezetekre vonatkozó normákat, szabályzatokat és előírásokat vizs-
gálta. A szaktudás és szakszerűség hangsúlyozása volt jellemző. Ezen szakasz klasszikusa 
volt Max Weber is, de Lorenz Stein is a szervezeteket jogi normák keretei és módszerei 
között vizsgálta. Max Weber volt viszont az első, aki képes volt e szabályozóalapú szem-
léletétől eltekinteni, ezáltal a közös és lényeges elemek felfedezésével a típusalkotás 
útjára lépett. Egy bürokratikus szervezet működése nem gépszerű és távolról sem füg-
getlen a benne dolgozó emberi viszonyoktól, amelyet Weber pontosan felismert. Ez még 
a rendkívül hierarchikus erőszakszervezetekre is igaz, sőt Weber eleve a  20. század első 
évtizedében a porosz hadseregből, államigazgatásból, valamint tőkés nagyüzemből indult 
ki, amelyekben pontosan körülírt hatás- és felelősségi körök, állami tulajdonban álló 
fegyverek, burzsoá termelőeszközök jellemeznek. Kiindulópontja, hogy a katonai és ter-
melő eszközökkel tehát az a hatalom rendelkezik, amelynek a bürokratikus szervezet 
engedelmeskedik.62 Ezzel kapcsolatosan Weber jogfejlődési tendenciája három szakaszra 
bontható, amely a formálisan63 és tartalmilag64 is irracionális jogtól indul a gyakorlati 
jogalkalmazáson át, amelyet végül a racionalizálás szakasza követ, ahol a dogmaalkotó, 

58 A magánjog a magánjogi, a közjog a közjogi jogosultságok és kötelességek, jogviszonyok, 
jogintézmények összessége
59 Minden demokratikus elvek mentén működő országban a törvényhozó (országgyűlés), végrehajtó 
(kormány) és a bírói (bíróságok) hatalmi ágak egymástól elkülönülnek, egyik hatalmi ág sem ragadhatja 
magához a hatalmat és alakíthatja önkényesen állampolgárai életét. 
60 Annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, 
amelyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, 
és információit az eljárás során ismerteti.
61 Btk. 368. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt 
szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy 
eltűrjön, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
62 Weber  1970, 387.
63 Formális irracionalitás: jogalkotás és a jogtalálás irracionális és transzcendens forrásból származik.
64 Materiális irracionalitás: az egyes esetek eldöntésénél és értékelésénél nem léteznek mérvadó 
normák.
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racionalizáló és rendszerező jogalkotók rendszerbe foglalják a kezdetben irracionális 
„jogot”. Kezdetekben a jogalkotás és a jogtalálás egymással párhuzamosan zajlott, 
irracionális  jogtalálás65 uralkodott. A „talált” jog egységének megőrzéséhez hozzátar-
tozott a szentségébe, természetfölöttiségébe és a örökkévalóságába vetett hit, és a ter-
mészetfelettiek által „garantált” elkerülhetetlen szankciók.66 A jogalkalmazók csak azok 
lehettek, akik vagy a legtovább ismerték őket (öregek), vagy társadalmi státuszuk (papok, 
mágusok) alapján ismerték őket, akik képesek voltak a természetfelettiekkel való kap-
csolattartásra (égi jelek, istenítéletek stb.). Arra a kérdésre, hogy miért szükséges, hogy 
a jogfejlődés íve az irracionalitástól a racionalitás irányába fejlődjön, Weber határozott 
választ ad: a kapitalista gazdaságnak szüksége van biztonságos jogintézményekre és el-
járásrendre, kiszámítható jogszolgáltatásra, közel hézagmentes szabályrendszerre, amely 
segítségével minden élethelyzet besorolható logika alapján valamely jogi norma alá. 
Az irracionális jog esetlegessége okán erre nyilvánvalóan alkalmatlan. Weber szerint 
a jog és jogalkalmazás – legmagasabb szintű – racionalitásának öt kritériuma67 létezik. 
Először is valamennyi jogalkalmazói határozat nem más, mint egy általános jogi norma 
alkalmazása egy konkrét esetre. Másodszor az általános jogi normák a jog logikájával 
valamennyi tényállásra interpretálhatóak, segítségükkel egyedi döntés hozható. Har-
madszor a jogi tételeknek (normáknak) hézagmentes rendszert kell alkotniuk (hézag-
menteség). Negyedszer a jogi szempontból racionálisan nem megfogalmazható történések 
és élethelyzetek jelentéktelenek. Végül az emberi egyéni és kollektív cselekedetek (szo-
ciális történések) vagy jogi normák megvalósítását (például adásvétel tartalmi elemeinek 
teljesítése) vagy megsértését (pl. bűncselekmények, illetve szabálysértések elkövetése) 
jelentik. Institucionalista szervezeti megközelítést – amely több elméleti irányzatból 
táplálkozik – jól kifejezi Berger és Luckmann tanulmányában68 az a megállapítás, misze-
rint az intézményesülés az a folyamat, ahogy egy működési mód rögződik és intézménnyé 

65 Loss Sándor szociológus munkássága a dél-békési cigányok közösségi jogáról tökéletesen 
bizonyítéka a közösségi, töredékesen mai napig létező jogalkalmazásnak, illetve igazságszolgáltatásnak. 
A közösségi igazságszolgáltatás (romani kris) célja a roma integritás megőrzése, a perköltségek 
megtakarítása, gyors döntéshozatal kisebb tárgyi súlyú ügyekben (házasság, lakodalom, ló 
kereskedelem stb.). A romani kris a felek egyezkedésével indul, amit az öregek közvetítése (divano) 
követ, majd ezek sikertelenségét követően „tárgyalásra” (kris) kerül sor. A per rendszerint cigány 
nyelven zajlik, meglepően formalizált „járásrendben”. A feleknek joguk van tanúkat igénybe 
venni. A krisnek fontos eleme az eskü, amely szentekre, családtagokra vagy ingóságokra történhet. 
Az eljárásgyorsításnak oka, hogy a dél-békési oláh cigányok általában (ló)kereskedéssel foglalkoznak, 
így a per tárgyának lekötöttsége vagy tulajdonjogának bizonytalansága mindenképpen kerülendő. 
A per gyorsításának pedig komikus és agyafúrt módszere, hogy a „bírák és a felek” megesküsznek 
arra is, hogy az eljárás végéig nem esznek, nem isznak. Az „ítélet” megfellebbezhetetlen 
és megkérdőjelezhetetlen, tartalmában pedig az igazságosságra törekszik. Az ítélet során figyelembe 
veszik a „peres felek” anyagi helyzetét is. Mivel nincs írott joganyag, a következő és hasonló ügyekben 
nem használnak a következő ügyben analógiát. Loss  1996. 
66 Varga  2008, 96–97.
67 Varga  2009, 22.
68 Berger–Luckmann  1971. 
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vagy intézményesültté válik. A szabályozó alapú szemléletet meghaladó valódi áttörést 
mégis az úgynevezett human relations (például Elton Mayo69) iskola érte el, amely álta-
lános tételeket és törvényszerűségeket (személyek érzelmi, pszichológiai, társadalmi 
sajátosságainak, csoportosulások interakcióinak hatása) ismert fel, sőt sikereredményeket 
ért el. Michel Crozier a szabályozási és emberi tényezők szintézisével lépett tovább, 
és kutatásának eredményeit – egy monopol ipari üzemet és egy párizsi könyvelőirodát 
vizsgálva – külön monográfiájában70 tárta a nyilvánosság elé. Az ő érdeme, hogy tisztán 
látja, ahogy a poroszos weberi modell már a múlté, hiszen „minél inkább diadalmaskodik 
ez a modell, annál kevésbé hatékony a szervezet”, valamint „egyetlen szervezet sem 
tudott soha és soha nem fog tudni úgy működni, mint egy gép”.71 A bürokratikus szer-
vezet, mint gépezet illúziójának szertefoszlatása mellett tisztán lája, hogy minden szer-
vezet olyan társadalmi közegben működik, amely képes a döntések következményeinek 
teljes eltorzítására és negligálásra is. A racionálisnak tartott bürokratikus szervezet 
működése és eredményei ezáltal válnak irracionálissá. További kutatásai differenciáltak 
a szervezet kulturális környezetére (külső hatás) és az ettől nem hermetikusan meg-
nyilvánuló szervezeti kultúra között. E két kultúra ugyanis kölcsönösen hat egymásra72. 
Crozier tehát a weberi bürokrácia demisztifikálása mellett a kulturális környezet jelen-
tőségére, annak fejlesztésének lehetőségeire, sőt szükségességére mutatott rá. Megítélése 
szerint, ehhez „az szükséges, hogy az emberek új képességekre tegyenek szert, olyan 
egyéni képességekre, amellyel szembe tudnak nézni a pszichológiai feszültségekkel 
és olyan kollektív képességekre, amellyel kevesebb védelmen és több kölcsönhatáson 
alapuló játékokat meg tudják szervezni és fenn tudják tartani.” Ezzel összefüggésben a kul-
túrának van kiemelt jelentősége, hiszen „egy nemzet társadalmi jellemzői – amelyet 
a családi modellek, a szocializáció modelljei és a nevelés közvetítenek az egyénhez, 
és amelyet a társadalmi élet tapasztalatai állandóan erősítenek – nagymértékben befo-
lyásolják e képességek lehetséges kibontakozását. Ezek tehát rendkívül erős kényszerítő 
erőt jelentenek mindenfajta változással szemben”.73 Crozier szerint a bürokratikus szer-
vezet mint a szervezés egyik módja se nem hétköznapi, se nem pejoratív jelző, hanem 
az alábbiak összessége.74 Rögzített hatáskörök, amelyek elválasztják és egyértelművé 
teszik a résztvevők feladatait és a mellérendeltségi viszonyokat. Hierarchia, amely az alá- 
és fölérendelt státusokat teszi nyilvánvalóvá. Írásbeliség, amely az ellenőrizhetőséget, 
dokumentálhatóságot szolgálja. Szakképzettség, amely együtt jár a továbbképzésekkel 
a szakszerű ügyintézést szolgálja. A hivatalnokok kötelező kinevezése, amely kizárja a stá-
tusok öröklését. Meghatározott illetmény jár a tisztségviselőknek. Crozier a bürokráci-
áról két értelemben beszél: érti alatta a sajátos előjogokkal rendelkező hivatalnokréteget 

69 George Elton Mayo a mai az ipar-szervezeti vezetés és irányítás fejlődésében beosztott szerepét 
és elismerését hangsúlyozta.
70 Crozier – Sebes-Kulcsár  1981.
71 Varga  2009, 34.
72 Crozier példája az indiai kulturális környezet hatása az importált angol igazgatási kultúrára. 
73 Crozier – Sebes-Kulcsár  1981, 36.
74 Crozier – Sebes-Kulcsár  1981, 45.
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és az igazgatási szervek uralkodását is. Szerinte a bürokratikus szervezet elsősorban 
végrehajtó szervezet, amely a szemben álló társadalmi osztályok kiegyenlítettsége esetén 
uralkodó helyzetbe vagy partner szerepbe kerülhet a politika kialakításában. Másod-
sorban a bürokraták sajátos szaktudásuk révén növelik az uralkodó (osztály) szerepét. 
Harmadik oka a bürokrácia súlyának, hogy bizonyos ügyekben a technikai szempontok 
fölényben vannak hatékonysági, méltányossági és egyéb szempontokkal szemben. 
A technikai szabályokat pedig a bürokraták ismerik. Ezzel összességében a bürokráci-
ában bizonyos diszfunkciók jelennek meg. Ilyen a szabályokhoz önmagukért való ragasz-
kodás, függetlenül azok szellemétől és értéktartalmától. A döntéseknek nincs felelőse, 
mert az eljárási szabályok a döntési kompetenciákat felpuhítják. Az írásbeliség miatt 
túlzott formakényszert alkalmazhatnak a bürokraták, ezzel az érdemi eljárást meg-
akasztják. A döntések túlbiztosítása, állásfoglalásokkal megerősítése és több döntéshozó 
közötti felosztása szintén akadályozza a hatékony ügyintézést. Az ügyfél vitathatatlan 
bizonyos fokú kiszolgáltatottsága miatt megjelenhet az arrogancia. És végül hiányozhat 
a bürokrácia fenti elemei közül néhány (például szakértelem, továbbképzés). Crozier 
megítélése szerint a „szervezet embere új kultúrát keres, amelynek nyitottnak kell lennie 
mindenki számára – vagyis tömegkultúrának kell lennie –, ugyanakkor eléggé élőnek 
ahhoz, hogy az egyéneket alkotó részvételre ösztönözze.” „Az ember hatalma önmaga 
felett azonban állandóan nő; a modern társadalmak pedig most kezdenek tudatában lenni 
annak, milyen cselekvési eszközök állnak rendelkezésükre önmaguk ellenőrzésre és meg-
újítására.” Az egyes bürokratikus szervezetek – különösen a katonai karakterű szerveztek 
között – nem maradnak és nem is maradhatnak fenn. Milyen előnye van mégis az egyén 
számára, ha a közszolgálatban marad? Az egyén részvételének mértéke a szándéka 
és egyéni beállítottságának kérdése. Különösen a lewini iskola75 képviselői tekin-
tették a személy döntéshozatalban részvételének vágyát evidenciának, amelynek szándéka 
a vezetők előítéleten és szokásain bicsaklik meg. Más kutatók, mint például az amerikai 
Chris Argyris azt mutatta ki, hogy az egyének kedvezőtlennek tartják a döntéshozatalba 
történő bevonással járó változásokat.76

Főszabály szerint a modern jogintézmények érvényesítése más (szuverén) államoktól 
függetlenül történik, azok az adott jogintézmények érvényesítésére nincsenek hatással, 
függetlenül77 attól, hogy elismerik-e ezt a jogosultságot. A függetlenséget árnyalja egy-
részt az államelismerés kérdése a többi állam részéről, amely „a jogalanyiság szempont-
jából deklaratív, vagyis az állam keletkezésének pillanatától kezdve minden elismeréstől 
függetlenül jogalanyisággal rendelkezik. Az elismerés ugyan nem létesíti az állam nem-
zetközi jogalanyiságát, más vonatkozásban azonban mégis konstitutív, azaz vannak 

75 Kurt Zadek Lewin német származású amerikai pszichológus egyike volt a modern társadalmi-, 
szervezeti- és alkalmazott pszichológia első képviselőinek. 
76 Lammers–Hickson  2013,  154–155.
77 Max Weber jognak nevezi az olyan rendet vagy szabályrendszert, amelynek érvényessége „azáltal 
van biztosítva, hogy az emberek egy külön erre fölkészült csoportja várhatóan (fizikai vagy pszichikai) 
kényszert alkalmaz a rend betartásának kikényszerítésére, illetve megszegésének megtorlására.” Lásd 
Weber  1992. 
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bizonyos joghatásai”.78 Ez azt jelenti, hogy egy állam jogalanyisága csak korlátozott, ha 
a környező államok nem hajlandóak elismerni. Másrészt az elismert államokat is egyre 
nagyobb mértékben érintik és korlátozzák nemzetközi jogi kötelezettségeik, amelyek 
komoly mértékben hatnak vissza az intézményi jogkörgyakorlásra is.

A modern jogintézmények valamennyien írásba foglaltak. Ez általában hiteles doku-
mentumokat (közlönyöket) jelent, amelyek nyilvánossága sokszor egyben az érvényesség 
feltétele is. Egyedül a jogintézmények egységes és elismert formában való közzétételei 
garantálhatják azok elismertségét, megközelítőleg egységes értelmezését, közismertségét. 
Számos jogintézmény működésében van nem írásos elemnek is helye, ahol az írásbeli 
jelleg másodlagos és leginkább egyértelműsítő vagy garanciális szerepet tölt be.

Kiemelkedően fontos, hogy a jogintézmények és az azokat alkalmazó bürokratikus szer-
vezet képes legyen korrigálni magát, jogintézményeit, illetve azok diszfunkcióit. Szembe 
kell néznünk az időről időre ránk kényszerített változásokkal. A merev szervezetekben 
gyakran a legjelentéktelenebb szervezeti és humánpolitikai döntéseket is a szervezeti hie-
rarchia csúcsán hozzák meg, miközben a döntést megalapozó információ oda csak lassan 
és torzítva jut el. Ennek következménye, hogy gyakran a szervezetekben és jogintézmé-
nyekben csak a legsúlyosabb diszfunkció indukál változtatásokat. A változtatásoknak 
viszont egyetemesnek és azonnalinak (nem fokozatosnak) kell lenniük, sokszor a válság 
az egyetlen elégséges indok a változtatáshoz.79 Válságot ugyanúgy okozhat az aránytalan 
terhelés, a modernizációs és versenykényszer, a háborúk, a gazdasági-politikai-társadalmi 
válságok sora, amelyek mind-mind kitűnő esélyek a változtatásokra.

A jogintézmények vizsgálata során elsősorban az írásban megfogalmazott és defi-
niált jogintézményt (angolul: black letter law80) szükséges megvizsgálni. A vizsgálódás 
során vélelmezni szükséges, hogy az alaki jogforrás (jogszabályok) által megfogalma-
zott jogintézmény akár önkéntes teljesítés, akár szankció fenyegetése által, de minden-
képpen teljesül. Nem kell jogszociológiai vizsgálódást tenni, hogy nyilvánvalóvá váljon 
minden jogalkalmazó számára, hogy a jogintézmények teljes körű érvényesülése utópia, 
hiszen több tízezernyi hatályos jogszabályok ismerete egész egyszerűen nem várható el. 
A jogkövetés hatékonyságának növelése lehet cél, amely képzett jogalkalmazók a fejlett 
technikai háttér meglétét feltétételezi. Ezek után nyilvánvaló, hogy a jogérvényesülés 
többé-kevésbé lemarad81 a jogszabályok által konkrétan előírt elvárásoktól. Ugyanígy 
naiv hiba lenne, ha a kormányzati működést a közigazgatási joggal, a hozzátartozói viszo-
nyokat az öröklési joggal, adásvételt a polgári joggal azonosítanánk. Természetes, hogy 
bizonyos élethelyzetek rendkívül komplexek és a kezelhetőségük érdekében a releváns 
elemeket célszerű kiszűrni, majd azokat elemezni és szabályozni, de a jogalkalmazó 
világképe82 sohasem egyenlő a társadalmi valósággal.

78 Nagy  1999,  141.
79 Crozier – Sebes-Kulcsár  1981, 299.
80 A jogtudomány ebből a szempontból egyenlő az írott jog tudományával. 
81 Gajduschek  2008. 
82 Luhmann–Ziegert–Kastner  2004.
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A jogintézmények kutatásának tradicionálisan másik szempontrendszere a jogot ön-
magában társadalmi jelenségként (law in context) kezeli és a jogot mint társadalmi 
tényezőt kívánja kutatni. A kutatás okszerű, de rendkívül összetett több okból is. A kon-
tinentális jogtudomány a jog alatt a pozitív jogot látja, azaz a hatáskörrel rendelkező 
szervek által, meghatározott eljárásrendben hozott és kihirdetett jogforrást. Az angolszász 
jogfelfogás ennél tágabb, így jogszabályok kiegészülnek még a precedensekkel. A jog-
tudomány így az írott jog törvényszerűségeit, összefüggéseit és dogmatikáját vizsgálja. 
A vizsgálódás tárgya egy tökéletes(en érvényesülő) jogrendszer.83 Az ennél lényegesen 
távolabb merészkedő jogszociológiai szemléletmód a népszokásokat,84 szokásjogot, jog 
változását és annak társadalompolitikai környezetét is a jog részének tekinti. Az össze-
függések feltérképezése mellett kritikai megjegyzések és – de lege ferenda – javaslatok 
is megfogalmazásra kerülnek. A vizsgálódás kitér a gazdasági, politikai, társadalmi, jogi, 
valamint természeti és kulturális környezetre is. Célja meghatározni, hogy a társadalom 
hogyan értékeli és érzékeli a fenti környezetet – többek között a jogi szabályozást is. 
A jogalkalmazást tovább befolyásolhatják további irracionális elemek (jogalkalmazói 
tájékozatlanság vagy elfogultság, a tanúk és ügyfelek pontatlan vallomásaiból adódó 
tényállástorzítások, nyomozó- és vádhatóságot nyomasztó eredménykényszer stb.), ame-
lyek minden racionális jogalkalmazó számára tagadhatatlan evidencia szükséges legyen.

Összegzés

Meggyőződésem, hogy a Magyar Honvédségben széleskörű, tárcaközi szakmai elő-
készítésnek, összkormányzati döntési sorozatnak, valamint a széleskörű végrehajtást is 
szabályzó és kontrolláló, jogilag körülbástyázott rekonverziós intézményrendszert szük-
séges bevezetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ennek nem csupán tárcaszintű, hanem 
szélesebb összkormányzati, sőt társadalmi kontextusban kell megjelennie. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy a humán rekonverzió intézményének fejlesztése csupán egy részterülete 
a foglalkoztatáspolitika megújítási szükségletének, amelynek a katonai pályára irányí-
tástól, a szolgálati jogviszonyban tartó szabályozáson át (előmeneteli lehetőség, szakértővé 
válás, bejárható karrierutak, közszolgálati átjárhatóság, elismerés) végül a szolgálati jog-
viszony lezárásaként a társadalomba való visszavezetésig terjedően szükséges komplex, 
differenciált és adekvát támogatást adnia a leszerelőknek. Elodázhatatlanná vált a korábbi 
tapasztalatok azonosítása és ezek között elsőként annak felismerése, hogy a katonai 
humán rekonverziós intézményrendszer terén a történelmi tapasztalatoknak, a modern 
jogállamok szabályozásának, e kutatási terület megállapításainak, valamint a praktizáló 
humán szakemberek ismereteinek szintézise a szükséges mértékben máig nem valósult 

83 Konkrét és gyakorlatias szabályozást tartalmaz az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról 
szóló jelenleg hatályos  12/2016. (IV. 29.) MvM-rendelet, amely rendeleti szintre emelte bizonyos 
hatékonysághoz és okszerűséghez kapcsolódó jogszociológiai elemeket.
84 Tárkány-Szücs  2003.
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meg. Tanulmányomban vázlatosan áttekintettem a humán rekonverziós kutatások aktua-
litását és indokait, illetve részletesen kitértem kutatásának problémájára. Elméletemben 
az intézményesülés kérdését szervezeten belüli dimenziókra, végül a humán rekonverzió 
intézményesítésére szűkítettem, és annak részelemeit ismertettem. A fentiekből arra 
következtettem, hogy az intézményesülés tartalmát tekintve hangsúlyozni kell azt is, 
hogy a kereteken túl, amelyek jogszabályi, szervezeti és egyéb dimenziókat is jelent-
hetnek, fontos jellemzője az intézmény fogalmának, hogy értéktelített, az intézmény 
az társadalom, vagy annak alrendszere szövetébe beleszövődik, követi a mikro- vagy 
makrotársadalmi változásokat.
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Előszó

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar abban a kivételezett helyzetben van, 
hogy kettő tudományterületen – társadalomtudomány és műszaki tudomány – folytat 
oktatást és kutatást. Olyan érték ez, amelynek megőrzése szép, de nem könnyű feladat. 
A Kar doktori iskoláiban folyó munka minősége az egyik legfontosabb tényező ennek 
a kihívásnak a kezelésében. Meggyőződésem, hogy oktatóink, kutatóink és nem 
utolsósorban hallgatóink értik és érzik a rájuk háruló felelősséget ennek a minőségnek 
a fenntartásában.

A Katonai Műszaki Doktori Iskolában is tisztában vagyunk azzal, hogy az oktatási 
piramis csúcsán elhelyezkedő doktori képzés nagy felelősséggel jár. A doktori képzés 
a legmagasabb szintű posztgraduális képzés, amelynek célja a tudományos ismeretek 
bővítése, a hallgatók felkészítése az első tudományos fokozat megszerzésére.

Egyrészt itt képezzük a Kar oktatói-kutatói utánpótlását, a védelmi szféra műszaki 
területeinek képviselőit, a tágabb értelmezésű biztonsági szféra műszaki kérdéseivel fog-
lalkozó szakértőit és nem utolsósorban egyre több víztudományi szakembert is. Jelenti 
ez azt is, hogy a kutató-fejlesztő utánpótlás képzésének terhe is az iskolára hárul.  2002 óta 
 191 fokozatot ítéltünk oda, támogatva a fenti területek igényeit.

A doktori képzés jelenlegi helyzete azonban ellentmondásos. Egyrészt folyamatos 
törekvések vannak a követelmények lazítására, másrészt nem nőnek a kutatásra fordítható 
összegek. Nehezíti a helyzetünket az is, hogy a Magyar Honvédségben és a Honvédelmi 
Minisztériumban nincsenek doktori fokozathoz kötött helyek, így egy fontos motivációs 
tényező hiányzik a rendszerből.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ebben a helyzetben hogyan őrizhető meg a már 
említett minőség.

Megítélésünk szerint több irányban kell keresnünk a kitörés lehetőségét. A legfonto-
sabb a hazai és nemzetközi kutatási együttműködés hatékonyságának fokozása, amely 
mind a minőség megtartása, mind a forrásokhoz való hozzáférés szempontjából kulcs-
kérdés. Elsősorban a szomszéd országok, a V4 partnerek és az európai térség országai 
azok, ahol ezek az együttműködések jó eséllyel realizálhatók.

A másik irány szorosan összefügg a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program célkitűzésével, amely kiemelt figyelmet fordít a hazai hadiipar fejlesztésére. 
Az erős és fejlődő hazai hadiipar megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezik, ezzel pár-
huzamosan több képzett és innovatív fejlesztőt igényel. Ezt az igényt a Katonai Műszaki 
Doktori iskola kész és képes doktori fokozattal is rendelkező kutatók képzésével ki-
elégíteni, szakmailag és kutatásmódszertanilag is felkészített szakértőket biztosítani 
a fejlesztésekhez.

Tisztelt Olvasó!

A Katonai Műszaki Doktori Iskola akkreditáció előtt áll, így ezért sem mindegy, milyen 
eredményeket tudunk felmutatni. Ez a kötet jól példázza azokat az erőfeszítéseket, 
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amelyeket együtt tettünk az elmúlt években, ki-ki a maga szerepében. A kötetben 
bemutatott eredmények nem adhatnak átfogó képet az iskolában folyó kutatásokról, 
de arra jók, hogy az iskola jellegét felrajzolják. Közös felelősségünk, hogy az elért 
színvonalból ne engedjünk, és együtt keressük a további megújulás útját.

Budapest,  2020. május 04.
Prof. Dr. Padányi József



Bevezetés

A katonai műszaki tudományágnak a helyét a kapcsolódó hadtudományok és műszaki 
tudományok helyzetéből kiindulva, azokra alapozva határozhatjuk meg első megkö-
zelítésben. Ennek megfelelően, alapvetően a hadtudományok mint alkalmazó katonai 
felhasználói igényeket kielégítő, a műszaki tudományok eljárás- és eszközrendszereivel 
új tudományos kutatási eredményeket teremtő tudományágról beszélhetünk. Kutatási 
eredményei a haditechnika, a legtágabb értelemben vett védelmi szféra és a velük kap-
csolatban lévő tudomány- és felhasználási területek modern, új eljárás- és eszközrend-
szereiben öltenek testet. A katonai műszaki tudományok tehát a műszaki tudományok 
tudományterülethez tartozó valamennyi többi műszaki tudományágnak speciálisan 
a katonai alkalmazásával kapcsolatos alap-, alkalmazott, kísérleti fejlesztési, technológiai, 
technológiatranszfer- és műszaki innovációs jellegű kutatásával foglalkozó tudományág.

Ezen gondolatok égisze alatt a doktori iskola kiemelkedő eredményeiből készült 
antológia arra hivatott, hogy komplexen bemutassa szinte valamennyi általa gondozott 
kutatási terület legjelentősebb eredményeit. A szerzők olyan kérdéseket feszegetnek 
a „haditechnika és robotika” kutatási terület égisze alatt, mint egy többfeladatú könnyű-
repülőgép koncepciójának megalkotása; és a kerekes harcjárművek védettségének vizsgá-
lata és összehasonlító elemzése. A „védelmi elektronika, informatika és kommunikáció” 
kutatási terület alatt a szemantikus keresés módszerei és alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata; az automatizált erőkövetési képesség megvalósításának lehetőségei; illetve 
a „social media” hatása a védelmi szférára. A „katonai logisztika és védelemgazdaság” 
kutatási terület esetében a katonai beszerzésnek a logisztikai támogatás rendszerében 
elfoglalt helye. A „katasztrófavédelem” kutatási terület keretében az építmények tűz-
védelmi fejlesztési lehetőségei; új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra 
felmérésére és fejlesztésére; a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott köve-
telmények továbbfejlesztésének lehetőségei bizonyos súlyos balesetek megelőzésének 
és kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében, illetve az árvizek és földrengések okozta 
katasztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának speciális kérdései 
a megelőzés időszakában. Végül, de nem utolsó sorban a „légi közlekedés és repülő-
technika” kutatási területet érintve pedig egy mobil légi forgalom szervezési komponens 
kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a Magyar Honvédségben.

Budapest,  2020. május 04.
Dr. Jobbágy Szabolcs
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Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű 
repülőgép koncepciója

Hennel Sándor1

Bevezetés

Az értekezés alapján kijelenthető, hogy Magyarország rendelkezik megfelelő repülőgép-
üzemeltetési, -fejlesztési, -gyártási tapasztalattal, és számos különböző oktatási szinten 
és szakterületen képez ma is repülési szakembereket. A hazai mérnök és kutatói háttér 
is megfelelően magas színvonalú a megjelent igény szerint egy többcélú katonai könnyű 
repülőgép fejlesztésére. Dr. Hennel Sándor Állami és polgári felhasználású többfeladatú 
könnyű repülőgép koncepciója címen  2018-ban  megvédett PhD-értekezése ezt a lehető-
séget vizsgálta meg egy koncepció szintjén, egyúttal kitérve olyan fontos részterületekre 
is, mint a dízel-hibrid hajtásrendszer alkalmazásának katonai és üzembentartási előnyei 
vagy a többcélú katonai könnyű repülőgép (a továbbiakban: TKKR) gazdaságossági 
vizsgálata, illetve integrálásának lehetősége az önkéntes tartalékos rendszerbe. A TKKR-
koncepciót megvalósító könnyű repülőgép tartalékos haderővel kapcsolatosan felmerülő 
hasznosíthatóságáról egy új koncepciót állított fel. Az önkéntes tartalékos rendszerben 
a kulcsgondolat a rendelkezésre állás és a szükség szerinti alkalmazás. Nemzetközi 
kitekintésében az Amerikai Egyesült Államok légierejének LAAR néven2  2009-ben  
elindított repülőgép-beszerzési programját is megvizsgálta. Ez az amerikai egyesült 
államokbeli program felderítési és könnyű csapásmérési feladatok ellátására alkalmas 
 100 darab repülőgép beszerzését célozta meg. A célkitűzés az iraki és afganisztáni háború 
tapasztalatait felhasználva a költséghatékonyság növelése volt. A műveleti területeken 
a légi fölény kivívása után a szárazföldi csapatok légi támogatását korábban F-15-ös, 
F-16-os  és A-10-es  repülőgépekkel oldották meg. A tapasztalatok alapján, ez az erők 
és eszközök aránytalan, költséges felhasználása volt. A LAAR programban a támogatói 
feladatokat akarták alacsonyabb költségek mellett megoldani. A csapatpróba következő 
lépcsőfokaként, a tesztelendő légi járművek külföldi bevetéséhez kongresszusi döntés 
volt szükséges, amelyet nem kaptak meg. A program leállt és átalakult, új néven, új kon-
cepciókkal, LIMA3 néven érte el végül céljait.

A LAAR program azonban jó vizsgálati alapja lehet a hazai fejlesztésnek, ahol 
a TKKR koncepciójában civil pilóták és műszakiak vesznek részt saját tulajdonú repü-
lőgépeikkel a kiképzésben és a katonai feladatok ellátásában. Polgári foglalkozásukban, 
azaz a mindennapokban, a saját nyereségorientált vállalkozásuk feladatait végzik.

1 ORCID: 0000-0002-1923-3432
2 LAAR – Light Attack/Armed Reconnaissance – könnyű felfegyverzett támadó felderítő.
3 LIMA – Light Mobility Aircraft – könnyű mobilitású repülőgép.
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1. ábra
Az amerikai LAAR programban pályázó repülőgéptípusok
Forrás: www.flickr.com (A letöltés dátuma:  2020. 03. 10.)

A feladatra optimalizált repülőgép fejlesztése és gyártása kedvező költségeket is ered-
ményezne. E szerint katonai és polgári feladatok ellátására egyaránt alkalmas könnyű 
többcélú repülőgép hazai fejlesztésének, gyártásának, alkalmazásának vizsgálatát tűz 
te ki célul.4

A szerző látásmódja

A szerző, Hennel Sándor erős családi alapokon szerezte repülőszakmai kötődését, édes-
apja és nővére is repülőgépek hajtóművével kapcsolatban szerezte doktori fokozatát, 
és mindketten évtizedeken keresztül dolgoztak a repülésben és oktatásában. Hennel 
Sándor érettségi bizonyítványát és szakmunkásvizsgáját repülőgép-szerelőként szerezte 
a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskolában. Főiskolai diplomáját  1997-ben  a Szolnoki 
Repülőműszaki Főiskola Repülőhajózó szakán szerezte mint helikoptervezető. Gépész-
mérnöki diplomáját nappali tagozaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Repülőgépek és Hajók Tanszékének almamáterében,  2001-ben  szerezte. Négy 
különböző helikoptertípuson és négy merevszárnyú repülőgéptípuson összesen  1000 órát 

4 Hennel  2018a.

http://www.flickr.com
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repült,  1995 óta rendelkezik repülőgép-vezetői szakszolgálati engedéllyel.  1993 óta katona 
és a Magyar Honvédségben különböző beosztásokat töltött be. A katonai harcászati 
alkalmazásban a legmagasabb „Combat Ready”-szintet érte el, jelenleg is repülő hajózó 
beosztásban szolgál. A polgári életben megszerzett jogosításai is kutatásait segítették, 
több hajtóműves (ME – Multi Engine), műszerrepülő (IR – Instrument Rating) és kereske-
delmi pilóta (CPL – Commercial Pilot Licence) jogosítással is rendelkezik, a közforgalmú 
pilóta jogosítást (frozen ATPL – Airline Transport Pilot Licence)  2007-ben  szerezte meg. 
A Hadtudományi Társaság Légierő Szakosztályának tagja és a Társaság rendezvényeinek, 
konferenciáinak aktív résztvevője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki 
Doktori Iskolájába  2010-ben  nyert felvételt. Fő kutatási területe a könnyű repülőgépek 
katonai és polgári vegyes felhasználási lehetőségei, doktori (PhD-) értekezését  2018-ban  
védte meg.5

A Hennel-féle többcélú könnyű katonai repülőgép

A többcélú könnyű katonai repülőgép koncepciójának kidolgozása a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskolájának egy szisztematikus kutatásán alapul, 
amelynek lezárása a már előbb említett doktori védés. A koncepció egy vízió, egy lehet-
séges terv a jövő számára, amelyből később doktrínák, szabályzatok készülhetnek. Ennek 
megfelelően a jelen ismertetésre kerülő koncepciót doktrínákban nem lehet megtalálni, 
együttműködések, elemzések, szimulációk tudományos eredménye. Általánosságban 
elmondható, hogy a repülésben a katonai és a polgári célú repülőgépek követelményei 
jelentősen eltérnek egymástól. A speciális feladatokra optimalizálás speciális tervezési 
sajátosságokat hoz magával. A szerző megállapításai szerint a katonai és a polgári repü-
lőgépek tervezési logikája azonos alapokra épül, de különböző feladatokra, különböző 
szempontok szerint optimalizált. A repülőgép tervezésénél, kialakításánál ezen szem-
pontokat figyelembe kell venni.6

A könnyűrepülőgép főbb harcászati-műszaki jellemzői

A Hennel-féle többcélú könnyű katonai repülőgép (a továbbiakban: Hennel-TKKR) utazó-
sebessége utazó magasságon el kell, hogy érje a 420 km/órát. A sebesség 420  km/h-ról 
500 km/h-ra  növelésének módja a hajtómű-teljesítmény növelése a felszállás során a hibrid 
hajtás működtetésével. A rövid ideig (15 perc) tartó nagy teljesítmény elérése a hibrid 
meghajtási rendszer részét képező kisegítő elektromos hajtás használatával valósítható 
meg. A 370 kW-os  (500 LE-s) dízel erőforrás jó hatásfoka és alacsony fogyasztása miatt 
2600 km hatótávolságot biztosít.

5 Hennel  2018b.
6 Hennel  2011a; Hennel  2018a.
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A Hennel könnyűrepülőgép-koncepció főbb elemei az alábbiak:
• többfeladatú felfegyverezhető könnyűrepülőgép (felderítés, célmegjelölés, határsáv 

megfigyelése, korlátozott közvetlen légi támogatás az aszimmetrikus hadviselés 
viszonyai között);

• polgári területen személy- és teherszállítási feladatok, posta, sport, mezőgazdasági, 
rendészeti, speciális feladatok;

• megfelelő kategóriaválasztás: a 2500 kg max. felszálló tömeg még nem igényli 
a gázturbina alkalmazását, így a repülőgép meghajtható magasfokúan gazdaságos 
dízelmotorral, de már lehetővé teszi  1000 kg hasznos terhelés hordozását, amelyből 
következik:
– 5-6 fő felfegyverzett katona kijuttatása alacsony lokátorészlelhetőség mellett 

500 km mélységbe;
– komplex fegyverzet: 2x7,62 mm gpu. hordozása, 70 mm-es  rakéták hordozása, 

bombaterhelés 250 kg-ig, ami aszimmetrikus harcban már hatékony;
– felderítőrendszerek (FLIR-kupola, nagy teljesítményű nappali és infrakamerák, 

lokátor stb.) és lézeres célmegjelölő berendezés hordozásának lehetősége.

1. táblázat
A TKKR főbb technikai jellemzői

Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A többcélú könnyű katonai repülőgéppel szemben a következő főbb harcászati-műszaki 
jellemzők azonosíthatók:

• képes minden időjárásban üzemelni (IFR7 és VFR,8 műszer- és látva repülési sza-
bályok alkalmazására egyaránt) rendelkezik jégtelenítő berendezéssel;

• minden napszakban képes üzemelni, éjjellátó berendezés és fénytechnika haszná-
latára egyaránt képes;

• képes előkészített füves területről, illetve közutakról üzemelni;
• rendelkezik a személyzeten kívül 6 fő befogadására alkalmas utas- vagy tehertérrel;
• hasznos terhelhetősége 800–1000 kg közötti;
• repülési tulajdonságok vonatkozásában 3000 m-en 330 km/h repülési sebesség, 

illetve műrepülhetőség jellemzi;
• rendelkezik meredek süllyedési profilú leszállásra és STOL9 felszállásra való képes-

séggel;
• a feladat-végrehajtáshoz képes 5 + 0,5 órát a levegőben tölteni;
• kabinja kétkormányos, kétüléses légkondicionált, rendelkezik fedélzeti oxigén-

ellátással;
• műszerezettsége MFD10 (többfunkciós kijelző) és HUD11 (kivetített kijelző) navi-

gációs berendezései autonóm üzemelést biztosít;
• kormányszervekről vezérelhető kijelzők (HOTAS);12

• adatkommunikációra képes a köteléken belül és a földi egységekkel egyaránt;
• biztosítja a feltételeket ejtőernyős ugrások végrehajtásához;
• önvédelmi rendszerekkel van felszerelve MAWS13 (rakéta közeledtére figyelmeztető 

rendszer), illetve RWR14 (besugárzásjelző, radarbefogás-jelző);
• rendelkezik kis magasságból és kis sebesség mellett működő katapultüléssel;
• külső függesztmények biztosítják 2×220 kg bombaterhelés, nem irányított rakéták, 

lézerirányítású fegyverek alkalmazását, valamint  12,7 mm-es  géppuskakonténer 
függesztését, tehertérajtóból 7,62 mm-es  géppuskás ajtólövész elhelyezését;

• külső függesztési pontjai biztosítják a konténerrendszerű feladatváltást, a könnyű 
csapásmérés lehetőségét, a felderítést és a célmegjelölést;

• üzemanyaga kerozin (dízelmotoros);
• a repülőgép és hajtóműve egyaránt műrepülhető;
• a kiáramló gázhőmérsékletet alacsony szinten tartja;
• kiszolgálása, üzemelése autonóm (hibrid hajtás miatt);
• festése és kialakítása elősegíti a vizuális és radarfelderítés elkerülését;

7 IFR – Instrument Flight Rules – műszeres repülési szabályok.
8 VFR – Visual Flight Rules – látva repülési szabályok.
9 STOL – Short Take Off and Landing – le- és felszállás 400 m-es  távolságon belül.
10 MFD – Multi-Function Display – többfunkciós kijelző.
11 HUD – Head Up Display – kivetített képernyő. 
12 HOTAS – Hands On Throttle-And-Stick – kezek a gázkaron és a botkormányom.
13 MAWS – Missile Approach Warning System – rakéta közeledtére figyelmeztető rendszer.
14 RWR – Radar Warning Receiver – besugárzásjelző, radarbefogás jelző.
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• kis létszámú kiszolgáló személyzet tudja üzemeltetni (akár a pilóta üzemeltetésében 
is tud működni).15

Erőforrás és meghajtási rendszer

Az Audi gyár V12 TDI turbófeltöltéses dízelmotorja 6000 cm3 hengerűrtartalmú,  12 hen-
geres, „common-rail” befecskendező-rendszerű, 368 kW (500 LE) teljesítményű erőforrá-
sának repülőgépmotorrá átalakítása megvalósult. A motorblokk speciális technológiával 
öntött alumínium anyaga lehetővé teszi az erőforrás szerkezeti tömegének alacsony 
szinten tartását, a kedvező 210 g/kWh fogyasztás pedig további súlymegtakarítást tesz 
lehetővé. Nagy teljesítménye és alacsony tömege a hosszú távú repüléshez ideális repülő-
gépmotorrá teszi. Raikhlin RED-3 néven Németországban megszerezte a kereskedelmi 
repüléshez létfontosságú típusalkalmassági engedélyt. A repülőgép-dízelmotor alkal-
mazásakor a jó hatásfok miatt a hőmennyiség-veszteség jóval alacsonyabb, így annak 
nagy részét (közel 50%-át) folyadékhűtőn keresztül, alig néhány fokos levegőhőmér-
séklet-emelkedés mellett vezetik el, és a kiáramló gázok hőmérséklete is alacsonyabb. 
A dízelmotor infratechnikával végzett felderíthetősége is kedvezően alacsony szintű, 
hiszen a kipufogógáz hőmérséklete és mennyisége jelentősen alulmúlja a gázturbinát, 
és 30%-kal  kisebb az Otto-motorénál. Egy  150 kW-os  dízelmotoros könnyűrepülőgép 
 20–25 literes óránkénti üzemanyag-fogyasztása jóval kedvezőbb, mint a benzines vetély-
társak 30–35 liter körüli fogyasztása. A kerozin-, dízelolaj-, repülőbenzinárak jelentősen 
eltérnek egymástól.16 Kerozinüzem esetén a jelentős üzemanyagár-különbség tovább 
növeli a gazdaságosságot. A könnyűrepülőgépek többségénél üzemanyagként alkalmazott 
benzin fajlagos energiasűrűsége magasabb a kerozinénál, az alacsonyabb lobbanáspont 
miatt azonban tűzbiztonsága lényegesen gyengébb. A NATO egységesített üzemanyag-
koncepciót hozott létre a katonai üzemanyagok logisztikai kezelésének megkönnyítésére 
(SFC – Single Fuel Conception – egységes üzemanyag-koncepció).17 A koncepció célki-
tűzése, hogy a hadszíntéren csak egyfajta üzemanyagot, a repülőpetróleumot (kerozint) 
használja minden katonai felhasználó.

A Hennel-TKKR repülőgép hibrid meghajtási rendszere a korszerű turbófeltöltött 
gépjármű-dízelmotor elektromos segédhajtással történő kiegészítését tűzte ki célul. 
Az elektromos, illetve dízelmotoros meghajtás kombinációján alapuló hibrid repülőgép-
meghajtási rendszernél – a már széles körben alkalmazott gépkocsi hibrid meghajtású 
rendszerektől eltérően – az akkumulátorok tömege a repülőgépes hibrid rendszerekben 
jóval alacsonyabb. Ennek következtében korlátozott az elektromos meghajtás alkalma-
zásának ideje is (15 perc), amely elsősorban a repülőgép-felszálló üzemmódjára, harci 
alkalmazásra, illetve a vészüzemmódra szorítkozik. Az ellentevékenységgel terhelt terület 

15 Hennel  2018a.
16 Hennel  2011b.
17 SFC – Single Fuel Conception – NATO STANAG 4362.
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elhagyása, a repülőgépről kezdeményezett támadáshoz való gyorsítás, a légi manővere-
zésben megjelenő sebességtartomány növelése, illetve az őrjáratozásból a beavatkozásig 
tartó elérési idő lerövidítése esetén jelent megoldást az elektromos segédhajtás. A fel-
szálló üzemmódban alkalmazott elektromos segédhajtás pozitív dinamikai jellemzői 
következtében csökken a felszálló úthossz, ami katonai szempontból különösen fontos 
STOL felszállási tulajdonságot biztosít a hibrid könnyűrepülőgép számára. Emellett 
támogatja a rendszer a légi indítást, de lehetővé teszi egyfajta „lopakodó” üzemmód 
megvalósítását negyed órán keresztül csökkentett hő- és hanghatással.18 Lehetővé teszi 
emellett a hajtómű-teljesítmény 30-40% növelését ezt igénylő harcászati helyzetben. 
A forszírozott üzemben a rövid ideig megjelenő teljesítménytartalék jelentős katonai 
előnyöket hozhat a maximális sebesség növelésével 420 km/h-ról 500 km/h-ra. Lövészeti 
teszteknek alávetett, robbanásbiztos lítium-ferrofoszfát akkumulátorok esetén biztosítja 
továbbá a repülőgép védettség és túlélőképesség növelését, az akkumulátorok árnyékoló 
hatását kihasználva. Az akkumulátorok az ellentevékenységből (repesz, lövedékbehatás) 
származó sérülések csökkentését végzik. A hibrid üzemű könnyűrepülőgép – a gáz-
turbinás típusokkal összevetve – az erőforrás harci sérülésállósága (repesz, lövedék) 
tekintetében jóval ellenállóbb. Hő- és zajkibocsátása – ezáltal felderíthetősége – jelen-
tősen csökken, emellett az üzemanyagtartály térfogatának jelentős csökkenése is növeli 
a harci túlélőképességét. Ehhez kötődően a műveleti területek felett végzett tevékenység 
során kiemelt fontossággal jelenik meg a repülőgép meghajtási rendszerének duplikálása 
egy esetleges harcászati sérülés esetén. A fő meghajtás lánc harci sérülése vagy meg-
hibásodása esetén a párhuzamos rendszer akár 30 percen keresztül üzemelve, a kritikus 
területet elhagyva, megfelelő leszállóhely kiválasztásával jelentősen javítja a repülőgép 
és személyzetének túlélési esélyeit.19

Sárkányszerkezet

A Hennel könnyűrepülőgép-koncepció szerinti repülőgép maximális felszálló tömege 
a 2500 kg-ot nem haladja meg, míg üres tömege  1500 kg kell hogy legyen. A géptörzs hat 
utasülőhely kialakítását biztosítja. Futóműve behúzható. Futómű-kialakítás tekintetében 
elsődleges cél az autóutakról történő üzemeltetés. A jó minőségű aszfaltról felszállva 
gyengébb futóművek, kisebb kerekek is elegendők. Ezzel a repülőgép súlyát, méretét 
csökkentve a repülési paraméterek javíthatók.20

A Hennel-TKKR rendelkezik STOL fel- és leszállásra való képességgel. A repülőtéren 
kívüli üzemelés egyik alapja a STOL-képesség. A felszállási úthossz csökkentésére szá
rnymechanizációkat – fékszárny, orrsegédszárny – használ. A fel- és leszállási úthossz 

18 Hennel  2012b.
19 Hennel  2012a; Hennel  2018a.
20 Hennel  2010.
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csökkentésének további módja a hajtómű-teljesítmény növelése a felszállás során a hibrid 
hajtás működtetésével.

A Hennel-TKKR rendelkezik meredek süllyedési profilú leszállásra való képességgel 
is. A polgári repülésben a vonólégcsavaros felhasználása mellett, a lapátok levegőben 
reverzbe állítása nem használatos a repülőgép instabillá válása miatt. Toló légcsavar ese-
tében a lapátok negatív szögre állítása a repülőgépre stabilizáló hatással jelentkezik. Így 
egy légcsavaros repülőgép is képes lehet a levegőben reverzbe állítva fékezni, és nagy 
függőleges süllyedő sebességet elérni. Katonai felhasználási szempontból ez egy fontos 
képesség, hiszen az ellenőrzött, biztosított leszállóhely körzetében képes a leszálláshoz 
a magasság csökkentését úgy elvégezni, hogy minél rövidebb ideig legyen ellentevé-
kenységnek kitéve.21

Konténerizáció – hasznos teher

A konténerizáció alapvetően azt a felhasználási elméletet jelenti, hogy a hordozó platform 
beltartalmát az adott felhasználó tölti ki a saját igényeinek megfelelően, például könnyű 
csapásmérő, felderítő, illetve légi szállítási feladatokra optimalizáltan. A platformfel-
ajánló mint egy belső konténer, egységes szabványos csatlakozási lehetőséggel helyet 
biztosít a különböző felhasználók számára. A repülésben a konténerizáció fejlesztésére 
fegyvernemeken átívelő módon párhuzam húzható az űrkutatással, ahol a hordozórakéta-
szerkezet biztosítja a világűrbe való kijuttatást, míg az egységet, az adott térfogat és tömeg 
rendelkezésre bocsátása után az adott szakterület (vállalat, ország) a saját berendezé-
seivel tudja megtölteni. A Wiesel 1 és 2 a német hadsereg számára fejlesztett páncélozott 
járműcsalád, amelyek kis mérete miatt a különböző képességek egyszerre nem férnek 
el rajta, így ezeket külön típusváltozatokra, de egy alapra építik fel. Készült  20 mm-es  
gépágyúval, páncéltörő rakétával, aknavetővel, légvédelmi radarral, légvédelmi rakéta-
fegyverzettel szerelt, parancsnoki, mentő és műszaki változatban. Katonai feladatkörben 
egy többfeladatú könnyűrepülőgép számára, a változtatható konténerrendszer sokféle 
felhasználási lehetőséget tartogat: alapvetően könnyű csapásmérő, felderítő, illetve légi 
szállítási feladatokra optimalizálható.22

A könnyű csapásmérési képességeket irányított, nem irányított levegő-föld raké-
tákkal, fedélzeti géppuskával, függesztett géppuskakonténerekkel, bomba fegyverzettel 
lehet elérni. A konténerizáció ebben az esetben a szárnyra függesztett, változó méretű 
és tömegű konténerrel oldható meg, amely egységesített mechanikai és elektromos csat-
lakozási lehetőséggel rendelkezik.

A repülőgép felderítő képességei speciális függesztett radar, optikai, sugárfelde-
rítő konténerek segítségére, illetve a hagyományos vizuális megfigyelésekre épülnek. 
A légi szállítási feladatok ellátására a hat fő befogadására alkalmas utastér szolgál. 

21 Hennel  2012c.
22 Hennel  2018a.
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Az alaprendeltetésen  kívül számos, a különböző szakterületeken felmerült igények szerint 
kialakítható. Használható vezetési pontként, elektronikai átjátszó állomásként, gyorstele-
pítésű speciális eszközök légi kijuttatására, ejtőernyős deszantutánpótlás szállítására stb.23

Avionika

Integrált digitális műszerek: az integrált kijelzőkön megjelenített adatok, információk 
az aktuális helyzet fontosságának megfelelően hívhatók elő, modernizációjuk a szoft-
veres háttérnek megfelelően, egy frissítéssel módosítható, és az előző tapasztalatoknak 
megfelelően könnyen javítható. A fedélzeti térképek adatbázisa, a terepkövetési fel-
adatokhoz földfelszín domborzati térképe, annak változásai, a repülőterek, leszállóhe-
lyek adatai, használatos rádiófrekvenciák könnyen módosíthatók. A nagyméretű, színes 
folyadékkristályos kijelzők az információkat színek és méret szerint is ki tudják emelni, 
és használatuk éjjellátó kompatibilis. A repülőgép harcászati alkalmazhatóságának fontos 
eleme a teljesen autonóm módon használható navigációs rendszer megléte. A fedélzeti 
rendszerek adatai mellett megjeleníthető a képernyőn a külső kamerák képe, a FLIR-
rendszer24 képe, illetve a repüléssel összefüggő, speciális berendezések adatai (például 
a sugárfelderítő konténer mért értékei). A pilóták munkáját szintén megkönnyítő digi-
tális térkép, GPS, HOTAS rendszer is a feladat biztonságos és eredményes végrehajtását 
javítja. Szabvány katonai kódolt, digitális frekvenciájú rádió és a köteléken belüli nagy 
sebességű adatforgalmat biztosító kommunikációs eszköz használata indokolt.

Opcionálisan felszerelhető a légi harcálláspont-változat nagy teljesítményű felderítő-
radarral, a parancsnoki állomány számára biztosítva a legfontosabb információkat, illetve 
különböző elektrooptikai berendezésekkel és felügyeleti rendszerekkel rendelkezhet. 
El kell látni IFF,25 ellenség-barát felismerő rendszerrel, amely térképre, HUD-ra  vetíti 
a saját és az ellenséges erők elhelyezkedését.26

Üzemeltetés – üzembentartás

A Hennel-TKKR autonóm működése: Az elektromos külső tápforrású indítás kike-
rülhető a hibrid rendszer részét képező nagyobb akkumulátorok használatával. Tábori 
(háborús) üzemeltetés esetén ez jelentősen segíti az infrastruktúrától távoli szükség-
reptereken végzett működést is. Az alkalmazott hibrid hajtás jellemzője a tábori, illetve 
szükségrepülőtérről üzemelés megkönnyítése, hiszen önálló földi táplálást nem igé-
nyel. A nagyméretű elektromos akkumulátoroknak köszönhetően a fedélzeti rendszerek 

23 Hennel–Ozsváth  2013.
24 FLIR – Forward Looking Infrared – Infravörös távcső.
25 IFF – Identification Friend or Foe – Barát-ellenség azonosítás.
26 Hennel  2018a.
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 ellenőrizhetők, javíthatók, működtethetők motorindítás nélkül is, hiszen a saját hálózat 
használata elégséges. Az ismételt hajtóműindítások, műszaki karbantartás miatt több 
órás javítási rendszerellenőrzések, önálló téli fűtés, előmelegítés és nyári kabinhűtés 
teljesen autonóm működést tesz lehetővé.27

2. táblázat
A koncepcióban felmerült kihívások és megoldásai

Forrás: a szerző saját szerkesztése

27 Hennel–Kelecsényi  2017.
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Javaslat a szervezeti keretre: TKKR üzemeltetése az önkéntes tartalékos 
rendszerben

A szerző a TKKR-koncepciót megvalósító könnyűrepülőgép önkéntes tartalékos had-
erővel kapcsolatosan felmerülő hasznosíthatóságáról egy új koncepciót állított fel. E sze-
rint katonai és polgári feladatok ellátására alkalmas könnyű többcélú repülőgép hazai 
fejlesztését, gyártását, alkalmazását tűzte ki célul. Ezen repülőgépek többségében magán-
tulajdonban lennének, és üzemeltetésüket is alapvetően a civil szektor végezné. A köte-
lező honvédségi kiképzésben és ezzel a speciális katonai feladatok gyakorlásában azonban 
a polgári pilótáknak és a repülő műszakiaknak is rendszeresen részt kellene venniük. 
A mindennapokban pedig – főfoglalkozású vállalkozóként – civil repülési feladatokat 
hajtanának végre nyereségorientált piaci vállalkozás keretében. Az állam (a Magyar Hon-
védség) a repülőgépek tulajdonosával vagy üzemeltetőjével szerződést kötne adott katonai 
feladatok rendszeres ellátására, rendelkezésre állásra. Valós alkalmazásnál és konkrét 
együttműködési feladatokban, szerződésüknek megfelelően meghatározott díjazásért 
vennének részt. A típussajátosságokból adódó alacsony üzemeltetési költség, a keres-
kedelmi repülésből adódó jártasság megszerzése és fenntartása magas költséghatékony-
ságot eredményez. Az alap és a speciális feladatok nagy részét a pilóták a kereskedelmi 
repülés során is képesek elsajátítani és jártasságukat szinten tartani. Fontos szempont, 
hogy a vegyes felhasználásnak köszönhetően a költségek jelentős része nem a haderőt 
terhelné, és mégis magas szakmai felkészültséget eredményezne a pilóták és műsza-
kiak részéről. Az együttműködési szerződésben az is kötelezően kiköthető lenne, hogy 
a minél szélesebb körű kiképzettségi szint elérése érdekében a polgári repülés bizonyos 
részét speciális katonai eljárásoknak megfelelően kelljen végrehajtani (például éjszaka, 
földközeli repüléssel vagy éjjellátó készülék alkalmazásával).28

A fent ismertetett koncepcióban a repülőgépek felhasználása a tartalékos rendszerben 
az előzőekhez hasonlatos logikára is elképzelhető. A légi járművet a tulajdonos szán-
dékával megegyezően lajstromba veszik, és a tulajdonos mint tartalékos katona együtt-
működési szerződést köt az állammal. A képességek fenntartására, speciális képességek 
megszerzésére saját eszközét használja állami koordináció alatt (behívott szolgálat), 
üzemelteti, amiért az állam a költségeit részben vagy egészben megtéríti. A tartalékos 
katona tehát eszközével együtt vonul be szolgálatának teljesítésére.29

A tulajdonos gazdasági motiválása különböző módokon történhet meg. A kor-
mányzat – mint a tartalékos katonáknak – gazdasági segítséget nyújt, például a hazai 
légi jármű ÁFÁ-ját elengedi, valamely adók megfizetése alól mentesíti, vagy a légi jár-
művet előre meghatározott szerződés szerint, piaci áron bérli.30 (Hennel  2015)

28 Hennel  2018a.
29 Hennel  2011c.
30 Hennel  2015.
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Lehetséges gazdasági megoldásként merülhet fel, hogy a gyártás államilag támogatott 
formában történik, amitől a repülőgép vételára jelentősen csökken, és a profitorientált 
résztvevők számára az üzemeltetési költség is jelentősen csökken.31

Az értekezés tudományos tézisei

A szakirodalom és a könnyűrepülőgép-építés nemzetközi tapasztalatainak felhasználá-
sával bizonyította a szerző a többfeladatú katonai könnyűrepülő-kategória iránti igény 
globális fennállását és gazdaságosságát. A Kesselring-módszer segítségével meghatározta 
továbbá a többfeladatú katonai könnyűrepülőgép főbb technikai adatait.

2. ábra
A repült óra költségeinek alakulása az éves repülési idő változásával a TBM-850-es  repülőgép esetében
Forrás: a szerző saját szerkesztése

3. táblázat
Többcélú könnyűrepülőgépek Kesselring-módszerrel összehasonlító táblázata

Forrás: a szerző saját szerkesztése

31 Hennel  2018a.
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Kimutatta, hogy a magas éves repülési óraszám fajlagosan alacsony repülésióra-költséget, 
s ezen keresztül jó hatékonyságot jelent a polgári repülésben.32

A Kesselring-módszer segítségével különböző repülőgépek technikai adatai objektív 
módon összevethetők és értékelhetők.33

A szerző kérdőíves szakértői kikérdezés módszerével és a hazai háttéripar elemzé-
sével támasztotta alá, hogy a hazánkhoz hasonló ipari kapacitással rendelkező nem-
zetek számára is lehetséges egy többfeladatú könnyű katonai repülőgép hazai fejlesztése 
és gyártása. Vizsgálta és igazolta a gépjárműipar és a könnyűrepülőgép-gyártás jelen-
kori szinergiapotenciálját, és rámutatott ennek koncepcionális hatásaira. Azonosította 
továbbá a releváns műszaki és konstrukciós kialakítási lehetőségeket is, bizonyítva ezzel 
is a megvalósíthatóságot.

3. ábra
Az Evasys-rendszer által kérdésekre adott értékelés formai megjelenése
Forrás: a szerző saját szerkesztése

32 Hennel  2012d.
33 Hennel  2018a.



528

Hennel Sándor

A hazai kormányzati stratégiáknak megfelelően a járműgyártás jelentős ipari potenci-
álokkal rendelkezik. A járműgyártás hazai beszállítói háttere a repülésben elfogadott 
minőségbiztosítási szinteket eléri. Az Evasys-rendszerrel elemzett kérdőíves szakértői 
kikérdezés eredményeképpen megállapítható, hogy 50 db többfeladatú könnyűrepülőgép 
legyártása, hazai felhasználása reális célkitűzés lehet. A rendszerbeállítást követő nem-
zetközi érdeklődés és a darabszám-analízis a következő tíz évben további 220 repü-
lőgép eladását valószínűsíti. Összességében a koncepció szerinti gyártás megközelítően 
280 repülőgép előállítását célozza.34

A repülőgép-erőforrások műszaki paramétereinek táblázatos és diagramos elemzé-
sével a szerző arra a fejlődési trendre is rámutatott, amely alapján a könnyűrepülőgép 
kategóriában tartós üzemvitelnél a kerozinnal üzemelő dízelmotor mind jobban kiszorítja 
az Otto-motorokat.

4. ábra
A dugattyús repülőgépmotorok teljesítmény-tömeg aránya a  20. és 21. században
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Mára számos olyan repülőgéptípus megvásárolható dízelmotorral, amely hatóságilag 
elfogadott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, és így kereskedelmi célú 
repülést is folytathat. A dízelmotor a szerkezeti tömeg okozta hátrányt a hosszabb repü-
lési távolságokon a fogyasztással képes ellensúlyozni. A pontsorhoz húzott trendvonalak 

34 Hennel  2018a.
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metszik egymást, ami azt jelenti, hogy az ábrán látható 5,5 óra35 repülési idő esetén 
a teljesítmény-tömeg arány a dízelmotorok esetében kedvezőbb. A dízelmotorok katonai 
felhasználásához számos további harcászati és alkalmazási előny társítható.36

A szerző a katonai alkalmazású könnyűrepülőgép-kategóriában vizsgálta, táblázatos 
és diagramos matematikai módszerű elemzésével igazolta a hibrid hajtáslánc előnyeit, 
amelyek kimutathatók az időszakos teljesítménynövelésben, fogyasztáscsökkenésben, 
a felderíthetőség, a védettség és a túlélő képesség javításában és az autonóm üzemelte-
tésben is.

5. ábra
A benzin-, dízel- és az elektromos motorok adott repülési időhöz szükséges tömegdiagramja
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az elektromos hajtások repülésben való elterjedését elsődlegesen az energiatároló rend-
szer jelentősen kisebb energiasűrűsége és nagy tömege korlátozza. Az elmúlt évtizedben 
a mobiltelefonok, GPS-ek, zenei lejátszók elterjedése miatt az akkumulátorok jelentős 
fejlődésen mentek keresztül, ami a gépjárművek hibrid hajtásait már elérhető távolságba 
hozta.

A katonai felhasználásban az említett hátrányok ellenére a felderíthetőség csökkenté-
sével, a túlélőképesség növelésével és az autonóm működéssel olyan előnyök mutathatók 
ki, amellyel a felhasználhatóság mégis észszerűvé válik.37

35 5,5 óra – az amerikai LAAR program minimum követelmény kiírása alapján
36 Hennel  2011b; Hennel  2018a.
37 Hennel  2018a.
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Befejezés

A katonai és polgári repülőgépek követelményrendszerükben, feladataikban jelentősen 
eltérnek egymástól. A speciális feladatokra optimalizálástervezési sajátosságokat hoz, 
amelyek feltárása egy többcélú katonai könnyűrepülőgép fejlesztését segíti, megvaló-
síthatóságát bizonyítja. Dr. Hennel Sándor szerző vizsgálata szerint a katonai és polgári 
repülőgépek tervezési rendszere azonos alapokra épül, de különböző szempontok szerint 
optimalizáltak, és különböző szerkezeti kialakításokat valósítanak meg. Ezen szem-
pontokat mindenképpen érdemes integrálni már a tervezési folyamat kezdeti lépéseibe.

A szerző értekezésében megvizsgálta a múltban alkalmazott könnyűrepülőgépeket 
is. Sorra vette mind a polgári, mind a katonai tervezésű, felfegyverzett modelleket, meg-
jelenésüket, műszaki paramétereiket, tervezési koncepciójukat. Az Egyesült Államokban 
megindított LAAR könnyűrepülőgép-beszerzési programot, valamint a LIMA programot 
ismertette a hozzájuk kötődő követelményrendszerekkel, majd kijelentette, hogy „[a] 
LAAR, illetve a LIMA program – álláspontom szerint – mintája lehet a magyarországi 
polgári-katonai vegyes felhasználású könnyű repülőgép fejlesztésének, rendszerbe állí-
tásának”.

Amint az a felhasználói igények kutatása alapján kiderült, a katonai és polgári légi 
járművek feladatrendszere több ponton is eltérő, így a hazai viszonyoknak megfele-
lően kerültek azonosításra a különböző felhasználói feladatkörök. A két feladatcsoport 
műszaki követelményei alapjaiban eltérnek, ezen megoldások utólagos kialakítása pedig 
nem, vagy csak jelentős veszteségek árán lehetséges. Így a vegyes felhasználású repülő-
gépek koncepcióalkotása során, majd a tervezési folyamat alatt is figyelembe kell venni 
ezeket a speciális műszaki szempontokat a szerző véleménye szerint.

A katonai követelményeket alapvetően hazánk honvédelmi igényei és a NATO-tag-
ságunkból származó feladatok határozzák meg. A katonai célú légi járművek száma 
nem csökkenthető a rendelkezésre állás kényszere miatt, a repülőgépek alacsony repült 
óra száma a hatékony felhasználást jelentősen rontja. A szerző koncepciója éppen ezen 
kettősségre ad feloldást. A polgári igények kielégítésének alapja a profitmaximalizálás. 
Költséghatékonyságot az alacsony repültóra-költséggel, ezáltal a magas éves repült óra-
számmal lehet elérni. A felhasználói igények is alapvetően ezen irányelv mentén fogal-
mazódnak meg. Ebből következik, hogy a költséghatékonyság javításának egyik kedvező 
módja lehet a polgári-katonai vegyes felhasználás megvalósítása, hiszen így az éves 
repülési óraszám emelhető, miközben ezáltal a repült órák költsége is csökkenthető.

A hazai repülőgépgyártás beindításának jó alapjai lehetnek a hazai repülőgépipari 
cégek és az autóipari beszállítói háttér. Az autóipari cégek hazai beszállítói hátterének 
minősége olyan szintre emelkedett, hogy termékeik teljes egészében megfelelnek 
a repülésben elfogadott AS/EN 9100-as  minőségbiztosítási rendszernek. Bár korábban 
a fejlesztések és gyártmányok egy részét az autóipar vette át a repülőgépiparból, 
napjainkban ez már fordítva történik. Hazai léptékekben is megvan tehát a lehetőségünk 
a gyártásban lévő autómotorokat a repülőgépgyártásban felhasználni, természetesen 
a megfelelő továbbfejlesztések végrehajtásával.
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A szerző értekezésében megfogalmazott koncepció szerint a könnyűrepülőgépek pol-
gári-katonai vegyes felhasználása Magyarországon a lehető leggazdaságosabb módon 
elsősorban az önkéntes tartalékos rendszerben történne. Egy, az állammal kötött együtt-
működési szerződés alapján a civil pilóták és műszakiak saját tulajdonú repülőgépeikkel 
vennének részt a katonai kiképzésben és az egyéb katonai feladatok ellátásában. Polgári 
foglalkozásukban tehát a saját vállalkozásuk feladatait végeznék, miközben az állammal 
kötött szerződésük értelmében rendszeresen részt vennének hadgyakorlatokon és katonai 
vagy egyéb állami feladatok végrehajtásában.

A szerző a katonai és polgári feladatok ellátására olyan repülőgép-koncepcióját ala-
kított ki, amelynek maximális felszálló tömege nem haladja meg a 2500 kg-ot, és emel-
lett 8-1000 kg hasznos terhelhetőségű, maximális sebessége a 420 km/h-t éri el, a törzs 
pedig hat utas ülőhely-kialakítását teszi lehetővé. Alkalmazandó erőforrásként elsősorban 
a dízelmotorokat javasolta, tüzelőanyagként pedig a kerozint jelölte meg, mivel taktikai, 
logisztikai, valamint a NATO-elvárásoknak ezek felelnek meg leginkább. A hatásfokot 
és ezáltal a fogyasztást mint gazdasági és taktikai szempontot figyelembe véve pedig 
szintén e két műszaki tényező tekinthető a legalkalmasabbnak. A hibrid hajtású motorok 
energiatárolási problémája és a viszonylagosan rossz energiasűrűsége egyelőre meg-
oldandó műszaki nehézségeket jelent, ugyanakkor számos előnyös tulajdonságuk miatt 
mégis a hibrid hajtású repülőgépek jelentős térnyerése prognosztizálható a következő 
évtizedekre a katonai alkalmazású könnyűrepülőgépek kategóriájában.

A szerző koncepciója számos területen pozitív hatást hozhat, elsősorban az ipar, 
az oktatás, a munkahelyteremtés területeit érdemes kiemelni a katonai és stratégiai 
előnyökön túl. Mindezeken túlmenően az egyéb állami célú felhasználások egyidejű 
költséghatékonnyá tétele is hatékonyan megvalósulhatna (rendőrségi, határvédelmi fel-
adatok, katasztrófavédelem, sugárfelderítés, légi fotózás, VIP szállítások).

Összességében elmondható, hogy Hennel Sándor elsőként dolgozta ki olyan katonai-
polgári vegyes felhasználású könnyűrepülőgép-koncepcióját, amely megfelel a LAAR 
és LIMA programokban szereplő koncepcionális megfontolásoknak, és összehangolja 
a katonai és a polgári alkalmazói igényeket.
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Kerekes harcjárművek védettségének vizsgálata 
és összehasonlító elemzése az elmúlt évtizedek katonai 
tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával

Gávay György Viktor1

Bevezetés

A szembenálló országok fegyveres összecsapásain kívül szinte megszámlálhatatlan hely-
színen vannak a világban fegyveres erő alkalmazását igénylő konfliktusok. A fegyveres 
erők szállítását, menetoszlopok fegyveres kíséretét többnyire kerekes harcjárművekkel 
hajtják végre. Az állomány veszélyeztetettsége mérsékelhető megfelelő védőfelszerelé-
sekkel, de nem szüntethető meg teljesen, ezért a szállítójárművek védelmi képessége 
kulcsfontosságú. Az elmúlt évtizedekben a járművek védelme ugrásszerűen javult, de 
minden fejlesztés csak válaszlépés volt a támadásokra. Ilyen válaszlépések voltak például:

• a Bundeswehr Fuchs harcjárműveinek fejlesztése  1995-től;2

• a Stryker járművek DVH-rendszerrel való felszerelése  2009-től.3

Kijelenthető, hogy nemcsak a harminc éves, de a korszerű (néhány éve alkalmazott) 
eszköz is fejlesztésre szorul, ha az alkalmazási környezet, az ellenség harceljárásmódja 
megváltozik. Az ezredforduló utáni második évtized végére aktuálissá vált Magyaror-
szág haderejének és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) eszközeinek fejlesztése. 
A fejlesztési, beszerzési irányok meghatározásához fel kell mérni az eddig véghezvitt 
fejlesztéseket. Ehhez a vizsgálathoz meg kellett határozni olyan tudományos problémákat, 
amelyeket a megfelelő módszerekkel meg lehet oldani.

A disszertációban az alábbi tudományos problémák kerültek megfogalmazásra:
• a harcjárművek fenyegetettsége az elmúlt évtizedekben megváltozott, a kerekes 

harcjárművek szerepe megnőtt, és e változások következtében a kerekes harcjár-
művek védettségi igényének és azok technikai fejlődésének felmérése és feldolgo-
zása vált szükségessé;

• nem állt rendelkezésre olyan összefoglalás, amely alapján a jellemző támadó fegy-
verek tulajdonságait, azok hatását és azok ellen alkalmazott védőelemeket át lehetne 
tekinteni egy lehetséges harcjárműfejlesztés vagy -beszerzés irányának meghatá-
rozásához;

1 ORCID: 0000-0002-2441-7383
2 F. Foss  2000, 443.
3 Gávay  2016.
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• nem állt rendelkezésre olyan adatbázis, amelyik alapján a kerekes harcjárművek 
Harcászati Műszaki Követelményeit meghatározó technikai jellemzők, tulajdonságok 
összehasonlíthatók, elemezhetők;

• nem állt rendelkezésre olyan komplex szempontrendszer, amely alapján a kerekes 
harcjárművek összehasonlíthatók, rangsorolhatók, amelyre alapozva lehetővé válik 
az adott feladatra történő kiválasztás;

• nem állt rendelkezésre olyan módszer, amelyik alapján a különböző kerekesharcjár-
mű-típusokat az adott alkalmazási környezetben való megfelelőségük, hasonlóságuk 
alapján csoportosítani, illetve értékelni lehet.

A kerekes harcjárművek fejlődése

Az első és második megfogalmazott problémára a disszertáció első két fejezetében leírt 
összefoglalás és abból következtetések levonása adta meg a tudományos eredményt. 
A mai kerekes harcjárművek elődjei a lövészpáncélosok, amelyek főként a hidegháború 
időszakában az európai hadszíntérnek megfelelően lettek kifejlesztve. Az elmúlt évtize-
dekben ezeknek a járműveknek meghatározó rész jutott a katonai állomány szállításában.

A kerekes harcjárművek vizsgált csoportjai és a vizsgálatuk célja

Az Armored Personnel Carrier (a továbbiakban: APC), azaz páncélozott csapatszállító 
vagy elterjedtebb nevén PSZH (páncélozott szállító harcjármű), illetve az Infantry Figh-
ting Vehicle (a továbbiakban: IFV), azaz gyalogsági harcjármű (a továbbiakban: GYHJ) 
kategóriájú kerekes harcjárművek szállítják a legnagyobb létszámú deszantot.

A kerekes harcjárművek fejlődési hátterének, illetve körülményeinek vizsgálati céljai:
• a kerekes harcjárművek fejlődésének és alkalmazási körülményeinek összevetése;
• következtetések levonása a védelmi igények és a védettség kapcsolatáról.

A járművek védettségéhez kapcsolódó igények vizsgálatához tisztázni kell a követke-
zőket:

• mely tulajdonságok befolyásolják az eszköz védhetőségét és védelmi képességeit;
• milyen fegyverek, módszerek voltak alkalmazva a támadások idejében;
• milyen védelmi igényeket támasztottak a katonai feladatokat végrehajtó szervezetek.

A kerekes harcjárművek meghatározó tulajdonságai

A csapatszállító járművek páncélozásának tömeges igénye a második világháború végső 
szakaszára tehető.4 A csapatok gyors, védett szétbontakozásához szükség volt:

4 Serfőző–Nagy–Szentesi  1984,  161–162.
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• fegyverzetre;
• védelmi képességre;
• jó terepjáró képességre.

Ezeket a járműveket a lövészpáncélos kifejezés helyett ma már harcjárműveknek nevezik, 
vagy esetünkben a kerekes harcjármű kifejezés a helytálló.

A kerekes harcjárművek feladatai, kialakításai, tulajdonságai nagymértékben 
bővültek, illetve megváltoztak az elmúlt évtizedekben. A harcjárművek tulajdonságainak 
felmérését, a fejlődésük részletes feldolgozását és az eszközök eredményes összehason-
lítását csak elfogadott szempontok alapján lehet elvégezni. Ezeknek a szempontoknak 
le kell fedniük az eszközök harci tulajdonságait.5 Mindegyik harci tulajdonság hatással 
van a többi tulajdonságra is. A kerekes harcjárművek gyakorlati alkalmazhatóságát 
a három tulajdonság (tűzerő, mozgékonyság, védelem) nem fedi le egészben, szükséges 
még a használhatóságot befolyásoló, az alkalmazhatósági terület bővítését eredményező 
tulajdonság, a szállítási kapacitás.

A békefenntartó eszközök megóvását befolyásoló tulajdonságok rangsorolva a követ-
kezők:6

• védettség,
• szállítási kapacitás,
• mozgékonyság,
• tűzerő.

A kerekes harcjárművek elterjedése az elmúlt évtizedekben

Az elmúlt két évtizedben több nemzet hadereje is megkezdte a lánctalpas páncélozott 
csapatszállító eszközök lecserélését, kivonását. A lánctalpas csapatszállító eszközök 
szerepe továbbra is fontos marad, de egyes területeken a gumikerekes jármű előnyö-
sebbnek bizonyult. A kerekes járművek elterjedését a lánctalpas járművekéhez képest 
az alacsonyabb ár és fenntartási költség is indokolja.7

A lánctalpas járószerkezet felépítése a költségeken felül további hátrányokat jelenthet:
• a kerekes eszközök erőátviteli rendszerének és járószerkezetének mechanikai vesz-

teségei, illetve azok igénybevétele kisebb;
• az elérhető sebesség és a tartósan azzal a sebességgel haladás is fontos szempont.

Az elmúlt évtizedekre jellemző helységharcokban a szilárd útburkolat miatt előnyösebb 
a gumikerekes eszközök alkalmazása,8 és a lánctalpas eszközök alacsony végsebességük 
miatt nagy sebességű konvoj, menetoszlop kísérésére alkalmatlanok.9

5 Gyarmati  2011,  13–14.
6 Bianchi  1999, 70.
7 Bianchi–Bonsignore–Wagner  2002, 68.; Nagy–Helfrih  2001, 76.
8 Nagy  2010.
9 Peck  2005.
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A kerekes harcjárművekkel szemben támasztott védelmi igények és azok változása 
az elmúlt évtizedekben

Az elmúlt évtizedekben lezajlott vagy a mai napig tartó fegyveres konfliktusok tapasz-
talatai meghatározóak az eszközfejlesztéseket tekintve. A kerekes harcjárművek alkal-
mazási területein nem, vagy nem csak a klasszikus hadviselésre jellemző körülmények 
voltak a meghatározóak a 90-es  éveket megelőzően. A vietnámi háború két jelentős 
tapasztalatot eredményezett, amelyek a védett csapatszállítást érintették:

• a járművek védelmi igényét a 7,62 mm űrméretű gyalogság elleni lőszerek lövedé-
keivel szemben határozták meg.10 Ez a védelmi képesség egészen a 90-es  évekig 
jellemző volt a kerekes harcjárműveket tekintve.

• bebizonyosodott, hogy a technikai fölény nem elegendő egy terület birtokba véte-
léhez, illetve ellenőrzéséhez, hiszen a terepismeretre épülő gerillaharc eredmé-
nyesnek bizonyult mind a gyalogsági állománnyal, mind a járművekkel szemben. 
A gerillaharc az aszimmetrikus hadviselés részeként minden műveleti területen 
jellemzővé vált az ezredforduló után.11

Az  1979-ben  lezajlott szovjet megszállási kísérlet Afganisztánban elhúzódó háborúhoz 
vezetett.12 A szovjet haderő elsősorban az európai hadszíntér követelményeihez volt 
berendezkedve, és az új környezetben megszerzett tapasztalatok az eszközök műszaki 
fejlesztését indukálták.13 A csapatszállítást a kezdetekben BTR-152 eszközökkel oldották 
meg, de megjelentek a BTR-60 és BTR-70 harcjárművek, mivel nagyobb mozgékonyságú, 
erősebb páncélzattal és tűzerővel rendelkező járművekre volt szükség.

A  12,7 mm űrméretű géppuskák és  14,5 mm űrméretű nehézgéppuskák mellett14 
az RPG-7 gránátvető hatásos fegyvernek bizonyult a harckocsik, teherautók, helikopterek 
és természetesen a kerekes harcjárművek ellen.15 A történtek ismeretében kijelenthető, 
hogy a szovjet hadvezetés és akkori technikai színvonallal nem tudott megfelelő választ 
adni az afganisztáni támadásokra.

A 90-es  évektől az első öbölháború volt a legjelentősebb, legnagyobb katonai erőt 
felvonultató fegyveres művelet. Az Operation Desert Storm (sivatagi vihar hadművelet) 
első komoly összecsapásában kerekes harcjárműveket ért támadás.16

A csecsen–orosz háború alkalmával a csecsen erők helyismereti előnye és a szo-
katlan harcmodor jelentette a legnagyobb nehézséget az orosz fél számára. A helyzethez 
igazított kis létszámú csapatok PKM géppuskákkal, mesterlövészekkel, illetve RPG 
gránátvetőkkel a harcjárműveket kísérő gyalogságot, majd a harcjárműveket támadták.17

10 Hazel  2016,  185.
11 Bera et al.  2012, 23., 87.
12 Bera et al.  2012, 34–43.
13 David B.  2014.
14 Kőszegvári–Resperger  2005,  18.
15 Grau  1998, 6–8.
16 Operation Desert Storm Update 3 (1991), 4.
17 Bera et al.  2012, 79.
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A 90-es  évek elejétől elhúzódó délszláv válság esetében a NATO-tagállamok had-
seregei először  1995-ben  léptek közbe. Még ebben az évben a spanyol fegyveres erők 
járművei két nap alatt több mint hetven defektet kaptak. Jellemzően orvlövészek lőtték 
ki a kerekeket, de a kanadai kerekes harcjárművek elakadását több esetben aknára futás 
okozta.18

A Bundeswehr által alkalmazott Fuchs harcjárművek gyors fejlesztését indokolták 
a kezdeti alkalmazási tapasztalatok.19 A Fuchs járművek védelme annak ellenére gyen-
gének bizonyult, hogy béketeremtési feladatoknál nem számoltak nagy veszteségekkel.

A védelmi igényt pontosan mutatják az elvégzett fejlesztések, melyeket nagyon 
gyorsan, összesen  20 hét alatt hajtottak végre:20

• 14,5 mm űrméretű nehézgéppuska páncéltörő lövedékei elleni védelem;
• 7 kg-os  robbantótöltettel szerelt, kerék alatt felrobbantott akna elleni védelem.

A Közel-Keleten, Irakban és Afganisztánban az előző pontban felsoroltakon felül elter-
jedtek az orvtámadások. A robbanószerek felhasználásával készített, előre elhelyezett 
vagy közúti járműbe rejtett, sok esetben álcázott, illetve az úttest alá beásott csapda veszé-
lyezteti a mai napig a járműveket beépített területen, közúton egyaránt.21 Az öngyilkos 
merénylők számára a harcjármű fegyverzetének látványa nem jelent visszatartó erőt.

A  2000-es  évek elején Afganisztánban az al-Káida terroristái és a tálibok fegyvereinek 
zömét 82 mm űrméretű aknavetők, RPG-7 gránátvetők, továbbá géppuskák, golyószórók 
és gépkarabélyok tették ki, és támadó eszközként itt tűntek fel tömegesen az improvizált 
robbanó eszközök (a továbbiakban: IED).

Az ezredforduló utáni katonai műveletek bonyolultsága és hosszú ideje miatt pontos 
veszteségről szóló összefoglalást nem, de azokra adatok formájában példákat fel lehet 
kutatni:

• a Bundeswehr állományából  2011-ig  ötven katona vesztette életét;22

• Afganisztánban az IED-támadások miatt a veszteségek tovább nőttek, hiszen 
 2009 júniusában Kandaharban a második gyalogos zászlóalj még harminchét 
katonát veszített, és a sebesültek száma 238 nőtt egy év alatt.23

Ezek a veszteségek jelentették a fordulópontot, amely a Stryker harcjárművek módosí-
tásához vezetett.24

A második öbölháborúban, Irakban a helyi milíciák ötvözték a sivatagi gerillaharcmo-
dort a városi hadviseléssel,25 megjelentek az orvlövészek, amelyek a járőröket és a hely-
színbiztosító erők járműveinek lövészeit vették célba.

18 Bianchi  1999, 68–69.
19 F. Foss  2000, 443.
20 Hilmes  1996.
21 Gávay  2014, 61–62.
22 Bundeswehr convoy attacked by Taliban (2011).
23 US Army Moves Ahead with V-Hull Strykers (2018).
24 Gávay  2016, 35–36.
25 Bera et al.  2012, 98–99.
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A 90-es  években megjelentek a tehergépjárművekre, terepjáró gépkocsikra szerelt 
 12,7 mm űrméretű géppuskákkal vagy  14,5 mm űrméretű nehézgéppuskákkal végrehajtott 
támadások.

Az RPG gránátvetők felbukkanásával Irakban szinte minden sarkon, hídon, út menti 
árkokban számolni kellett.  2004-ben  Irakban az addigi 345 dokumentált ellenséges táma-
dásban tizenheten meghaltak, és huszonnyolc járművet semmisítettek meg.26

A kerekes harcjárművek védettségének legfontosabb változásai

Az előző fejezetekben tárgyalt, védelmi igények által indukált technikai fejlesztés az aktív 
tűzfegyverek, azon belül a lövészfegyverek elleni (ballisztikai) védelmet és a reaktív 
fegyverek, azaz a harcjárművek alatt elműködő aknák, IED-k és formázott töltetek elleni 
védelmet javította jelentősen, a védőelemek fajlagos sűrűségét végig szem előtt tartva.

1. ábra
A védettség igényének megjelenése és az alap vagy kiegészítő védőelemekkel elért védettség időrendben 
való ábrázolása
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A kerekes harcjárművek védettségének igénye és a védettség viszonya, időrendi alaku-
lása az előző alfejezetekben bemutatottak alapján példákkal jól szemléltethető (1. ábra):

• a vietnámi háborúban megfogalmazott védelmi szint, a 7,62 mm űrméretű gyalogság 
elleni lőszerek lövedékeivel szembeni védelem volt, és ez a védelmi képessége már 
a védelmi igény megjelenésekor adott;

26 Miller  2004.
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• a kumulatív gránátok elleni védelem igénye az afganisztáni szovjet megszállás 
idejétől fontos volt, de a harcjárműtípusokhoz rendszeresíthető védőelemek 
a  2000-es  évek második felében jelentek meg;

• a  14,5 mm űrméretű páncéltörő lőszerek elleni ballisztikai védelem, illetve a 7 kg 
töltettel rendelkező akna elleni védelem a délszláv válság idején vált aktuálissá;

• az IED-k elleni védelem a Közel-Keleten és Afganisztánban vált fontossá a  2000-es  
évek elején, de a szükséges védelmi kialakítások szintén a  2000-es  évek második 
felében jelentek meg.

A feldolgozott irodalmak alapján megállapítható, hogy a fejlesztések során egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak a nemfémes anyagok és a repeszek elleni védelem, illetve a harc-
eszközök gyártói többnyire beszállítóktól szerzik be az adott járműtípusra alakítható 
védőelemeket, védőelemrendszereket.

A kerekes harcjárművek technikai változásainak összefoglalása

Az Egyesült Nemzetetek Szövetsége (a továbbiakban: ENSZ) és az Észak-atlanti Szö-
vetség Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamok hadseregei által alkalmazott 
kerekes (csapatszállításra alkalmas páncélozott) harcjárművek és azok fejlesztésének 
bemutatása az összehasonlíthatóságuk miatt elengedhetetlen, a disszertációban ez a har-
madik fejezetben kapott helyet, illetve a mellékletekben szerepel tíz típusfejlesztési vonal 
harminckét típusának technikai adatait tartalmazó táblázat is.

A kerekes harcjárművek összehasonlításának alapja

A kerekes harcjárművek passzív védelmét érintő fejlődés vizsgálatához a dolgozatban 
bemutatott eszközök körét az MH-ban  rendszeresített eszköztípusokra és az MH missziós 
szerepvállalásának helyszínein, más, szövetséges nemzetek által jellemzően alkalmazott 
eszközökre korlátoztam.

Az összehasonlításhoz szükséges fizikai, technikai tulajdonságok az alábbiak:
• az eszközök tervezésének, gyártásának ideje, fontosabb körülményei;
• a járművek katonai alkalmazhatóságát bemutató adatok (védettség, szállítási kapa-

citás, mozgékonyság, tűzerő);
• a fontosabb fejlesztések és azok eredményei;
• technikai adatok,
• védettséget befolyásoló tulajdonságok.

Fontos megjegyezni, hogy a leírásokban jóval több típusváltozat szerepel, mint az össze-
foglaló táblázatokban. Az összehasonlító elemzésbe bevont eszközök körét az átláthatóság 
miatt szükséges volt korlátozni. A fejezet célja az eszközök fejlődésének bemutatása 
és a fejlesztések eredményeinek összegzése volt.
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Az összehasonlított eszközök és a fizikai jellemzők alapján levonható következtetések

A bemutatott eszköztípusok fejlődésének feldolgozásával, az adatok összegyűjtésével 
és értelmezésével megállapítottam, hogy a védelmi képességeket érintő változás az utolsó 
 20-22 évben történt meg, a délszláv válság és a közel-keleti tapasztalatok hatása ebben 
a tekintetben egyértelmű. A disszertációban bemutatott harminckettő típusból húsz 
ebben az időszakban jelent meg.

2. ábra
A vizsgált harcjárműtípusok modernizált változatainak vagy új típusok megjelenése időrendben
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A 2. ábrán jól látszik, hogy az utóbbi tíz évben tizenegy új típus került gyártásba, majd 
alkalmazásba. A bemutatott eszközök és azok altípusai:

• BTR járművek: BTR-80, BTR-80 A, BTR-90, BTR-82 A;
• Fuchs járművek: Fuchs Tpz. I., Fuchs Tpz. A8, Fuchs Tpz. II;
• VAB harcjárművek: VAB, VAB NG, VAB MK II, VAB MK III;
• M1117 harcjárművek: M1117Guardian, Textron TAPV;
• Piranha modellek: ASLAV 25, Piranha III / Stryker, Stryker DVH, Piranha 5;
• Pandur járművek: Pandur I 6x6, Pandur II 6x6, Pandur II 8x8;
• Boxer harcjárművek: Boxer APC, Boxer IFV;
• VBCI harcjárművek: VBCI, VBCI II.;
• Patria járművek: Patria XA  185, Patria XA  202, Patria AMV, Patria AMV XC360P, 

Patria AMV xp;
• FNSS és az Ejder harcjárművek: FNSS Pars 6x6; FNSS Pars 8x8; Ejder AWV.
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A ballisztikai védelem szempontjából a következőket állapítottam meg:
• a kerekes harcjárművek oldalpáncélzatának dőlésszöge lecsökkent a belső tér ki-

használhatóságának érdekében, de az ebből eredő védelmi képesség csökkenést 
kiegészítő ballisztikai védőelemeket alkalmazva nemcsak kompenzálták, hanem 
a védettséget jelentős mértékben javították is;

• a kiegészítő ballisztikai védőelemek kulcsfontosságú szerepet kaptak a jármű 
tömeg és a védelmi képesség megfelelő arányának eléréséhez, illetve a repeszháló 
bel- és kültéri alkalmazása a legkorszerűbb eszközöknél alapkövetelmény;

• a ballisztikai védelmi képességeket tekintve a 90-es  évekig még jellemző 7,62 mm 
űrméretű gyalogság elleni lőszerek lövedékei elleni körkörös védelemről  14,5 mm 
űrméretű AP lőszerek lövedéke elleni védelemre javult, illetve szemből 30 mm 
űrméretű APSF vagy APDS lőszerek lövedékei elleni védettség is elérhető.

Az akna és IED elleni védelem szempontjából a járműtest kialakítását vizsgálva ki-
jelenthető:

• az akna és IED elleni védelmek gyakorlatilag nem léteztek a kerekes harcjárműveket 
tekintve a 90-es  évek közepéig;

• a korszerű kerekes harcjárművekre 7-10 kg robbanótöltettel rendelkező kerék alatt 
vagy a jármű alatt elműködő akna elleni védelem a jellemző;

• a jármű alatt elműködő robbanóeszközök energiaelvezetésének legfontosabb eleme 
a „V” vagy „W” alakú alsó kialakítás, amely eloszlatja az akna elműködésekor 
keletkező nagy gáznyomást, illetve eltereli a repeszeket;

• a deszant számára a járműtest oldalára vagy a tetőre belülről, flexibilis elemekre 
felfüggesztett üléseket szerelnek, amelyek saját lábtartóval rendelkeznek. Az ülések 
támlája, oldalfala védelmet nyújt a repeszek ellen;

• a jármű hátsó oldalán van a fő búvónyílás (deszantajtó).
A szállítási kapacitást érintő változások:

• Az 1-2 t terhelhetőség helyett akár  10 t terhelhetőség is elérhető. Jellemző lett az esz-
közök túlterhelhetősége, amely lehetővé teszi a járművek további fejlesztését, nem 
szükséges azok kivonása, cseréje;

• Általánossá vált a küzdőtérben az 1,2 m3 légtér katonánként.
A mozgékonyságot érintő változások:

• a járművekbe hathengeres dízelmotort és automata sebességváltóművet szerelnek;
• a futómű felfüggesztése független, a dobfékszerkezetet felváltotta a tárcsafék;
• a fékrendszerek a korszerű járműveken ABS-berendezéssel vannak ellátva;
• több jármű esetében elérhető a hibrid hajtás vagy a terepviszonyokhoz igazítható 

erőátviteli menedzsmentrendszer.
A tűzerőt érintő változások:

• a fő fegyverzet stabilizált és sok esetben távirányított;
• a modulrendszerű eszközök fegyverzete, felszerelése a feladathoz illeszthető 

a bázisjármű jelentős átalakítása nélkül.
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Követelménnyé vált a kerekes harcjárművek átalakíthatóságának és a feladatkörük 
megváltoztatásának lehetősége, amelyek teljesíthetők a fegyverzet, a védőelemek, egyéb 
berendezések cseréjével.

A következő fejezetben az összegyűjtött adatok alapján, döntéselméleti matematikai 
módszer segítségével, összehasonlító elemzéssel, az eszközök sorrendjét állítom fel azok 
védettsége alapján.

Az eszközök összehasonlító elemzése

A disszertációban az eszközök mint alternatívák többszempontú döntési modellel lettek 
összehasonlítva. A matematikai módszerek, jelen esetben a többszempontú döntési 
modellek döntési vagy döntéshozói célként fogalmazzák meg az összehasonlítás célját. 
A döntéshozói cél elérésének az eszköze az összehasonlítás eredményeként kapott rangsor 
felállítása. A komplex eredmény érdekében a kerekes harcjárművek két lehetséges fel-
használási területe lett figyelembe véve, illetve csak objektív szempontokat alkalmaztam, 
amelyek az eszközök műszaki, technikai jellemzőiből származnak.

Az összehasonlítás szempontrendszere

Az eszközök (alternatívák) védettség alapján való rangsorolása az összegyűjtött, felsorolt 
technikai adatok és más jellemzők segítségével akkor lehetséges, ha rendelkezésünkre áll:

• a döntéshozói célokat kifejező vizsgálati szempontok rendszere, hierarchiája;
• egy megfelelő többszempontú döntési modell.

A szempontrendszer megfelelőségét a kiválasztott módszer igényei szerint célszerű ellen-
őrizni. Az összehasonlítás körülményeinek leírásához és a módszer kiválasztásához 
Gyarmati  2011, Gyarmati  2004 és Rapcsák  2007 irodalmakat vettem alapul.

A döntési feladatok egyik jellegzetessége a szempontok különböző minősége,27 de 
a figyelembe vett szempontok összességében kell az összehasonlított haditechnikai esz-
közök közötti különbséget, illetve az eszközök mint alternatívák sorrendjét megkapni.

A szempontok fontosságát befolyásolja a környezet, más súllyal bír a tűzerő vagy 
a mozgékonyság a területvédelemben, mint a missziós alkalmazási területen. A dolgo-
zatban elvégzett összehasonlítás alkalmával a szempontokat bemutattam, azok alapján 
történt az adatgyűjtés és az összehasonlítás is.

A szempontok a döntéshozói célokból következnek, és az egyes szempontokat 
az alternatívák, jelen esetben a harcjárművek konkrét paramétereivel mérhetjük, amelyeket 
hierarchiába kell foglalni. Az érthetőség miatt a dolgozatban a hierarchiaszinteknek 
megfelelően a „szempont”, az „alszempont” és a „levélszempont” fogalmak jelennek 

27 Rapcsák  2007, 5.
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meg. A levélszempont a már mérhető, objektív módon értékelhető és a hierarchiában 
tovább nem tagolható szempont.

A szempontrendszer kialakításához szükséges a szempontok hierarchiájának meg-
határozása. Az összehasonlításhoz a négy szempontot, a már bemutatott legfontosabb 
tulajdonságok jelentik: védettség, szállítási kapacitás, mozgékonyság, tűzerő.

Az első szempont a „védettség”, amelyet az összegyűjtött adatokból alszempontként 
és levélszempontként megadható tulajdonságok jellemeznek:

• védettség aktív tűzfegyver ellen – körkörös és frontális ballisztikai védelem;
• védettség reaktív tűzfegyver ellen – akna elleni védettség, IED elleni védettség, 

repeszháló, RPG elleni védelem, különálló felfüggesztett ülések;
• észlelhetőség – vizuális álcázás/füstgránát, befoglaló méretek;
• kimenekíthetőség – búvónyílások száma, hátsó deszantajtó.

A „szállítási kapacitás” szempont esetében egy ugyanilyen nevű alszempontra is szükség 
van, mert a döntéstámogató szoftver önálló levélszempontokat nem képes kezelni az adott 
hierarchiában: kezelőszemélyzet, deszant létszáma, belső tér, terhelhetőség.

A harmadik szempont a „mozgékonyság”, amely esetében ismét alszempontok 
és levélszempontok vannak megadva:

• teljesítmény- és tömegmutatók – fajlagos teljesítmény, névleges talajnyomás;
• makroakadály-leküzdő képesség – árokáthidaló képesség, lépcsőmászó képesség, 

hasmagasság, úszóképesség);
• manőverezhetőség – fordulókör sugár, hatótávolság műúton, sebességváltó kapcso-

lási elve (automatizáltság), a futómű-felfüggesztés kialakítása, blokkolásgátlóval 
ellátott fékrendszer.

A negyedik szempont a „tűzerő”, amely esetben szintén egy ugyanilyen nevű alszem-
pontra is szükség van, azon belül a levélszempontok: elsődleges fegyverzet, másodlagos 
fegyverzet, stabilizált fegyver, távirányított fegyver, kiegészítő tűzerő, a harcjárműre 
felszerelhető különböző űrméretű fegyverzetek száma.

A szempontrendszer hierarchiájának felállítása után a következő lépés annak elő-
készítése és pontos definiálása.

A döntési modell kiválasztása

A hierarchia kialakításával és a szempontok kezelhetőségének vizsgálatával egyidőben 
kiválasztásra került a többszempontú döntési modell is, ezért ez az alfejezet a mód-
szer kiválasztását indokolja. A többszempontú döntéselméleti modellek közül Gyar-
mati  2011 Gyarmati  2003 irodalmak alapján az AHP (Analytic Hierarchy Process), 
a PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) 
és a SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) eljárásokkal lehet a haditech-
nikai eszközök összehasonlítását elvégezni. Olyan módszerre van szükség, amellyel:

• nagyszámú alternatíva kezelhető;



544

Gávay György Viktor

• négy szempont, kilenc alszempont és több mint harminc levélszempont egy időben 
kezelhető;

• az alternatívák rangsorolása kivitelezhető;
• nem igényel nagy létszámú szakértői hátteret.

Ezek alapján az AHP kizárásra került, és a PROMETHEE tűnt a legalkalmasabb mód-
szernek.

A PROMETHEE-módszer egy olyan „outranking”-módszer, amellyel elsősorban 
a legjobb alternatívát lehet kiválasztani, de a különböző szempontok szerinti összehason-
lítás során sorrendet is felállít az alternatívák között.28 A modell segítségével a két alkal-
mazási környezetben is megoldható a rangsorolás. A módszer használatát alátámasztja, 
hogy az alternatívák rangsorolása után vagy közben a GAIA-módszer (Geometrical 
Analysis for Interactive Assistance) segít a grafikus megjelenítésben,29 így a hasonló 
eszközök csoportjainak elkülönítésére lehetőség van. A módszer használatát jelentősen 
megkönnyíti, hogy van elérhető, a döntéshozó közreműködésére épülő döntéstámogató 
szoftver. Ilyen program a szabadon letölthető és kutatási célokra szabadon használható 
VPS (Virtual PROMETHEE Software).

Az eszközök összehasonlítása a PROMETHEE-módszerrel

Az összehasonlítás szempontjainak meghatározása után a szempontok fontosságának 
meghatározását (súlyozását) is el kell végezni. A PROMETHEE-eljárás egyik tulaj-
donsága, hogy a döntéshozó szakértelmére támaszkodva kell ezeket a súlyszámokat 
meghatározni. A súlyszámok megadása a PROMETHEE szoftverek alkalmazásakor 
tetszőleges értékkel történhet, a szoftverek (így a VPS szoftver is) ezeket egyre normál-
ják.30 A súlyszámokat úgy célszerű számolni, hogy az azonos szempont vagy alszem-
pont alá tartozó, adott hierarchiaszinten lévő szempontok súlyszámainak összege száz 
legyen.31 Amennyiben a hierarchiában egy szemponthoz nem adhatók meg alszempontok, 
akkor egy azonos nevű alszempontot kell megadni, amelynek a súlyszámértéke száz. 
Az összehasonlításhoz a súlyszámok értékét a levélszempont, az alszempont és a szem-
pont súlyszámértékeinek szorzata adja. A súlyszámoknak tükrözniük kell a szempontok 
fontosságát. A kutató és adatfeldolgozó munka során feldolgozott információk alapján, 
illetve a kerekes harcjárművek fejlesztéseinek megismert irodalma alapján a szempont-
rendszerhez tartozó súlyszámokat meg lehetett határozni.

A dolgozatban két alkalmazási terület követelményei szerint végeztem el az összeha-
sonlítást: missziós terület (a továbbiakban: MT), területvédelem, honi környezet (a továb-
biakban: TV).

28 Rapcsák  2007, 49.
29 Rapcsák  2007, 70.
30 Rapcsák  2007, 52.
31 Gyarmati  2011, 40.
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A PROMETHEE-modell, a részleges és teljes rangsorok

A PROMETHEE-modell két különböző (pozitív és negatív) döntési folyamot alkal -
maz. A pozitív és negatív döntési folyamok értékei mutatják meg, hogy egy adott alter-
natíva mennyivel jobb vagy rosszabb az összes többinél, illetve mennyire erős vagy 
gyenge a többiekhez képest.

3. ábra
Az eszközök összehasonlításának eredménye: a PROMETHEE II teljes rangsorok a TV és MT 
környezetben
Forrás: a szerző saját szerkesztése a VPS szoftver eredményeiből
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A pozitív és negatív döntési folyam során a PROMETHEE I részleges rangsort kapjuk 
meg, amely szerint egy alternatíva akkor jobb a másik alternatívánál, ha az előnymutatója 
nagyobb és a hátránymutatója kisebb. Az alternatívák PROMETHEE I rangsor a vizs-
gálat esetében önmagában nem alkalmas az alternatívák rangsorolására, ezért szükség 
van a pozitív és negatív döntési folyamatok értékeinek (Phi+ és Phi-) egymásból való 
kivonásával a PROMETHEE II teljes rangsor felállítására. Az összeállított szempont-
rendszer és a súlyszámok alapján a 3. ábrán látható az alternatívák sorrendje a TV és MT 
környezetben is.

A GAIA sík elemzése

A GAIA síkról az alternatívák egymáshoz való viszonyát és a szempontok kielégíthető-
ségét le lehet olvasni a grafikus felületről. Az elemzés során a TV (4. és 5. ábra) és MT 
(6. és 7. ábra) alkalmazási környezeteket vizsgáltam meg. Az alkalmazási környezetek 
esetében figyelembe kell venni a hozzájuk meghatározott szempontrendszert a szem-
pontokkal és azok fontosságát.

4. ábra
Az alternatívák és szempontok ábrázolása a GAIA síkon a TV környezetben
Forrás: a szerző saját szerkesztése a VPS szoftver eredményeiből
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A GAIA síkokon az adott alternatívák egymáshoz való közelsége azok védettségbeli 
hasonlóságát mutatja. Az elkülönülő alternatívák helyzetét a csoportokhoz képest mindig 
valamilyen szempont vagy szempontok befolyásolják, a döntően befolyásoló szempont 
vagy szempontok közelíthetik vagy távolíthatják azt az eredő tengelytől (piros színű 
egyenes az ábrákon).

A GAIA síkok elemzését első lépésben a TV környezetben az alternatíva csoportok, 
a különálló alternatívák és a szemponttengelyek vizsgálatával végeztem el (4. és 5. ábra).

A leghosszabb tengelyek a fegyverzetre vonatkozó szempontokat, illetve a hátsó 
deszantajtó meglétét mutatják. A legjobban elkülönülő alternatíva a BTR-90A harcjármű, 
mivel a fegyverzete szempontjából előnyös, de nincs hátsó deszantajtaja. Ez utóbbi befo-
lyásolja a BTR harcjárműcsalád tagjainak helyzetét. A GAIA síkon az óramutató irá-
nyával megegyezően haladva a következő csoport a homogén acélpáncéllal rendelkező 
régebbi európai típusok alkotják, amelyeket azok modernizált változatainak csoportja, 
majd azok új típusai követnek.

5. ábra
A TV környezet szemponttengelyeinek ábrázolása a GAIA síkon
Forrás: a szerző saját szerkesztése a VPS szoftver eredményeiből
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6. ábra
Az alternatívák és szempontok ábrázolása a GAIA síkon az MT környezetben
Forrás: a szerző saját szerkesztése a VPS szoftver eredményeiből

A (Fuchs II, VAB II, VAB III) csoportra jellemző közös tulajdonságok a körkörös ballisz-
tikai védettség, az automatikus sebességváltó, a hátsó deszantajtó. Jellemzőjük továbbá, 
hogy a névleges talajnyomásuk nagyobb, árokáthidaló képességük kisebb, és ezeket 
az ellentétes irányú szemponttengelyek is jól mutatják.

7. ábra
Az MT környezet szemponttengelyeinek ábrázolása a GAIA síkon
Forrás: a szerző saját szerkesztése a VPS szoftver eredményeiből)
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Mindkét alkalmazási területhez tartozó szempontrendszerre jellemzőek az alábbiak:
• A vízszintes tengely közelében lévő alternatívák mind az ezredforduló után kerültek 

gyártásba, a ballisztikai, az akna elleni és az IED elleni védelmük egyértelműen 
jobb az eddig vizsgált alternatíváknál. Ez a csoport a védettség szempont levél-
szempontjaihoz tartozó szemponttengelyek irányában van;

• Vannak olyan szemponttengelyek, amelyek az alternatívacsoporttól és egymástól 
is távolodnak. Ilyenek a névleges talajnyomás, a kiegészítő tűzerő és a befoglaló 
méret szempontok tengelyei. Ezek a tengelyek jelentik a korszerű eszközök által 
egyidejűleg nem kielégíthető szempontokat.

• Az eredő tengely ugyanannak az alternatívacsoportnak az irányába mutat.
Az MT alkalmazási terület GAIA síkon való ábrázolása láthatóan különbözik a TV alkal-
mazási terület alapján GAIA szerkesztett sík képétől. A szemponttengelyek és az alter-
natívák elhelyezkedése a vízszintes tengelyre megközelítőleg tükrözött képet mutat.

Valójában ennek nincs jelentősége, mert a szemponttengelyek és alternatívák relatív 
helyzetét kell figyelembe venni. A relatív helyzetek jól mutatják, hogy a szempontok 
alternatívákra gyakorolt hatása mindkét környezet esetében hasonlóságokat mutatnak.

Az MT és TV alkalmazási környezetek közötti különbséget az eredő tengely látszólag 
azonos iránya jelenti, mivel minden más eleme a két közeli tükörképnek tekinthető GAIA 
síknak eltérő.

Az MT környezetben a GAIA sík elemzésekor a legfontosabb információk, hogy 
az eredő tengely megközelítőleg a korszerű eszközök irányába mutat, illetve a hasonló 
védettséggel rendelkező kerekes harcjárművek csoportjai ez esetben is jól elkülöníthetők.

Mindkét GAIA sík jól szemléltethetővé teszi az egyes alternatívák adott szempon-
toknak való megfeleltethetőségét, így a kiválasztás folyamatában a döntéshozó azonnal 
láthatja egy eszköz vagy eszközcsoport gyengeségét, illetve erősségét. A VPS szoftver 
lehetőséget biztosít a szempontok és alternatívák kikapcsolására is, ezáltal:

• szűkíthető, változtatható a vizsgált eszközök köre;
• jobban fel lehet mérni a szempontok eredménybefolyásoló hatását.

A GAIA síkok elemzése során beazonosítható eszközcsoportok és azok elhelyezkedése 
a PROMETHEE-rangsorból nem következik, ezért ezek új információk a kerekes harc-
járművek összehasonlítása során. Ezek az új információk kiegészítik és magyarázzák 
a rangsor eredményeit.

Összegzés, következtetések

Ennek a kiadványnak alapot nyújtó disszertáció első két fejezetében bemutattam 
a felkutatott irodalmak alapján a kerekes harcjárművek fenyegetettségének alakulását 
az elmúlt évtizedekben, illetve a védettségük fejlődését és fejlesztését. A megfigyelt 
és összegyűjtött szempontok alapján tíz fejlesztési vonal és harminckét eszköztípus 
részletes bemutatásával és típusonként több mint negyven fizikai paramétert 
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tartalmazó  táblázatot állítottam össze, és sikerült összefoglalnom a harcászati műszaki 
követelményeket érintő változásokat.

A disszertáció negyedik fejezetében az eszközök összehasonlítását két különböző 
alkalmazási környezet követelményei szerint végeztem el a PROMETHEE-módszerrel, 
a VPS szoftver segítségével. Az összehasonlítás menete MCDM-modell lépései szerint 
lett végrehajtva.

Az összehasonlítás eredményeként felállítottam az alternatívák teljes rangsorát 
mindkét felhasználási környezetben (PROMETHEE II rangsor), illetve elemeztem 
a GAIA síkon ábrázolt alternatívákat és a szempontokat mindkét felhasználási környe-
zetben. Bemutattam, hogy a PROMETHEE-modell vizuális módszerének segítségével 
az eszközök csoportosíthatók a fizikai paramétereik és tulajdonságaik alapján.

Az elvégzett munka egyértelműen levonható következtetése, hogy a GAIA síkok 
eredő vektora a homogén acélpáncéllal rendelkező eszközök elhelyezkedésével ellentétes 
vagy közel ellentétes irányba mutat. Ebből adódóan kijelenthető, hogy:

• a PROMETHEE-módszerrel kapott eredmény alátámasztja a kerekes harcjárművek 
technikai fejlődését, mert a korszerű eszközök az eredő vektorok irányában cso-
portosulnak;

• a csak homogén acélpáncéllal rendelkező eszközök hátránya a védettség szempont-
jából a GAIA síkokról leolvasható, mert az eredő vektorral ellentétes irányúak.

A homogén acélpáncéllal rendelkező eszközök a PROMETHEE-modell segítségével 
felállított rangsor (teljes rangsor) legutolsó helyein végeztek.

A tanulmány alapjául szolgáló, azonos című disszertáció tudományos eredményei

Az elmúlt évtizedek katonai műveleteinek tapasztalatait megvizsgálva beazonosítottam, 
összefoglaltam és grafikus módon ábrázoltam a kerekes harcjárművek fenyegetettségét 
és védettségét érintő legfontosabb változásokat.

Szakirodalmi forrásokból összegyűjtött, illetve saját kísérleti eredményekkel alátá-
masztott adatok alapján megállapítottam, hogy az 5,56 mm, illetve 7,62 mm űrméretű 
AP karabély és puskalőszerek páncélátütő képessége miatt, 90°-os  becsapódási szög 
esetén a homogén acél páncéllal rendelkező kerekes harcjárművek ballisztikai védett-
sége nem elégséges.

Elemeztem az elmúlt fél évszázadban alkalmazott tíz kerekesharcjármű-fejlesztési 
vonal típusváltozatait, amelyek technikai adatai és jellemzői alapján beazonosítottam 
a Harcászati Műszaki Követelményekben a védettség, szállítási kapacitás, mozgékonyság 
és tűzerő terén bekövetkezett változásokat.

Többszempontú döntési modellel felállítottam a bemutatott kerekes harcjárművek 
rangsorát két különböző alkalmazói környezetben, amelynek eredményeképpen 
a vizsgálatnál alkalmazott szempontrendszer alapján bizonyítottam a homogén 
acélpáncéllal rendelkező eszközök védettségbeli hátrányát a modernizált vagy új 
fejlesztésű harcjárművekkel szemben.
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Beazonosítottam és alkalmaztam egy olyan többszempontú döntési modellt, amelynek 
segítségével a bemutatott kerekes harcjárművek csoportján belül az egyes alkalmazási 
környezetre jellemző szempontok teljesítésének minősége alapján alcsoportokat külö-
nítettem el.
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A szemantikus keresés módszerei és alkalmazási 
lehetőségei a védelmi szférában, a közigazgatásban, 

illetve a gazdasági életben

Vadász Pál1

Bevezetés

A 21. század második évtizedének végén látható trendek egyértelműen mutatják, hogy 
napjainkban az információkezelés területén paradigmaváltás zajlik. Az elérhető adatok 
zöme már elektronikusan hozzáférhető zárt vagy nyílt (például felhőben) rendszerekben, 
így az információkeresés jórészt elektronikus információkeresést jelent. Az adatok táro-
lásának költsége folyamatosan csökken. Az adatfeldolgozás egyre inkább olcsóbb fel-
hőben, mint a saját rendszeren belül. A létrejövő szöveges állományokat egyre inkább 
nem beszkennelt képi formátumban tárolják és teszik hozzáférhetővé, hanem az eredeti, 
géppel olvasható változatban. A számítógépes feldolgozási kapacitások elképzelhetetlen 
feladatokat tudnak megoldani, így például komplex mesterségesintelligencia-alkalmazá-
sokat képesek futtatni, mint például a mélytanulásra épülő gépi fordítás, kérdező-vála-
szoló alkalmazások, kivonatolók stb. Az olcsó és gyors, vonalas vagy mobil adatátviteli 
csatornák mindent elérhetővé tesznek a felhasználó számára. Ezért az adatok óceánjában 
az igazi mai kihívás megtalálni a lényeget, legyen az adat strukturált, strukturálatlan 
vagy félig strukturált formában. A világszerte elektronikusan tárolt szövegmennyiség 
exponenciális növekedése, a Moore-törvénynél már lassabban, de még mindig ugyan-
csak exponenciálisan növekvő processzorsebesség, a szinte korlátlan tárolókapacitások, 
az online elérhetőség és nem utolsósorban a mesterséges intelligencia gomba módra 
szaporodó alkalmazásai alapvető, a szolgáltatások és a felhasználás jelentős mértékű 
változásait idézték elő az információkeresés területén is. A keresési technológiák egyik 
rendkívül hatékony és kifinomult válfaja a jelentésalapú vagy szemantikus keresés. 
Ennek a jelentősége annál is nagyobb, mert az elérhető adatok 85%-a  strukturálatlan 
vagy félig strukturált, hiszen a nem strukturált szövegtestek feldolgozása a szemantikus 
módszerek nélkül lehetetlen.2

1 ORCID: 0000-0003-3848-6096
2 Shilakes–Tylman  1988.
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Az információkeresés elméleti alapjai

Információkeresés, szemantika, szemantikus keresés

Ebben a fejezetrészben áttekintem a szemantikus keresést, annak matematikai-informa-
tikai és nyelvészeti alapfogalmait.

A természetesnyelv-feldolgozás (natural language processing, a továbbiakban: NLP)3 
az informatika, a mesterséges intelligencia és a számítógépes nyelvészet közös területe. 
Feladata a természetes nyelvű szövegek számítógépes feldolgozása. Főbb területei a ter-
mészetes nyelv gépi értelmezése, fordítás, nyelvek generálása, hangfeldolgozás, szöveges 
és hangalapú párbeszédre képes interaktív alkalmazások előállítása stb. A szemantika 
szerint a jelek önmagukban értelmetlenek, a környezethez viszonyítva nyernek értelmet. 
Az 1. ábra az eredeti saussure-i4 gondolatot feldolgozva mutatja be a három komponens 
viszonyát. A jeltárgy maga az objektum, amelyet a jel ábrázol. A jelhordozó az a kép, 
hang, betűsor stb., amely a jelfelhasználó számára a jeltárgyat szimbolizálja, reprezentálja. 
Nyilvánvaló, hogy a kutya, dog, Hund, chien betűsoroknak nincs önmagukban semmilyen 
Canis lupus familiaris jellege, a jel a jelhordozó emberi agyban képződő absztrakciója 
során kap értelmet a korábbi beidegződések alapján. A tudás informatikai szempontból 
az adat és az információ, a gépi tárolás és megjelenítés tárgya, míg a bölcsesség eredeti 
megközelítésben már az emberi tudatban képződik meg. A mesterséges intelligencia 
világában a klasszikus felosztás eltolódik, mert a gép már képes az információkat meg-
felelő helyen és időben automatikusan, azaz megfelelő külső inger hatására előhozni, 
és azokat bonyolult következtetések, reakciók folyamán feldolgozni, egyes területeken 
egyre inkább az embernél magasabb színvonalon is (lásd például: sakk, go stb.).

A szemantikus keresés a keresési pontosságot olyan technológiákkal javítja, ame-
lyek a keresést annak jelentése alapján értelmezik a keresett térben, legyen az egy 
zárt rendszer, a nyílt web vagy korlátozott hozzáférésű adatállomány a nyílt weben. 
Az adatok lehetnek strukturáltak, félig strukturáltak és strukturálatlanok. Strukturált 
adatok adatbázisokban és az azt leíró sémákban fordulnak elő, rekordonként egyező 
formátumú mezőkkel. Ilyen például a telefonhívások vagy a hitelkártyaszámok listája. 
A félig strukturált adatok egyező elválasztóval, például pontosvesszővel elválasztott, de 
nem feltétlenül egyforma hosszúságú mezőket tartalmazó rekordok. A strukturálatlan 
adatok szabad szövegű állományok, mint például a Word- vagy a PDF- (hordozható 
dokumentumformátum, Portable Document Format) fájlok, e-mailek stb. Nem struk-
turált, szabad szövegű formán azt értjük, hogy az adat szemantikájára nem utal a tároló 
adatstruktúra.5 Hétköznapi nyelven úgy mondhatjuk, hogy az adatok nem rendezett 

3 A magyar szaknyelvben is az NLP a meghonosodott. Nem keverendő össze a Neuro-linguistic 
Programming nevű, ugyancsak NLP rövidítésű pszichoterápiai irányzattal.
4 Ferdinand de Saussure svájci nyelvész,  1857–1913.
5 Tikk  2007, 21.
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formában  jelennek meg, ahogy a telefonszámok egymás alatt, hanem sorban, de alakilag 
rendezetlenül, mint például a szavak, mondatok egy újságcikkben vagy egy honlapon.

1. ábra
Jeltárgy, jelhordozó és jelértelmező saussure-i  hármasa
Forrás: Munk  2014

2. ábra
A szövegbányászat modellje
Forrás: Tikk  2007, 22.

Az adatállományokat leíró adatokat metaadatoknak nevezzük. Ilyen egy Word-fájl 
keletkezésének vagy utolsó módosításának dátuma, a szerző neve stb. A könyvtári 



556

Vadász Pál

 gyakorlatból vette át a szemantikus technológia az annotációt. Ennek leggyakoribb 
formája a címke (tag). A címkézés (tagging) lényege, hogy a fogalmak mellé (könyvtár 
esetében ezek rendesen könyvcímek, szerzők stb.) további kulcsszavakat, tárgyszavakat 
mellékelnek a hatékonyabb kereshetőség végett. A 2. ábra a feldolgozási folyamatot 
mutatja szövegbányászati megközelítésben. A dokumentumtárból az előfeldolgozás után 
a feldolgozáshoz kerülnek, majd feldolgozott formában tárolódnak a lekérdező-kereső 
számára.

Az információkeresés matematikai-informatikai alapjai

A modern információkeresés oroszlánrésze a  21. században már informatikai alapon tör-
ténik akár zárt rendszerekben, akár nyílt forrásban. Függetlenül attól, hogy az adatokat 
strukturált, félig strukturált vagy strukturálatlan formában tárolják, az adatok kezelése 
fejlett és rohamosan fejlődő matematikai apparátust használ. Az információkeresés alapja 
a mintaillesztés (pattern matching), amelynek során egy dokumentumreprezentációt 
összehasonlítunk egy másikkal. A legegyszerűbb keresési mód a Boole-algebrai ope-
rátorokkal történő karaktersoros (string) vagy másképpen kulcsszavas keresés. Itt hal-
mazelméleti megközelítésben a keresőszót és a keresési teret mint halmazok metszetét, 
unióját vagy ezek valamilyen kombinációját keressük, amely a találati halmazt alkotja. 
Ennek az egyszerű módszernek a hátránya, hogy ha a keresőkritérium nem pontosan 
egyezik a keresési tér egyébként fontos elemével, akkor az a találati halmazból kiesik. 
A Boole-algebrai keresés mint a karaktersoros keresés kiterjesztése alkalmas úgyneve-
zett ad hoc lekérdezésekre, de a mindennapi felhasználó igényeit ez a „keresőszavas” 
módszer csak korlátozottan tudja kielégíteni. A felhasználó elvárja, hogy a rendszer ne 
csak azokat a dokumentumokat adja ki, amelyek a konkrét keresőszót tartalmazzák, 
hanem minden releváns dokumentumot, akár szerepel benne a szó, akár nem. Más 
szóval szabad szavas, jelentésalapú keresést vár el. Mivel a legtöbb komplex keresés nem 
pontos találatot eredményez, így szükséges a dokumentumok hasonlóságának matema-
tikai kezelése. Ehhez szükséges a matematikai apparátus, amely a hasonlóságot mérhe-
tővé teszi. Ez az eszköztár a dokumentumok reprezentálásán alapul, amelynek lényegét 
alább ismertetem. A lekérdezés során a rendszer a hasonlóság mértéke, azaz a relevancia 
alapján rangsorolja a találatokat.

Egy kifejezés gyakoriságát (term frequency, tf ) egy dokumentumon belül 
az előfordulás számával mérjük. De ez a gyakoriság nem feltétlenül tükrözi vissza 
a kifejezés fontosságát is. A stopszavak (lásd lejjebb) igen gyakoriak, de jelentéktelenek. 
Ezt ellensúlyozandó bevezették az inverzdokumentum-gyakoriság fogalmát (inverse 
document frequency, idf), amely azon dokumentumok számával fordítottan arányos, 
amelyekben az adott kifejezés előfordul. Könnyen látható, hogy a kettő szorzata, azaz 
a kifejezés „egyedisége”, a tf*idf annál nagyobb, minél többször fordul elő a kifejezés 
egy adott dokumentumban, és minél ritkábban az egész szövegtestben. A vektortérmodell 
a dokumentumokban szereplő összes szót felsorolja egymás mellé, majd minden 
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dokumentumban jelzi, hogy az adott szó abban szerepel-e, vagy sem. A szavakkal 
a dokumentumok kollekciójából, azaz a korpuszból egy fogalomelőfordulás-mátrixot 
(term-document incidence matrix) képeztünk. Természetesen ennek az úgynevezett 
szózsákmodellnek (bag of words) több hátránya is van, például hogy nem tükrözi 
a szó helyét, valamint a szavak sorrendjét és számát. Egy új dokumentumnak a már 
felsoroltakkal történő összehasonlítása a legegyszerűbben úgy történik, hogy az új 
dokumentum oszlopát összehasonlítjuk a mátrixszal, és megállapítjuk, mely szavak 
szerepelnek benne, és melyek nem. Az összehasonlítást kétféleképpen végezhetjük 
el. A két vektor által bezárt szög koszinusza jelzi a hasonlóságot, illetve a végpontok 
közötti szakasz (euklideszi) a távolságot. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy egyszerű 
lekérdezés vektorához (query) a keresés meg kell találja a leginkább hasonló találatot, azaz 
azt a vektort, amely a legkisebb szöget zárja be vele. Általában a lekérdezés (query) maga 
is egy speciális dokumentum, amely a lekérdező szavak, kifejezések kombinációjából 
áll elő. A lekérdezés során a lekérdezés mátrixát hasonlítják össze a tárgytér mátrixával, 
és megállapítják a hasonlóságokat különböző mértékek alkalmazásával. Az alábbi roppant 
egyszerű példával illusztrálható a dokumentumok hasonlóságának mérése. Tekintsük 
a következő két mondatot mint dokumentumot! Az előfordulás-mátrix alább látható 
az 1. táblázatban. D1: A kislány szép. D2: A kislány okos.

1. táblázat
Két egyszerű mondat előfordulás-mátrixa

D1 D2

A 1 1

kislány 1 1

szép 1 0

okos 0 1

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A 3. ábra szerinti háromdimenziós koordináta-rendszerben ábrázoljuk a dokumentumokat 
a szavak mint vektorok által kifeszített térben. Az egyszerűsítés jegyében az „A” hatá-
rozott névelőt mint stopszót (lásd lejjebb) ejtjük. A három szót a három tengely mentén 
egy-egy vektor reprezentálja. A két eredő (szép kislány, okos kislány) reprezentálja a két 
mondatot. Ezek hasonlóságát az α szög mutatja, amelynek koszinusza a két vektor ska-
lárszorzata. A szög 60°, annak koszinusza ½. Ez nem is meglepő, hiszen a szavak fele 
azonos (kislány), másik fele nem (szép, illetve okos). Természetesen az életben lénye-
gesen több szót tartalmaznak a vizsgált dokumentumok, ezek előfordulás-mátrixai óri-
ásiak – és ritkák –, amelyeket nem lehet ilyen módon vizualizálni.
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3. ábra
Két mondat hasonlósága
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Mivel egy szövegtestben nagyszámú dokumentum szerepelhet, és azokon belül is nagy-
számú szó vagy kifejezés, amelyek az előfordulások számát és így a dokumentumot 
leképező mátrixot hatalmas méretűre duzzasztják, szükséges ezen úgynevezett elő-
fordulás-mátrixoknak a méretét csökkenteni a gépi feldolgozás (idő- és tárigény) meg-
könnyítése végett. A modern információ-visszakereső rendszerekben (information ret-
rieval, IR), a dokumentumok besorolása automatikusan történik. Ennek eszközrendszere 
az indexelés. Az indexelés folyamatát legkönnyebben egy könyv végére lapozva lehet 
illusztrálni. Az Index rovatban szerepelnek a fontos szavak vagy kifejezések ábécésor-
rendben, és minden fogalom mellett az oldalszám(ok), ahol a szavak vagy kifejezések 
előfordulnak. Tehát, ha keresek egy kifejezést, akkor nem kell végigböngésznem az egész 
szövegtestet, hanem az indexhez fordulva csak követnem kell az index mutatóját (pointer) 
a találathoz. Az információkereső rendszerek is ezen az alapon működnek. A robot le-
indexeli a már előkészített állományt, és így a strukturálatlan szövegtestből kereshető, 
strukturált állományt, adatbázist készít. Az osztályozó algoritmusok feladata a dokumen-
tumok osztályba sorolása. Egy osztályba hasonló dokumentumok tartoznak, és lehetőleg 
csak azok. A dokumentumok osztályozásának lényege, hogy a folyamat eredményeként 
tanítási folyamat segítségével a hasonló dokumentumok ugyanabba a csoportba kerül-
jenek, és a csoportok különbözőek legyenek.6 Vizuálisan ez a folyamat úgy képzelhető 
el, hogy a feladat az osztályok közötti optimális elválasztó meghatározása. Kétdimen-
ziós térben ez egy vonal. Sokdimenziós térben az elválasztó egy úgynevezett hipersík. 
Szövegosztályozás esetében a feladat a dokumentumok tartalom szerinti rendezésének 
automatizálása. Ennek során minden egyes dokumentumhoz hozzárendel a rendszer egy 
előre definiált kategóriacímkét. A kategóriákat és az azokhoz tartozó mintadokumentu-
mokat emberi erővel állapítják meg (felügyelt tanítás). Ez az úgynevezett tanítókörnyezet. 
A felügyelet nélküli tanulás népszerű eszköze más, hasonló vagy átfedő elnevezései 

6 Tikk  2007,  102.
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a szegmentálás vagy a (felügyelet nélküli) osztályozás, csoportosítás (unsupervised 
learning). A dokumentumok csoportosításának lényege, hogy a folyamat eredményeként 
tanítási folyamat nélkül a hasonló dokumentumok ugyanabba a csoportba kerüljenek, 
és a csoportok különbözőek legyenek. A dokumentumok hasonlóságát úgynevezett 
klaszterhipotézis alapján határozzuk meg. Eszerint azok a dokumentumok hasonlóak, 
amelyek szóhasználatukban hasonlóak, vagyis minél több közös szó van bennük, annál 
hasonlóbbak. A vektortérmodell segítségével kezelhető a probléma az euklideszi vagy 
koszinusz távolság segítségével. Az információ-visszakeresés (information retrieval, IR) 
során strukturálatlan vagy félig strukturált szövegtestekből választunk ki dokumentu-
mokat a kereső személy információigénye szerint.7 Az információ-visszakeresés célja 
a felhasználó számára lényeges, releváns információ megtalálása, kiemelése. Információ-
visszakeresés a könyvtári ETO-rendszer alapján történő keresés, de annak tekinthető 
az interneten kulcsszavakkal vagy azok kombinációival történő keresés is. A fejlettebb 
keresőrendszerek előre beépített és karbantartott kontrollált szótárat is alkalmaznak. 
A találatokat a szemantikus keresés minősége pontban kifejtett szempontok szerint rang-
sorolják. Az információkinyerés (information extraction, IE) lényege a szövegtestből 
a felhasználó számára lényeges szövegrészek kinyerése. Más szavakkal szabad szövegű, 
strukturálatlan korpuszból strukturált információ kinyerése, azaz egy adatbázisba ren-
dezése a lényeges szövegrészeknek. Ilyen például a sajtófigyelés bizonyos témákra, 
a versenytársfigyelés, jogszabályi változások kiszűrése stb.

Az információkeresés nyelvészeti alapjai

Az alábbi módszerek csak a leggyakoribbak a számítógépes nyelvészet területén. 
A témától függően nem mindet alkalmazzák, a szövegtest jellemzőitől függően a haté-
konyságuk is különböző. A folyamat lényege a szabad szöveg minél egyszerűbbé tétele 
a gépi értelmezés és feldolgozás számára. A példák természetesen csak a legegyszerűbb 
eseteket demonstrálják a megértés céljából. Ezek illusztrálják, milyen alapvető lépésekkel 
lehetséges a nyers szövegtestet az érdemi folyamatokhoz előkészíteni. A strukturálatlan 
szövegtesteket strukturált adatbázisokba kell átalakítani, amelyeken matematikai-infor-
matikai módszerekkel már eredményt lehet elérni. Ezt az előkészítő folyamatot nevezik 
előfeldolgozásnak. Miután a nyers szövegtestet az alábbi és számos más módszerrel 
előkészítették, megindulhat annak feldolgozása. A szöveg számítógépes értelmezése 
szempontjából a dekompozíció fontos lépése a mondatokra bontás. A legegyszerűbb 
esetben a mondatzáró (.,!,? stb.) és -nyitó (nagybetű) jelekből lehet következtetni a mon-
dathatárokra. Bonyolult feladat a mondatközi pont vagy a nagybetűvel kezdődő tulaj-
donnevek kiszűrése: ilyenek például az e-mail-címekben, dátumokban szereplő írásjelek, 
rövidítések stb. Ezeket kontextusfüggő, programozható szabályok segítségével lehet 
megoldani. Ilyen szabályok alapulhatnak formailag egységes reguláris kifejezésekre, 

7 Tikk  2007, 63.
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például a dátumban vagy az IP-cím-formátumú szám- vagy karaktersorokban szereplő 
pontok nem jelentik a mondat végét. A tokenizálás lényege, hogy az írásjelek elhagyása 
után a szöveget szavakra vágjuk a szóközök mentén. Ez a feladat nem magától értetődő, 
mert például a kötőjellel elválasztott dupla nevek (Catherine Zeta-Jones), a házasság utáni 
kettős vezetéknevek (Benita Ferrero-Waldner) stb. vagy kereszt- és vezetéknévből álló 
tulajdonnevek (Johann Wolfgang von Goethe) szétválasztása jelentésvesztést okozhat. 
Az ilyen szósorokat is egy fogalomnak, egy tokennek tartjuk. Míg a token egy konkrét 
megjelenése egy adott karaktersornak, a típus több azonos karaktersor összes meg-
jelenése. Ennek a szótár készítésénél és az indexelésnél is van jelentősége. A szófajra 
bontás (part-of-speech tagging, POS tagging) a szövegtestben szereplő szavak szófaji 
elemzését jelenti.8 A parsing vagy szintaktikai elemzés a mondat elemeire bontása.9 
Ennek eredménye egy szóelemző fa, amely a szóelemek egymáshoz való mondattani 
viszonyát mutatja. Ez a technika segíti a szöveg szemantikai értelmezését, de több okból 
(a nyelv komplexitása, a gépi feldolgozás határai) csak korlátozott mértékben alkalmazzák, 
és a 80-as  évektől már nem jelenti a nyelvi feldolgozás legfőbb irányát, de egyes 
alkalmazások kombinálják a statisztikai módszerekkel. A dokumentumok reprezentálását 
megkönnyíti, ha a tartalom szempontjából lényegtelen szavakat, a stopszavakat kiszűrjük. 
Ilyenek a névelők, névmások stb. Ez csökkenti a dokumentummátrix méretét, és így 
a feldolgozás idő- és tárigényét. A feldolgozás további lényeges egyszerűsítése végett 
a szavakról levágjuk a toldalékokat. Ez nyilván tompítja az értelmezést, de a stopszavak 
kiszűréséhez hasonlóan a dokumentummátrix méretét nagyban redukálja. A szó 
előfordulásának megléte szempontjából a toldalék lényegtelen, viszont a statisztikai 
feldolgozás számára így lényegesen kevesebb alakkal kell dolgoznia a rendszernek. 
Megjegyzendő, hogy míg a lemmatizálás során a szó szótári alakját állítjuk elő, a szótő-
visszaállítás (stemming) akár egy önmagában értelmetlen szócsonkot is eredményezhet, 
ami a feldolgozás szempontjából még egyszerűbb, mint a lemma. A feldolgozás 
bonyolultsága miatt a szótő-visszaállítás különösen fontos az úgynevezett agglutináló 
nyelvek számára. Ezeket a mondatrészek közötti összefüggéseket elsősorban nem 
elöljárókkal, hanem toldalékokkal fejezik ki. Agglutináló nyelv a magyar, a török, 
az észt vagy a koreai. A névkifejezések felismerése (named entity recognition, NER) 
az állandó formátumú vagy formai jellegzetességgel bíró elemek felismerése és kiemelése 
további feldolgozás végett. Ilyen egy dátum, hitelkártyaszám, telefonszám vagy egy 
tulajdonnév, városnév vagy egy bírósági határozatban a vádlott neve, egy hivatkozott 
törvény száma stb. A gyakorlati jelentősége abban áll, hogy strukturálatlan, szabad 
szövegből a felismeréssel és kiemeléssel könnyebben lehet strukturált, és így könnyebben 
kereshető állományt készíteni. A jelentésegyértelműsítés (word sense disambiguiation, 
WSD) az azonos alakú szavak értelem szerinti szétválasztása. Erre egy módszer a szó 
szövegkörnyezetének vizsgálata. Például: javában programoznak, de Java szigetére 

8 Manning–Schütze  1999, 344.
9 Manning–Schütze  1999,  107.
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hajóznak. Ilyen egyértelműsítést kér tőlünk például a Google a „do you mean” funkcióval 
vagy a Wikipédia disambiguation funkciója.10

Az információkeresés alkalmazási igényei,  
lehetőségei egyes alkalmazási területeken

Ebben a fejezetrészben áttekintem a szemantikus keresés kapcsolatát és alkalmazási 
területeit a védelmi szférában és a gazdasági életben.

Információkeresés a védelmi szférában

A szakirodalomban és gyakorlatilag egységesen 5 lépésre bontják az információkeresési, 
így a hírszerzési folyamatot. Ezek az ismert lépések a 4. ábrán láthatóak. Fontos, hogy 
a keresés mint technológia három direkt (adatgyűjtés- és feldolgozás, valamint terítés, 
kommunikáció), két indirekt (információigény megfogalmazása és értékelés, elemzés), 
tehát a ciklus minden lépésében fontos szerepet játszik. Alapkövetelmény az újszerűség, 
az időszerűség, a feldolgozottság foka, a hitelesség és a rendelkezésre állás.

4. ábra
A hírszerzés folyamata
Forrás: a szerző saját szerkesztése

10 Meg kell említeni, hogy az értekezés megírása óta a szemantikus keresés módszertana sokat 
fejlődött. A mai angolszász szakirodalomban már inkább a cognitive search, intelligent search vagy 
insight engines kifejezéseket használják. A lényegi különbség a korábbi szemantikus keresőkhöz képest 
egyrészt újabb NLP-technológiák és a mesterséges intellgencia alkalmazása. Így a manuális taxonómiák 
és ontológiák jelentősége csökkent, míg a gépi előállítású kontrollált szótáraké nőtt. A már ismertetett 
tf-idf módszer mellett megjelentek a szóbeágyazás-alapú megoldások (word2vec, GloVe, FastText stb.) 
és a kontextusfüggő beágyazások (BERT, XLNet stb.). Ezek ismertetése nem része a jelen írásnak.
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Az OSINT a katonai felderítés és a hírszerzés által nyilvánosan megszerezhető adatok 
felkutatását, gyűjtését, szelektálását, elemzését-értékelését és felhasználását jelenti. 
Az OSINT mint a fegyveres erők eszközrendszere elkülönül az üzleti hírszerzéstől, 
modern felfogásában már nem feltétlenül ragaszkodik a legális módszerekhez, de nem 
foglalja magában az offenzív eszköztárat, így a hekkelést stb.11 Az adatfúzió egy objek-
tumról leképezett többféle adat- és/vagy tudásállomány összeolvasztása egy egységes, 
pontos és használható állományba. Az egységesített állománynak informatívabbnak kell 
lennie, mint a forrásoknak. Vagy másképpen: az adatfúzió egy olyan folyamat, amelynek 
során a több forrásból és szenzorból bejövő adatokat a rendszer automatikusan szűri, 
osztályozza, kivonatolja és megjeleníti.

A  2001. szeptember  11-i  események ismert módon rámutattak arra a tényre, hogy 
megfelelő mennyiségű és minőségű adat állt rendelkezésre a merénylet előrejelzésére, 
csak azok nem találkoztak megfelelő aggregációs szinten az értékelő-elemzők számára. 
Ezt követően elképzelhetetlen összegek és erőforrások koncentrálódtak a Homeland Secu-
rity égisze alatti fejlesztésekre. Ezek természetesen nemcsak strukturált adatok, hanem 
strukturálatlan szövegek feldolgozását is jelentették. Az 5. ábra szemlélteti az általam 
javasolt lehetséges hírszerző fúziós központ architektúráját. A 8 „csáp” kapcsolja be 
a lehetséges adatforrásokat. A fúziós központban történik az adatok feldolgozása. Ter-
mészetesen lehetséges az egyes adatforrásközpontokban saját belső keresőrendszert 
kiépíteni, amelynek kiszűrt tartalmát – akár airgappel – továbbítani lehet a központi 
feldolgozóba.

5. ábra
Egy lehetséges fúziós központ architektúrája
Forrás: a szerző saját szerkesztése

11 Gibson  2007.
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Egy valódi fúziós központ nemcsak egyirányú információmozgást jelent, ami az 5. ábra 
esetében a „csápoktól” a „fejrészig” befelé, illetve a fejrészfeldolgozó központból jelen-
tések formájában kifelé, hanem egy oda-vissza történő információmozgást az informá-
cióforrások és a központ közötti „idegpályákon”.12

Információkeresés a gazdasági életben

Az angol intelligence fogalom a latin intelligo szóból származik, amelynek jelentése: 
megértem, felfogom, rájövök, megismerem, tudomásom van (valamiről). A szónak két 
angol jelentése is van. Az értelmi felfogóképesség, ítélőképesség és a hírszerző szervezet 
(intelligence agency) által produkált elemzés. Saját definícióm szerint a gazdasági hír-
szerzés a következőket magában foglaló tevékenység: termékek, vevők, versenytársak, 
tőke- és HR-piaci szereplők, a jogi környezet és bármely más környezeti elemről szóló 
híranyag meghatározása, megszerzése, kiértékelése és terítése a döntéshozók számára. 
Az értelmezésemben a gazdasági hírszerzés felöleli az információszerzés nyílt forrású 
(overt), legális, féllegális (grey) és fedett, titkos, illegális (covert) ágát is, ahogy ez a füg-
gőleges tengely mentén fentről lefelé haladva bal oldalon látható. A vízszintes tengely 
mentén a két nagy csoport látható: a technikai és a humán módszerek. Természetesen 
a humán tevékenység is vehet igénybe technikai eszközöket, és egyes technikai eszközök 
alkalmazása is átnyúlhat a fehér-szürke vagy a szürke-fekete határon.

2. táblázat
Gazdasági hírszerzés

Forrás: a szerző saját szerkesztése

12 IMINT: Image Intelligence; C4I: Command, Control, Communication, Computers, Intelligence; 
EWS: Early Warning System; AI: Artificial Intelligence; SIGINT: Signals Intelligence; ELINT: 
Electronic Intelligence; FININT: Financial Intelligence.
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Az üzleti hírszerzés (competitive intelligence, CI) a gazdasági hírszerzés legális ága. Kizá-
rólag nyílt vagy engedélyezett forrásokból dolgozhat törvényes eszközökkel. Az üzleti 
hírszerzés interdiszciplináris terület. Határos a vállalati stratégiával, marketinggel, pszi-
chológiával, számvitellel, kontrollinggal, a tudásmenedzsmenttel, vezetéstudománnyal, 
döntéselmélettel, statisztikával és egyre inkább az informatikával.

Az ipari kémkedés illegális, titkos, kényszerítő vagy félrevezető eszközök alkalmazása 
a privát szektorban gazdasági információk gyűjtése és piaci hátrány okozása céljából. 
Törvény szerint ipari kémkedést csak az arra felhatalmazott nemzetbiztonsági szolgá-
latok végezhetnek. A műveletek természetesen csak a saját országuk törvényei szerint 
jogszerűek, a műveleti területükön értelemszerűen nem. Ez nem jelenti azt, hogy a kor-
rupció, a zsarolás, a kényszerítés, lehallgatás, elcsábítás (honey trap) stb. ismeretlen lenne 
a civil ipari világban. Magyarországon előszeretettel alkalmazott technika a rágalmazás, 
és ennek egy kifinomultabb változata: lefizetett vagy más módon befolyásolt sajtó, illetve 
gerillamarketing-technikával a másik befeketítése, karakterrombolása és az ócsárlás.

A vállalatok üzleti (felső) szinten értelmezhető és használható információkat szol-
gáltató rendszere, illetve azon megközelítések és eszközök összessége, amelyekkel ilyen 
rendszereket lehet készíteni. A széles körben elterjedt üzleti intelligencia (business intel-
ligence, BI) elég jól lefedné a szó szerint értett fogalmat. Nagyon gyakran használják is 
az üzleti hírszerzés szinonimájaként. Mégsem tartható alkalmasnak, hiszen a BI az üzleti 
problémákat feldolgozó adatbányászat egy jól körülhatárolható területe és így a haszná-
lata fogalmi zavart okozhat.

Egy értékelő-elemző célja egy-egy tulajdonosról, vezetőről, szakemberről, hozzá-
tartozóról stb. minél teljesebb szakmai és személyiségprofilt készíteni, feltérképezni 
a személyes, társadalmi és gazdasági kapcsolatait. Az információk ismeretében megkí-
sérli megjósolni a döntéseit, és támogatni az erre szakosodott kollégáit, kolléganőit ezen 
döntések befolyásolásában. A megszerzett adatok birtokában felrajzolja a vizsgált személy 
kapcsolati hálóját, amely alapján következtet a vizsgált személy lehetséges lépéseire.

6. ábra
A Porter-féle 5 erő
Forrás: Porter  1998
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Keresési módszertan szempontjából lényegtelen, hogy a feldolgozandó szövegtestet 
legális vagy illegális úton és milyen technológiával szerezték, maga a nyersszöveg-fel-
dolgozás már legális körülmények között zajlik egy védett vagy legalábbis privát objek-
tumban, adatközpontban, irodában. Csak az adatgyűjtés az, ami törvényes szempontból 
kritikus, végrehajtás szempontjából kockázatos lehet. Megjegyzendő, hogy bizonyos 
információk feldolgozását és tárolását is korlátozhatják a személyiségi jogokra vonat-
kozó törvények és rendelkezések.

A szentimentelemzés lényege, hogy szemantikus eszközökkel mérjük a szerző véle-
ményét az általa alkotott szöveg alapján egy bizonyos témában.13 E mérési eredményeket 
idősorba helyezhetjük, és így az alkalmazás képes a trendek figyelésére. A vizsgált doku-
mentumok ritkábban egy szervezeten belül keletkeznek (elsősorban e-mailek, de wikik, 
dokumentumok, fórumok), leggyakrabban pedig a weben (közösségi helyek, mint Face-
book, LinkedIn, fórumok, blogok stb.). A hangulatfigyelés klasszikus alkalmazási terü-
letei például az egyes árukról és szolgáltatásokról kialakult vevői vélemények mérése, 
a politikusokat, pártokat övező hangulat elemzése, a tőzsde mutatóinak előrejelzése 
a pszichológiai jellemzők alapján.14 A sajtófigyelés a médiafigyelés azon részterülete, 
amely az írott elektronikus megjelenésekre keres rá.

Az információkeresés keretei, értékelése

Ebben a fejezetrészben áttekintem a szemantikus keresés gazdaságosságát és annak 
mérhetőségét.

Az információkeresési rendszerrel kapcsolatos szerepkörök azonosítása a működés 
sikeréhez elengedhetetlen. A szerepkörök meghatározásához nemcsak a rendszer sajá-
tosságait, hanem az azt használni készülők munkafolyamatait és információs igényeit 
is figyelembe kell venni. Ezek a szerepkörök a munkafolyamat során jól elkülöníthető, 
más és más képzésszintet igénylő feladatcsoportokhoz kapcsolódnak:

• alkalmi felhasználó,
• folyamatos felhasználó,
• kulcsfelhasználó,
• tudásmenedzser,
• üzemeltető,
• informatikus.

Az információkeresést egy szervezetben többen, több szinten művelik. Ezekhez 
a különböző szintű tevékenységi szintekhez más és más szintű képzettség szükséges. 
Külön kiemelendő a felső vezetők képzése. Abban a gyakori esetben, amikor a felső vezető 
nincs tisztában fogalmi szinten sem az információkereső alkalmazások képességeivel, 

13 Feldman  2013.
14 Ogneva  2010.
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sem a felhasználhatóságaival, a technológiai fejlődés és megújulás lelassulhat, vagy akár 
el is maradhat az ismeretlentől való félelem okozta vonakodás miatt.

A tudás megosztásának csak egyik oszlopa a megfelelő informatikai alkalmazásra 
épülő informatikai tudásmenedzsment-rendszer. Legalább akkora feladat egy ilyet be-
vezetni egy felhasználói közösségbe, mint elfogadtatni azt. Ezt a folyamatot többféle 
akadály nehezíti. Igyekszem felsorolni az évtizedek alatt megismert akadályokat és azok 
leküzdésének lehetséges módjait. Ilyen akadály az ismeretlentől való félelem, a tudás 
megosztásától való félelem vagy az állás elvesztésétől való félelem. További akadályai 
az információk terítésének (dissemination) az úgynevezett vezetői vakfoltok.

Az információkeresés értékelése

Egy keresőrendszer működésének értékelésére – akárcsak más informatikai alkal-
mazáséra – nincs egyértelmű objektív módszer. Plasztikusan szemléltetve: teljes kép 
helyett különböző metszeteket lehet készíteni, és ezek vizsgálatával következtetéseket 
levonni. A szakirodalom három nagy részre csoportosítható: informatikai-matematikai-
információelméleti szempontok, számviteli-kontrolling szempontok, és a felhasználók 
többé- kevésbé szubjektív, de korántsem elhanyagolható szempontjai. Ez utóbbiakat lehet 
az egyén és a szervezet szempontjából vizsgálni, ezeket nevezhetjük szervezetpszicho-
lógiai és szervezetszociológia szempontoknak.

Az információkeresés teljesítményméréséhez (eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez) alapvető feladat a keresési igényeknek történő megfelelést jellemző, 
valamint a keresés megvalósításához felhasznált erőforrásokat leíró teljesítménymutatók 
meghatározása. A keresési igényeknek történő megfelelést jellemző teljesítménymutatók 
esetében célul tűzhető ki általános tartalmú, alkalmazásiterület-specifikus, konkrét 
alkalmazás, illetve szervezetspecifikus mutatók meghatározása. Az utóbbiak gyakorlati 
tapasztalatok, vélemények, felmérések, interjúk alapján, az előbbiek pedig ezeket, 
valamint elméleti megfontolásokat is felhasználva határozhatók meg. Az eredményesség 
és hatékonyság mérésének fogalmi alapjait, kereteit a szervezeti vagy üzleti 
teljesítménymérés (performance measurement) elméletére és módszertanára kell építeni. 
A teljesítménymérés egyik széles körben elfogadott definíciója: valamely tevékenység 
eredményességének (effectiveness) és hatékonyságának (efficiency) mérési folyamata. 
A teljesítménymérés alapját teljesítménymutatók (performance indicator), ezen belül 
kulcsfontosságú teljesítménymutatók (key performance indicator) képezik. Ezekre 
épülhet egy teljesítménymérési rendszer, módszer. A teljesítménymutatók különböző 
típusokba sorolhatók, és jelentős részük a megítélendő tevékenységre specifikus.
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Az információkeresés eredményességének informatikai megközelítése

A 7. ábra a fellelhető dokumentumok 4 kategóriáját igyekszik illusztrálni egy rend-
védelmi-igazságszolgáltatási kontextusban. A cél nyilván az, hogy minél több bűnöst 
elítéljenek, és az elítéltek között minél kevesebb legyen az ártatlan. Természetesen 
az illusztrációnak magához az igazságszolgáltatás hatékonyságához semmi köze, kizá-
rólag a lehetséges kimeneteket szemlélteti:

• TP (true positive): a helyes találat, azaz a bűnöst elítélik;
• FT (false positive): a helytelen találat, azaz az ártatlant elítélik;
• TN (true negative): a helyes kihagyás, azaz az ártatlant felmentik;
• FN (false negative): a helytelen kihagyás, azaz a bűnöst felmentik.

7. ábra
A találati hatékonyság mérése
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A fedés vagy felidézés (recall) azt méri, hogy az összes dokumentumban megtaláltak 
között mennyi a helyes találat. Az alábbi egyenlet könnyen érthető, hiszen a megtalálható 
releváns (megtalálandó) dokumentumok két halmazból állnak: a helyesen megtaláltak 
és a helytelenül meg nem találtak. Igazságügyi hasonlatunkkal élve: a helyesen 
felmentettek arányát nézzük az összes felmentetthez mérve.

R =     TP
       TP + FN
A pontosság (precision) azt méri, hogy a megtalált dokumentumok között mennyi 
a helyes találat. Az alábbi egyenlet is könnyen érthető, hiszen a megtalált dokumentumok 
két halmazból állnak: a helyesen megtaláltak és a helytelenül megtaláltak.  Igazságügyi 
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hasonlatunkkal élve: a helyesen felmentett ártatlanok arányát nézzük az összes ártatlanhoz 
(tehát az ártatlanul elítéltekhez is) viszonyítva.

P =     TP
       TP + FP

Az információkeresés eredményességének számviteli-kontrolling megközelítése

A klasszikus pénzügyi modellek lényege, hogy a megszerzett tudást, elért eredményt 
igyekeznek leképezni a számvitel vagy üzemgazdaság nyelvére, vagy más szavakkal, 
pénzben kifejezni a ráfordítandó vagy ráfordított költséget és a keletkezett eredményt. 
A beruházás költségoldalának (cost) kiszámítása sem egyszerű feladat, de lényegesen 
kidolgozottabb a módszertana, mint a várható előnyök, vagy még inkább a pénzben ki-
fejezhető haszon (benefit) kézzelfoghatóvá tétele. Az alább taglalt módszerek mindegyike 
alapvetően legfeljebb két elemből áll: a költségek és a pénzügyi előnyök (financial bene-
fits) valamilyen összevetéséből. Pénzügyi előny kategóriába a következők sorolhatók:

• megnövekedett bevétel,
• költségcsökkentés,
• költségek elkerülése,
• a beruházási igény csökkentése,
• beruházási kényszer elkerülése.

Az egyszeri (beruházás) és futó költségek megállapítása viszonylag egyszerű. Sokkal 
összetettebb feladat a megnövekedett „bevétel” megállapítása egy keresőrendszer esetében. 
Ez utóbbi még egy gazdálkodó szervnél sem könnyű, ahol a bevétel és annak növekedése 
objektív mércével mérhető. Még nehezebb egy államigazgatási, nemzetbiztonsági 
szolgálati vagy rendvédelmi szerv esetében, ahol a „bevétel” értelmezhetetlen. Itt 
nyilván más mérőszámokat kell alkalmazni. Gazdaságossági elemzésnél nyilván csak 
azokat az elemeket lehet figyelembe venni, amelyek számszerűsíthetők. A legalapvetőbb 
paraméter az alkalmazás használatának teljes költsége (total cost of ownership, TCO). Ezt 
a mérőszámot a Gartner Group vezette be  1987-ben, és azóta is az egyik nagyon gyakran 
használt kontrollingtípusú mutató. A TCO kimutatja egy informatikai beruházás összes 
költségét, legyen az a kezdeti beruházásból fakadó vagy a folyamatos üzemeltetéshez 
köthető. A payback megmutatja, hogy a beruházott költség mennyi idő alatt térül meg. 
Ha a pénzáramlást kumuláltan vizsgáljuk (cumulated cash-flow), grafikusan is jól 
ábrázolhatóan kimutatható a megtérülés hónapról hónapra. Különleges a törési pont, 
amely azt a pillanatot mutatja, amikor a kumulált pénzáram eléri a 0 szintet, vagy más 
szavakkal, a beruházás megtérül. Innen – jó esetben – a beruházás már nyereséges. 
A teljes beruházás megtérülése (return on investment, ROI) az egyik leggyakrabban 
használt megtérülést mérő mutató. Az arányszám megmutatja a megszerzett pénzösszeg 
nagyságának arányát a befektetett pénzösszeg nagyságához. Általában évekre lebontva 
százalékban mutatják ki. A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (key performance 
indicators, KPI):
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• nyílt forrású vagy gyártói tulajdonban van-e a technológia (a nyílt forrás nagyobb 
szabadságot ad a képességek kiválasztásánál és kiépítésénél, de ugyanakkor nagyobb 
a szakemberigénye is a megvalósításnak és a karbantartásnak);

• belső és külső szakértelem igénye;
• milyen technológiára épül a rendszer;
• skálázhatóság, amely függ az adatforrások számától, a rekordszámtól, a feltöltések 

(updates), lekérdezések számától, és ettől függ a rendszer konfigurációja;
• a konnektorok elérhetősége, illetve kifejlesztési költségei; a konnektorok össze-

kötik a keresőt az adatforrásokkal, és biztosítják az elérhetőséget, az adatminőséget 
és a biztonságot;

• kész taxonómiák elérhetősége, illetve kifejlesztési költsége;
• az indexelés sebessége és minősége (új rekordok esetén újra kell-e indexelni a teljes 

állományt, vagy sem);
• a lekérdezés minősége kulcsszóra, Boole-operátorokon kívül milyen művelet lehet-

séges, taxonómia megjelenítése, metszetek (facets) használhatósága, két- vagy több-
értelműség feloldása (disambiguation), megjelenítés a relevancia sorrendjében stb.;

• logelemző funkciók használata (lekérdezés, eredmény, kattintás);
• biztonság (belépés autentikációja, siló-, dokumentum- vagy mezőszintű hozzáférés);
• az átkattintások száma a keresett cél eléréséig;
• felhasználói elégedettség (user experience, UX);
• ügyfél-elégedettség;
• a keresési idő a cél eléréséig;
• ergonómia;
• a navigáció minősége;
• eredménytelen keresések aránya;
• interoperabilitás.

Befejezés

A 21. század harmadik évtizedében az egyik alapvető kihívás a tudásmenedzsment 
területén az exponenciálisan növekvő, gépi úton olvasható szövegmennyiségben – legyen 
az az interneten vagy szigorúan egy szervezeten belül elérhető – a releváns információkat 
hatékonyan megtalálni. Ennek az eszközei a számítógépes nyelvészet és a mesterséges 
intelligenciára épülő intelligens keresőrendszerek. Ezeket a keresőrendszereket 
egyaránt használják a rendvédelmi szervezetek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, 
a honvédelem, a közigazgatás és a gazdaság szinte minden digitalizált területén. 
Az intelligens keresőrendszerek használata szigorú biztonsági körülményeket igényel. 
A keresőrendszerek bevezetése és fenntartása mint gazdasági tevékenység értékelhető, 
egy sikeres projekt megtérülése akár egy éven belül várható. A felhasználói élmény 
mérésére számos kulcsfontosságú teljesítménymutató áll rendelkezésre.
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Automatizált erőkövetési képesség megvalósításának 
lehetőségei a Magyar Honvédség híradó-informatikai 

rendszerében

Károly Krisztián1

Bevezetés

2011 szeptemberében az Afganisztánban feladatot végrehajtó Magyar Honvédség Tarto-
mányi Újjáépítési Csoport Hadműveleti Központjába olyan információ futott be, amely 
szerint az ellenállók házi készítésű robbanóeszközt helyeztek el egy kiemelt fontosságú 
főútvonal mentén. A magyar katonák a Hatályos Műveleti Utasításoknak megfelelően 
megkezdték a robbanószerkezet elhárítására való felkészülést. Mindemellett az akkor 
még csak pár napja működtetett, az amerikai féltől kapott erőkövetési rendszerbe is 
betáplálták az információt. A térképes felület segítségével pontos helymegjelöléssel 
és információ val látták el a veszélyjelzést, amelyet minden, a rendszert használó terminál 
figyelemmel kísérhetett. Ennek köszönhetően egy, a területen elhaladó amerikai katonai 
menetoszlop is tudomást szerzett a fenyegetésről. Az információ bevitele és az oszlop 
megállása között mindössze tíz perc telt el, ami 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 helymeghatá-
rozó és jelentő rendszeren keresztül történt meg a kapcsolatfelvétel, majd a tűzszerészek 
sikeresen semlegesítették a robbanóeszközt.

A fenti példa is jól mutatja, hogy napjaink aszimmetrikus hadviselésében milyen 
fontos szerepet tölt be a harctérről származó információk közel valós idejű nyomon 
követése, legyen szó saját, szövetséges csapatok mozgásáról vagy az ellenséges tevé-
kenységről.

Ahogy az afganisztáni példa is mutatta, a műveletek során alkalmazott modern erő-
követési rendszerek lehetőséget biztosítanak a harcászati és magasabb szintű parancsno-
koknak, illetve törzseiknek, hogy digitális térképes alapon kövessék a harchelyzetképet, 
továbbá akár a műveletben részt vevő alegységekkel szöveges üzeneteket válthassanak.

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

1 ORCID: 0000-0002-5835-7980
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Harcászati rádiókon alapuló erőkövetési rendszerek

Napjaink katonai műveleteiben a különböző vezeték nélküli technológiákat felhasználó 
erőkövetési rendszerek csak ritkán válhatnak önálló alkalmazássá. Általában valamely 
kommunikációs rendszerre épülve, például parancsnoki vagy együttműködési rádióhálók2 
átviteli csatornáin keresztül kerülnek kialakításra. Ezek elsődlegesen vezetés-irányítási 
információkat szállítanak, ugyanakkor a rádióeszközök jelentős része alkalmas saját 
harchelyzet információinak megosztására is, amelyek nagy arányban az erőkövetéshez 
szükséges adatokból (geolokális adatok) tevődnek össze.

A harcászati rádiókon alapuló erőkövetési rendszerek általánosságban az alábbiak sze-
rint épülnek fel. A követni kívánt felhasználó vagy jármű fel van szerelve egy terminállal, 
amely önállóan képes a geolokális pozíció lehívására a beépített vagy a külsőleg csatla-
koztatott GPS-vevőből, majd ennek adattá konvertálását és továbbítását (pozíciójelentő 
üzenetek) is végre tudja hajtani konfigurációjának megfelelően. Ezek a terminálok kor-
szerű harcászati rádiók, amelyekhez számítógépet csatlakoztatva további szolgáltatások 
érhetők el. A terminálok közötti adatkapcsolat a különböző üzemmódokon belül TCP/
IP protokollkészleten keresztül valósul meg. Egy teljes hálózati struktúra kialakításához 
szükséges továbbá egy olyan rádióhoz csatlakoztatott központi számítógép (szerver) 
is, amely az egyes eszközök által generált adatok összegyűjtését, rendszerezését végzi, 
és a felhasználók számára értelmezhető formátumra konvertálja, például egy grafikus 
megjelenítő felületen, digitális térképszelvényen megjeleníti a terminálok pontos hely-
zetét.

Napjainkban már több erre alkalmas szoftver is elérhető a tárgyalt rádióeszközökhöz, 
mint például a C2PC-CNR,3 a Harris Falcon Command vagy a Harris RF-7800N-BMxxx 
hC2 szoftvercsalád.4 Ezek a programok gyakorlatilag a hálózatok „lelkét” alkotják. 
Az alkalmazások közötti szignifikáns különbség a felhasználói felületen, a kiegészítő 
szolgáltatásokban, illetve a külső hálózatokhoz (magasabb szintű vezetés-irányítási rend-
szerek) való csatlakozási lehetőségekben figyelhető meg. A harcászati rádiókon alapuló 
erőkövetési rendszerek kialakításának, illetve a harchelyzet ismereti hálózatokba történő 
becsatornázás lehetőségeit a C2PC-CNR szoftveren alapuló implementáción keresztül 
mutatom be.

A C2PC szoftver révén képesek vagyunk FALCON II szériájú RH és URH harcászati 
rádiókat TCP-/IP-alapú hálózatba szervezni. A szoftver két altípusú erőkövetési rendszer 
kialakítására képes, a pozíciójelentő (a továbbiakban: PRS)5 és a bővebb szolgáltatásokat 
biztosító, a közös hadműveleti képet támogató (a továbbiakban: COP)6 megoldásokat 
támogatja. A pozíciójelentő hálózatok általában egyszerűbb lokális hálózatok, amelyek 

2 Sándor–Farkas–Jobbágy  2009.
3 Command and Control Personal Computer-Combat Net Radio.
4 Harris Integrated Tactical Communication Systems (s. a.).
5 Position Reporting System.
6 Common Operational Picture.



573

Automatizált erőkövetési képesség megvalósításának lehetőségei

jól alkalmazhatók az RH- és URH-tartományban egyaránt, és működésük minimális 
befolyással bír az adatforgalomra. Ezenfelül jól használhatók olyan megoldások esetén, 
amikor a hálózati elemek pozícióit tovább kell publikálni egy gatewayen keresztül maga-
sabb szintű rendszerekbe. A közös műveleti képet támogató hálózatok ehhez képest 
olyan többlépcsős megoldások, ahol a geolokációs pozíció megosztásán túl, a külön-
böző szinteken elhelyezkedő felhasználók képesek szabványüzeneteket (a továbbiakban: 
VMF)7 küldeni egymásnak, valamint adatokat szolgáltatni és lekérni a magasabb szintű 
harcvezető rendszerek irányába, illetve irányából (a továbbiakban: BMS).8 A harchely-
zet-információk fuzionálása elősegítheti a közös hadműveleti kép kialakítását, amely 
egyik alappillére a korszerű vezetés-irányítási rendszereknek.9 A bővített szolgáltatások 
nagyobb sávszélességet vesznek igénybe, így ezt a lehetőséget elsődlegesen URH-frek-
venciákon érdemes alkalmazni. Egy alapszintű konfigurációkkal kialakított pozíció-
jelentő hálózatot szemléltet az 1. ábra.

1. ábra
TCP-/IP-alapú pozíciójelentő hálózat felépítése 3G ALE üzemmódban – változat
Forrás: RF-6910-SW002 C2PC-CNR System Manual (2006), 46. alapján szerkesztette a szerző

Az 1. ábrán látható hálózat néhány rövidhullámú 3G ALE10 üzemmódú11 tagállo-
másból áll, amelyek az elsődleges kommunikációs feladataik (a rádióhálóban elrendelt 

7 Variable Message Format.
8 RF-6910-SW002 C2PC-CNR System Manual (2006).
9 Tóth  2015.
10 3rd Generation Automatic Link Establishment.
11 Németh–Horváth–Gulyás  2013; Gulyás  2017.
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 beszéd-összeköttetés, szöveges üzenetek továbbítása) mellett a rádiók pozícióinak továb-
bítását is végzik a C2PC-CNR szoftvert futtató szerver irányába. Ilyen hálózatokban 
a szervert célszerű a vezető állomásra csatlakoztatni, amelyet többnyire vezetési pon-
tokon telepítenek. Esetünkben a vezetőállomás rádiója pont-pont kapcsolaton keresztül 
egy interfészt biztosít a szervernek a 3G ALE rádióhálóhoz.

A hálózatban a rádiók automatikusan továbbítják pozícióüzeneteiket a szerver felé, 
amely összegyűjti, rendszerezi, és egy grafikus térképes felületen a NATO STANAG 
 2019 APP-6A szabvány szerinti szimbólumokkal megjeleníti azokat. A szemléltetett 
hálózat jól használható például harcászati szinten egy légi roham / légi mobil, gyorsrea-
gálású vagy különleges műveleti alkalmi harci kötelék, esetleg hadműveleti és maga-
sabb harcászati parancsnokságok közvetlen alárendeltjei (például mélységi felderítő, 
vegyivédelmi felderítő) tevékenysége során, ahol a statikusan, esetleg gép- vagy harc-
járműben (például Pk 1–4 rádióállomások) felállított vezetési ponton automatikusan 
nyomon követhető az alárendeltek mozgása anélkül, hogy a rádióhálót terhelnék ezen 
jelentésekkel. Ezáltal értékes időablakokhoz juttathatjuk a parancsnoki rádióháló tagjait 
a manőver-, a felderítő-, logisztikai-adminisztrációs és tűztevékenység koordinálására. 
Az alárendelt tagállomások lehetnek gyalogosan háti hordozható, esetleg gép-vagy harc-
járműben (például Pk 1–4 rádióállomások) telepített rádióeszközök egyaránt. A fenti 
változatban a szerver nem csatlakozik más harcvezető hálózatra, így a pozícióadatok 
nem kerülnek továbbításra az elöljáró és más, a felelősségi területen áthaladó irányába. 
A megoldás támogatja a küldetésorientált vezetési rendszert,12 ahol a harci kötelék veze-
tője nem oszt meg automatikusan kvázi redundáns információkat felfelé, ezzel nagyobb 
szabadsághoz juttatva a kötelékparancsnokot. Az előállított információk az adott kötelék 
szintjén maradnak, az ő információmenedzsment-rendszerüket támogatva. Hátránya, 
hogy a műveleti területen keresztül mozgó egyéb baráti egységek manővereit nem látják, 
ez szélsőséges esetben akár baráti tűzhöz is vezethet. Ez a veszély azonban korábban 
erőkövetési rendszerek hiányában is fennállt, a rendelkezésre álló információk valójában 
minimalizálják a baráti tűz kockázatát, ami az együttműködés szoros megszervezésével 
tovább csökkenthető.

Természetesen az 1. ábrán vizualizált hálózat tovább bővíthető, azonban figyelembe 
kell venni a rendelkezésre álló korlátozott sávszélesség áteresztőképességét is. Ilyen 
bővítés lehet például a tagállomások ellátása számítógéppel, amelyek az erőkövetési 
alkalmazáson keresztül követik egymás manővereit vagy egyéb fájlokat (például képi 
felderítési adatok) oszthatnak meg egymással, de elsődlegesen a vezetési pontok irányába.

A hazai viszonyok tekintetében megállapítható, hogy a jelenleg indokoltnak tartott 
szinthez képest kevés eszköz áll a Magyar Honvédség rendelkezésére. Ezenfelül célszerű 
kiemelni, hogy a gyalogos katonák felszerelése a kizárólag ilyen célokra igénybe vett 
eszközök nélkül is meglehetősen súlyos, míg teherbírásuk a végrehajtott manőverek inten-
zitása és időtartama függvényében is erősen korlátos, ezért kizárólag erőkövetés céljából 
harcászati rádiókkal ellátni őket nem célszerű. Ezen korlátozó tényezők következtében  

12 Lippai  2009.
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a kommunikációs rádiórendszerek kiegészítő szolgáltatásaként, azok csatornáit felhasz-
nálva alkalmazhatók a gyakorlatban erőkövetési megoldások. Ebben az esetben kizá-
rólag a 3G+ üzemmód és digitális URH-csatornák vehetők igénybe, amely egyidejűleg 
biztosít hang- és adatátviteli lehetőséget. Azonban ezen megoldás hátránya ALE 3G+ 
üzemmódban, hogy csak kevés felhasználó esetén működik fennakadások nélkül. Ennek 
oka, hogy csoporthívásoknál minden felhasználót előzetesen tárcsázni szükséges, és csak 
kiépült link esetén lehet megkezdeni a forgalmazást. A kialakított csatornát folyamatosan 
fent kell tartani, amely redundáns hívásokat generál és „fölöslegesen” terheli a kezelőt.

2. ábra
Harchelyzetismeret megosztása egy alkalmi harci kötelék komplex kommunikációs 
hálózatában – változat
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A 2. ábrán egy alkalmi harci kötelék kommunikációs hálózatának egyszerűsített vázlatát 
látjuk. A megoldás három fő részre tagozódik, a külső központi nagy kiterjedésű hálózatok, 
az alkalmi harci kötelék vezetési pontja, valamint az alárendeltek. Az alárendeltek rövid- 
és ultrarövid hullámú digitális rádiórendszereken kommunikálnak a vezetési ponttal, 
elsődlegesen szóbeli információk átvitelével, de lehetőség van szöveges üzenetek (például 
tűztámogatás koordinációja) vagy képi információk (esetleg képfeldolgozási eljárásokkal 
optimalizálva) fájlokban történő továbbítására is.13 Ezen eszközök elsődleges feladataik 

13 Károly  2015.
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mellett, előre definiált időközönként automatikusan továbbítják geolokális pozíciójukat 
a vezetési ponton települő számítógép részére.

A vezetési ponton a C2PC-CNR szoftvert futtató számítógép egy RF-6010 hubon 
keresztül csatlakozik az alárendeltek helyzetismeret-információkat fogadó rádióeszkö-
zeihez. Mindemellett a hub képes telefonvonalakat biztosítani a WAN irányából. Jelenleg 
a Magyar Honvédség hálózatában még nem elérhetők, de a NATO-gyakorlatban elter-
jedtek a helyzetismeret és NATO baráti erők harctéri azonosító információit (a további-
akban: NFFI)14 gyűjtő, rendszerező és szóró adatfúziós rendszerek. A HUB-on keresztül 
a megfelelő Ethernetes protokollon lehetőség volna kapcsolódni ezekhez a hálózatokhoz, 
amelyre feltölthetők lennének saját adataink, és letölthetők más, a felelősségi területen 
manőverező kötelékek adatai, a ránk vonatkozó mértékben. Ha további eszközökön, 
esetleg alacsonyabb szervezeti elemeknél kívánjuk futtatni a C2PC szoftvert (például 
tűztámogató vagy logisztikai alegységek), fontos gondosan megtervezni, hogy WAN-
oldalról milyen külső információkhoz juthatnak hozzá, mert a jelentős információmen-
nyiség túlzott mértékben leterhelheti a rövid-, ultrarövid hullámú rádió-összeköttetésen 
alapuló csatornát.

Említésre került, hogy a modernebb szoftverek, mint a Harris RF-7800N-BMxxx 
hC2 szoftvercsalád képes interoperábilis kapcsolatot kialakítani más NATO-tagországok 
helyzetismereti és NFFI adatfúziós rendszereivel. Ennek alapja a MIP legfrissebb ver-
zióinak (jelenleg v.2; 3.0; 3.1) való megfelelés, amely megteremti az átjárhatóságot pél-
dául a NATO-adatmodell (a továbbiakban: JC3IEDM)15 és NFFI információi között. 
Tehát a MIP-szabványú információk biztosítása a harcvezető rendszerek WAN-oldali 
kimenetén lehetőséget biztosít más rendszerekkel való adatcserére, így a tárgyalt 3G 
ALE képes platformok szabványüzeneteit (például geolokációs helyzetjelentések) egy 
központi adatbázisba fuzionálják, illetve onnan más rendszerek által biztosított adatokat 
tölthetnek le.

Megítélésem szerint a Magyar Honvédség kommunikációs rendszereinek16 jelenleg 
is zajló fejlesztése során célszerű lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetni a geolokációs 
adatok/harchelyzet információk gyűjtésére, és meg kell teremteni ezek továbbításának 
lehetőségét a magyar katonai, illetve NATO adatfúziós rendszerekbe. Ezen képesség ki-
alakítására két cselekvési változatot állítok fel. Az első esetben olyan harcvezető, illetve 
adatfúziós rendszer kialakítása indokolt, amely képes fogadni a MIP-szabványokon 
alapuló pozíció-, NFFI-, JC3IEDM-, JVMF-üzeneteket a már tárgyalt alrendszerekből 
(például Harris RF-7800N-BMxxx hC2). A második cselekvési változat az első megoldás 
kibővítése, azaz a rendszer kialakítása egy önálló pozíciójelentő üzenet szabvány szerint. 
A számítógéppel összekötött harcászati rádiók egy saját fejlesztésű pozíciójelentő szab-
vány üzenetet továbbítanának a szintén honi fejlesztésű erőkövetési hálózat irányába, 
amely tovább publikálja az adatokat a harcvezető rendszerbe. Ez részben kiváltható, 

14 NATO Friendly Force Information.
15 Joint Command, Control and Consultation Information Exchange Data Model.
16 Jobbágy  2017.
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amennyiben a rádiók saját JVMF-üzeneteit fejtjük vissza, és arra optimalizáljuk az erő-
követési rendszert. Mindkét esetben komoly fejlesztésről van szó, amelyet gyakorlatilag 
a Magyar Honvédség és a hazai védelmi ipar képviselőinek szoros együttműködésével 
lehet hatékonyan megvalósítani. Ezen innovációval optimális esetben jelentős költségek 
takaríthatók meg (komplett rendszerek megvásárlására nincs szükség), ugyanakkor 
célszerű megvizsgálni, illetve mérlegelni, hogy hosszú távon melyik megoldás lehet 
előnyösebb a honvédelmi célok megvalósítása során. Az innováció mellett szólhat még 
a hosszú távú független „terméktámogatás” lehetősége és a későbbi fejlesztési igények 
adaptálásának lehetősége. A NATO célja alapvetően ezen a területen az interoperabilitás 
lehetőségének megteremtése a MIP-szabványon17 keresztül. Ezeknek a hazai fejlesz-
téseket is meg lehet, illetve meg kell feleltetni. A már meglévő (kipróbált) rendszerek 
beszerzése mellett az interoperabilitás garanciája hozható fel fő érvként, ami például 
alkalmi harci kötelékek idegen csoportosításokba való felajánlásakor (például missziós 
szerepvállalás, különleges műveleti alkalmi harci kötelékek) nagy előnyt jelenthet a hazai 
megoldásokkal szemben.

Érdemes továbbá felhívni a figyelmet egy általános jelenségre, miszerint az elmúlt 
évszázadhoz képest a fejlesztési tendenciák gyökeresen megváltoztak. Amíg korábban 
a katonai fejlesztések „késleltetett” civil felhasználása volt a jellemző, napjainkra a polgári 
célú fejlesztések katonai adaptációjára egyre nagyobb hangsúly helyeződik. Ez a jövőben 
az erőkövetés területére is nagy hatással lehet. Például a nyomkövetés („tracking”) húzó-
ágazatává váltak a közcélú mobil adatkommunikációs eljárásokon alapuló OMA,18 MLP19 
keretrendszerű flotta-, személykövető megoldások. Ezekkel találkozhatunk az „okos-
telefonokban” vagy szállítmányozó cégek logisztikai rendszereiben is. Megfigyelhető 
továbbá a ma is használatos katonai, rendvédelmi és kormányzati célú rendszereknél 
egyaránt (például TETRA AVL),20 hogy azok korábbi mobilkommunikációs megoldások 
implementálásával születtek. Nem egyedi az az eset sem, amikor nagy védelmi ipari 
cégek (például Harris, Thales, Northrup-Gruman) termékeinél a már jól bevált polgári 
technológiákból átemelt megoldások alkalmazásával találkozhatunk. Ezen gondolatme-
netet követve nem elképzelhetetlen, hogy a jövő erőkövetési rendszerei egyes elemeiben 
jelentősen hasonlítani fognak majd akár egy mai mobilapplikációra.

Erőkövetési rendszerek összekapcsolásának lehetősége

A részt vevő felek által egységesen értelmezett harcászati helyzetkép kirajzolása 
elengedhetetlen a sikeres több nemzeti együttműködés és feladat-végrehajtás érdekében. 

17 Multilateral Interoperability Programme.
18 Open Mobile Alliance.
19 Mobile Location Protocol.
20 Terrestrial Trunked Radio Automatic Vehicle Location.
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Ezt felismerve megfogalmazódott a NATO-ban  egy széles körben elérhető, FFTS21 
független, az SA-,22 illetve az NFFI információk megosztására szolgáló platform.

Ennek szellemében szükséges az FFTS rendszerek interoperabilitásának megterem-
tése. A multilaterális együttműködés kialakításának első lépése a haderőnemek – száraz-
föld, légierő, haditengerészet – közötti átjárhatóság biztosítása (például vezetés-irányítási, 
ellenség-barát felismerő rendszerek).23

A szárazföldi és légierő haderőnemek kooperációjának egyik alappillére a következő 
feltételek teljesülése: A légi járművek fedélzetén működtetni kell harctéri azonosító esz-
közöket, szabvány üzenetküldési formákat, C224 információszolgáltatásokat (például erő-
követést). Mindezeket meghatározott harcászati adatkapcsolati úton az elöljáró irányába 
biztosítani szükséges. Ezen elvárásokat, a NATO STANAG 5527 szabvány tartalmazza.25

A harcászati adatkapcsolati rétegnek a Link  16 hálózati formátumot definiálták. 
A Link  16 a TDL26 kapcsolati formák családjába tartozik, egy harcászati szintű, adat-
kommunikációs rádióháló, amelyet az Egyesült Államok fejlesztett ki, és adoptálta azt 
a NATO-szövetségesek számára. A Link  16 a haderőnemek közötti, elsődlegesen a légi-
erőtől származó, képi információk (nagyméretű adatok) közel valós idejű átviteléért 
felel, mindemellett pedig szöveges üzenetküldési és duplex beszédcsatornát is biztosít.27

A NATO-szövetséges országok által közösen értelmezett helyzetkép kialakításának 
második lépcsője a különböző nemzetek C2 rendszereinek összekapcsolása, gondolok 
itt az erőkövetési rendszereknél magasabb kategóriákra (például amerikai ABCS, német 
FAUST,28 francia SIR,29 norvég BMS). Ezen interoperapilitás kialakításának érdekében 
a tagállamok létrehoztak egy önkéntes programot (MIP), amely alapján vállalják C2 rend-
szereik összekapcsolását. Ennek szellemében az évente megrendezésre kerülő több-
nemzeti gyakorlatokon (például Combined Endeavour, CWIX),30 amelyeken hazánk 
is képviselteti magát, vizsgálják a tagországok rendszereinek összekapcsolhatóságát, 
és ennek gyakorlati megvalósítását. Jelenleg még csak a MIP v.2, és MIP v.3 szabvá-
nyoknak kell megfelelni összekapcsolhatóság tekintetében a C2 rendszereknek, azonban 
elfogadás előtt áll a v.4.0 is.31

A MIP alkalmas rendszerek képesek megosztani egymással SA-adataikat (saját 
csapatok feltöltöttségét, kapacitását, geográfiai helyzetüket, illetve az ellenségről szerzett 

21 Friendly Force Tracking System.
22 Situational Awaraness.
23 Multilateral Interoperability Programme (2003).
24 Command and Control.
25 NATO STANAG 5527.
26 Tactical Data Link – Harcászati Adatkapcsolat.
27 NATO STANAG 5516; MIL-STD 6016, továbbá MIL-STD 6016D (TADIL-J); Gulyás  2009.
28 Führungsausstattung Taktisch.
29 Regimental Information System.
30 Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise.
31 Multilateral Interoperability Programme (2003).
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információkat), a tervezett mozgásokat, műveleteket, valamint a vegyivédelmi helyzet 
információit.32

Az erőkövetési rendszerek interoperabilitásának gyakorlati megvalósulása a NATO 
afganisztáni műveleteiben a következőképpen működik. A NATO-ban  rendelkezésre 
áll egy titkos minősítési szintig alkalmazható, „need to know” elven alapuló informa-
tikai hálózat, a NATO SECRET (a továbbiakban: NS). Azonban az új típusú kihívások, 
elsődlegesen az afganisztáni műveletekben szerzett tapasztalatok rámutattak egy „need 
to share” elvű minősített hálózat szükségességére, ez az Afgán Műveleti Informatikai 
Hálózat (a továbbiakban: AMN).33 Az AMN-hálózat lehetőséget nyújt a felhasználók 
számára levelezésre, saját zártcélú honlapok készítésére, és további alkalmazásokkal 
az SA- és NFFI információk térképen való megtekintésére. Az AMN-hálózat koncep-
ciója előfutára a Perspektivikus Műveleti Informatikai Hálózat (a továbbiakban: FMN)34 
koncepciójának, ahol a „need to share” elv alapján kölcsönösen összekapcsolt és illesztett 
minősített informatikai hálózatok biztosítják a nyílt- és minősített adatok le- és feltöltését, 
illetve a közös adatbázisokban való keresést.35

A NATO az interoperabilitás kialakítása érdekében már eddig is komoly informa-
tikai háttérintézményt hozott létre, amelynek feladata többrétű.  2012 elején még csak 
öt olyan rendszer volt az afganisztáni hadszíntéren (amerikai, német, norvég, francia, 
IFTS),36 amelyek érdemleges NFFI információikat tudtak megosztani a közös harcászati 
helyzetkép kirajzolásához, mára ez a szám növekvő tendenciát mutat.

Ez az informatikai háttérintézmény természetesen nem egységes. A tagállamok hír-
adó-informatikai elemeiből épül fel. Az afganisztáni példánál maradva a szövetséges 
országok erőkövetési rendszerei az IFTS Control Center felé megküldik az NFFI infor-
mációikat, amelyek publikálásra kerülnek az AMN-hálózat felé,37 ezzel megvalósítva 
egyfajta adatfúziót. Ezen struktúrát a 3. ábra szemlélteti:

Az FFTS rendszerek összekapcsolása számos műszaki anomáliát vet fel. Példaként 
az afganisztáni Északi Régió területén járőröző német FISH-terminál38 elküldi a pozí-
cióját műholdon keresztül az IMC-be,39 majd innen továbbítják a FISH-projekt központi 
szerverére. Az itt feldolgozott és a NATO számára hozzáférhető NFFI információk továb-
bításra kerülnek az IFTS Control Centerbe, amely összegzi az öt különböző rendszerből 
kapott SA- és NFFI-adatokat, és továbbítja az AMN-hálózatba.40 Az AMN-hálózatban 

32 Multilateral Interoperability Programme (2003).
33 Afghanistan Mission Network; PDT-100 User Manual (s. a.).
34 Federated Mission Network.
35 PDT-100 User Manual (s. a.).
36 ISAF (International Security and Assistant Forces) Force Tracking System.
37 Barbeln  2012.
38 Führung Information System des Heer.
39 Information Management Cell.
40 Afghanistan Mission Network.
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egy térinformatikai (iGeoSIT)41 alkalmazáson keresztül elérhetővé válnak a terminálok 
helyzetinformációi.42

Az iGeoSIT-alkalmazás az AMN-hálózaton elérhető Java-alkalmazás, amelynek 
segítségével megjeleníthetők 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 felvinni. Az iGeoSIT-alkalmazást értelmez-
hetjük 2,5. lépcsőnek is, az erőkövetési rendszerek interoperabilitásához vezető úton.43

3. ábra
NFFI információk publikálása az AMN-hálózat felé
Forrás: Gulyás  2009, 605. alapján szerkesztette a szerző

Jelenleg is fejlesztések folynak a teljes interoperabilitás kialakítására, mint a szöveges 
üzenetek küldése és fogadása az iGeoSIT- és az FFTS-terminálok között. További tech-
nikai fejlesztéssel elérhetővé válhat, hogy a különböző FFTS-terminálok lássák egymást 
(harmadik lépcső), illetve szöveges üzeneteket is válthassanak. Ezek a  2012-es  rendszer-
felépítés mellett a tesztek eredményei alapján megközelítőleg 30 percet vettek igénybe, 

41 Interim GEO Spatial Intelligence Tool.
42 Barbeln  2012.
43 Barbeln  2012.
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így a gyakorlati alkalmazás még váratott magára.44 Számításaim szerint ez az átviteli idő 
redukálható, azonban a számos hálózati kapcsoló elem és a műholdas kommunikációs 
utak hop idejei45 miatt továbbra is nehezen érhető el egy felhasználóbarát szinkronizá-
lási idő. A NATO afganisztáni műveletei intenzitásának csökkenésével ezen kutatások, 
innovációs folyamatok is áldozatul estek. Az erő-, eszköz-forráskivonás és a stratégiai 
súlypontáthelyezés révén, nincs róla érdemi információm, hogy sikerült-e a szinkroni-
zációs időt redukálni.

A Magyar Honvédség feladatai során egyaránt alkalmazza a norvég MRR46 és az ame-
rikai Harris rádiócsalád korszerű digitális harcászati rádióeszközeit. Értekezésemben 
bemutattam azon erőkövetési rendszereket, amelyek képesek együttműködni a tárgyalt 
rádióeszközökkel. Megítélésem szerint mindaddig, amíg a haderő nem lesz homogén, 
azonos gyártó által fejlesztett elemekből felépülő rádiórendszer, addig az interoperabilitás 
komoly problémákat fog okozni. Ezen homogenitás kialakításának azonban több racio-
nális gátja is van. Egyrészt anyagi, mivel egy teljes mértékben homogén rádiórendszer 
kialakítása rendkívül komoly terheket róna a költségvetésre, mindazonáltal az egyes 
gyártók a teljes spektrumot lefedő termékei sem feltétlenül felelnek meg a Magyar Hon-
védség velük szemben támasztott követelményeinek. Másrészt a szövetséges országok 
által alkalmazott rádiórendszerek is jelentősen eltérnek egymástól. Ebben a bonyolult 
térben kiút lehet az eddig is tárgyalt együttműködési szabványok alkalmazása (MIP v2, 
MIP v3 vagy a JVMF).

Ezen szabványok alkalmazásával a különböző rendszerekben felhalmozott helyzet-
ismereti adatok cseréje megvalósítható lehetne a különböző hálózatok között is, természe-
tesen logikailag egy magasabb szinten elhelyezkedő hálózati központ közbeiktatásával.

A harcászati rádiórendszereken megvalósuló erőkövetés mellett, az elmúlt évek 
háborús- és békeműveleti tapasztalatai alapján a műholdas és a földfelszíni trönkölt 
rádiórendszer alkalmazások kerültek előtérbe. Az FBCB2 BFT,47 IFTS és KFTS48 rend-
szereket a NATO sikerrel alkalmazta afganisztáni és koszovói műveletei során. A siker 
kulcsa többek között a nagy hatótávolság, a jó lefedettség, a magas rendelkezésre állás, 
illetve a megfelelő darabszám.

Megítélésem szerint, áttekintve a honvédség feladatrendszerét, egyszerre többféle 
erőkövetési rendszert lenne célszerű alkalmazni. A különböző feladatokra a megfelelő 
céleszköz kerülne felhasználásra, és az így kialakuló többsíkúság növelné a rendszer 
redundanciáját, amellyel megnőne ellenálló képessége. Tételezzük fel, hogy kataszt-
rófahelyzetekben, illetve a küszöb alatti műveletekben egy a TETRA AVL rendszerű 
személy- és járműkövető (amelyet az EDR49 rendszer biztosít), továbbá mobilhálózati 

44 Barbeln  2012.
45 Németh  2007b.
46 Multi Role Radio.
47 Force XXI. Battle Command Brigade and Bellow Blue Force Tracking System.
48 Kosovo Force Tracking System.
49 Egységes digitális rádiórendszer.
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adatkapcsolati réteggel kiegészített trönkölt földfelszíni rádiórendszer, magas színvo-
nalú szolgáltatásokat lenne képes nyújtani a műveletekhez, anélkül hogy a rendszerek 
stabilitása, rendelkezésre állása miatt kellene aggódni. A konfliktushelyzet eszkalá-
lódása, továbbá más magasabb intenzitású művelet, esetlegesen a NATO kötelékében 
végrehajtott feladat során a műholdas és földfelszíni harcászati rádiórendszerekre épülő 
helymeghatározó és jelentő rendszereket célszerű alkalmazni.

Megállapítható, hogy országvédelmi feladatok során minden rendelkezésre álló rend-
szer egyidejű alkalmazása kézenfekvő, ugyanis az egyes rendszerek kiesésével még 
mindig jelentős tartalék biztosítja a parancsnokok és törzseik számára a helyzetismereti 
információkat.

Sokakban felvetődhet a kérdés, hogy a műholdas rendszerek (IFTS, FBCB2 BFT) 
jelenleg nem állnak Magyarország rendelkezésére. Megítélésem szerint a partnerkap-
csolatok ezirányú felhasználásával, csatlakozva többek között a NATO IFTS, illetve 
KFTS programjához, határozott lépéseket tehetnénk a műholdas adatkapcsolati réteggel 
rendelkező erőkövetési rendszerek irányába.

Erősségünk lehetne továbbá egy Nemzeti Adatfúziós Központ felállítása, amely egy 
olyan minősített infokommunikációs rendszert biztosítana, amelyen keresztül az össza-
datforrású felderítési információk rendelkezésre állnának, illetve az erőkövetési adatok 
cserélődnének (nemzeti szinten) a különböző rendszerek között, gondolok itt a TETRA, 
földfelszíni harcászati rádióhálók, műholdas rendszerek között. Továbbá kiváló lehető-
séget biztosítana az NFFI adatok szövetséges országok számára történő biztosítására.

A Magyar Honvédség műveleti koncepciói között prioritást élvez a gyalogos lövész-
katona (dismounted soldier) kis alegységekben történő alkalmazása. Ennek érdekében 
kiemelt figyelmet kell fordítani, az erőkövetési rendszerek gyalogos alkalmazhatóságának 
vizsgálatára. A fent tárgyalt rendszerek alapján megállapítható, hogy a napjainkban vezető 
szerepet betöltő erőkövetési rendszerek súlyuk, kiterjedésük és áramfelvételi igényük 
alapján egyelőre gép- és harcjárművekhez kötöttek, azonban komoly lehetőségek nyíltak 
meg a járműről szállt gyalogság tekintetében is (lásd: IFTS rendszer).

A gyalogos katonákra optimalizált rendszerek lehetnek a korszerű harcászati rádi-
ókon alapuló erőkövetési rendszerek, mint a fent említett NORMANS és C2PC-CNR 
rendszerek, valamint a földfelszíni trönkölt rádiórendszereket alkalmazó TETRA APL-
alapú50 alkalmazások, amelyek harci alkalmazhatósága korlátozott. Célszerű ezen rend-
szereket járműbe épített társaikkal közös rendszerben alkalmazni, mint ahogy arról 
fentebb értekeztem.

Ezek alapján megállapítható, hogy jelen technikai feltételek mellett, a kizárólag gya-
logos katonákra épített erőkövetési rendszerek alkalmazása erősen korlátozott, a ren-
delkezésre álló hatótávolság miatt nem célravezető, érdemes azokat nagyobb hálózatba 
integrálva, gép- és harcjárműben elhelyezett rendszerekkel együtt alkalmazni.

50 Automatic Personal Location.
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Befejezés

Eddigi tapasztalataim és rendszerező munkám alapján, a következő ajánlásokat fogal-
mazom meg egy honi automatizált erőkövetési képesség kialakítását illetően. Az erő-
követés egy modulképesség, amely a korszerű harcvezető rendszerek fontos alapeleme, 
azok integritási fokától függetlenül. Megítélésem szerint a Magyar Honvédségnek is 
szükségszerű lesz (reálisan középtávon) saját automatizált baráti erők követő rendszert 
beszereznie, illetve fejlesztenie, a korábbi fejezetekben részletezett, modern hadviselési 
kihívásokra adandó válaszként.

Továbbá belátható, hogy a szövetségi rendszerben fellelhető erőkövetési rendszerek, 
mind egy-egy nemzet hadseregére (például FBCB2-BFT, JASMINE, FISH) vagy fel-
adatspecifikusan (például IFTS, KFTS) kerültek kifejlesztésre. Ebből és a korábbi elem-
zéseimből következik, hogy önmagukban egyik rendszer sem képes maradéktalanul 
kiszolgálni a honi erőkövetési igényeket, az eltérő feladatrendszer, felépítés, a honi adott-
ságok, képességek és lehetőségek miatt. Azonban egyes elemeik mint modulelemek 
átemelése racionális döntés lehet.

Belátható, hogy jelen szövetségi rendszerünkben, az információk interoperabilis áram-
lása érdekében a nemzetközi szabványok alkalmazása (például MIP, JVMF, JC3IEDM) 
elengedhetetlen, ezt mint rendszerkialakítási vezérelvet célszerű megfogalmazni. Az ily 
módon nyert interopeabilitási képesség révén, a különböző honi rendszerekbe ágyazott 
(például harcvezető rendszerek) automatizált erőkövetési modul képesség adaptívan 
támogatná a hadszíntéren multinacionális környezetben történő szerepvállalást, különös 
tekintettel az erők megóvására, a vezetés-irányítási képességre, a magasabb manőver-
képességre, továbbá a logisztika optimalizálására.

Egy, a szövetségi rendszerünkben megvalósuló FMN-alapú hálózattal, a „need to 
share” elv szem előtt tartásával, minősített vonalakon megoszthatók lennének helyzet-
információ-adataink. Ezek alapján javaslom a Magyar Honvédség további részvételét 
az FMN-programban, valamint a MIP programba történő bekapcsolódás előremozdítását.

Fontos kiemelni azonban, hogy az FMN-koncepció ideális megvalósulása esetén 
sem lehet majd mindenkit felszerelni terminálokkal (és nem is célszerű), így szükséges 
a honi infrastruktúra fejlesztése is. A nemzetközi megvalósulásokat figyelembe 
véve, „NEMZETI BIZALMAS” hálózat kialakítása javasolt az NFFI információk 
fuzionálására. Ez további informatikai fejlesztéseket generál. Ebből az információs 
felhőből kerülnének kicsatolásra nemzetközi irányba NFFI információink, valamint 
a különböző ráhordó rendszerekbe töltődnének vissza az adatok, természetesen a „need 
to share” és „need to know” elvek kényes egyensúlyának megtartásával. Ez többek között 
megvalósítható oly módon, hogy a terminálokon csak az érdekeltségi területükbe tartozó 
felhasználókat követhetnék nyomon. Ebből is következik, hogy ezt az információs felhőt 
az EDR rendszer, a csapatok harcászati rádiórendszerei és egyéb a jövőben megvalósuló 
erőkövetési modullal rendelkező harcvezető rendszerek adataival töltenék fel. Ehhez 
szükséges a jelenlegi nemzeti hálózatok fejlesztése, mind felvevő pontok, ráhordó hálózat, 
gerinchálózat, mind szerver- és alkalmazásoldalon, integráltan egyéb más folyamatban 
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lévő tervezett fejlesztésekkel. Az új technológiai trendek megjelenésével lehetőség 
nyílik a TETRA LTE51 implementálására az EDR rendszerben, amely fejlesztés szintén 
megvalósítható modulárisan az automatizált erőkövetési képességtől függetlenül, mégis 
arra pozitív kihatással. Az EDR rendszer továbbfejlesztését TETRA LTE-szintre javaslom 
és támogatom.

Mint azt más munkáimban is részleteztem,52 szükséges a globális műholdas navi-
gációs vevők fejlesztése a geolokális adatok közhiteles meghatározásához. Ez történhet 
más fejlesztésektől függetlenül, moduláris formában.

4. ábra
Honi automatizált erőkövetési rendszer a vezeték nélküli interfészek szemszögéből
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A honi automatizált erőkövetési képességet az átviteli csatornák biztosítása szempont-
jából három pilléren nyugvó módon javaslom kialakítani. A katonai műveletek során 
alkalmazott korszerű digitális harcászati rádiórendszerek, ha korlátozottan is, de képesek 
erőkövetési adatokat szolgáltatni, hálózatba szervezve ezen adataikat megosztani, akár 
rádióforgalmi rendszereiken kívüli hálózatokkal is. Ezért ezen szolgáltatás képezhetné 
a honi automatizált erőkövetési képesség egyik pillérét. Az (EDR) automatikus jármű 
és személykövető szolgáltatása53 képezhetné a honi automatizált erőkövetési képesség 
második pillérét, amely békeidőben és küszöb alatti műveletek során képes biztosítani 

51 Long Term Evolution.
52 Károly  2018a; Károly  2018b.
53 Németh  2007b.
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a kormányzati szervek számára a geolokációs adatokat, valamint helyzetinformációikat. 
A műholdas kommunikációs csatornák képezhetnék a honi automatizált erőkövetési 
képesség harmadik pillérét, amelyek a harcászati rádiórendszerek és az EDR rendszer 
lefedettségi területén kívülről lennének képesek az adatok becsatornázására. Az elgon-
dolást a 4. ábra szemlélteti.

Szintén az új technológiai trendeknek köszönhetően a nem túl távoli jövőben a test-
felületi hálózatokból kinyert egészségügyi adatok is becsatornázhatók lesznek kommuni-
kációs hálózatainkba. Az így kinyert adatok összekötése a helyzetismereti információkkal 
tovább növelné a személyek, csapatok erőmegóvási képességét. A rendszer kialakítása 
felmenő rendszerben több lépcsőben, folyamatos fejlesztések mellett célszerű.

Mint az előbbi gondolatból is következik, a honi automatizált erőkövetési képesség/
modul elem optimálisan nem alakítható ki egylépcsős projekt keretében. A hatványfügg-
vényt követő technikai fejlődés tükrében szükséges a képesség folyamatos fejlesztése, 
a projekt nyomon követése, újabb változatok kidolgozása és új megoldások implemen-
tálása, az interoperabilis adatcsere folyamatos biztosítása érdekében.
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A közösségi média lehetőségei és kihívásai  
a védelmi szférában

Bányász Péter1

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben több paradigmaváltás zajlott le a hadtudományban. Az egyik 
ilyen, kutatási témám szempontjából releváns paradigmaváltás az informatikai eszközök 
elterjedése nem csupán a mindennapi életben, de a katonai alkalmazás tekintetében is 
jelentősnek nevezhető. Az internet elterjedésével és az infokommunikációs technológiák 
fejlődésével a közösségi média is életünk szerves részévé vált. Betört az otthonokba, 
munkahelyekre, iskolákba, de ugyanúgy a közösségi tevékenységek szereplőjévé vált, 
ahogy mondjuk utazás közben is egyre többen és egyre gyakrabban használnak vala-
milyen közösségi oldalt. Lehet szeretni vagy gyűlölni a közösségi oldalakat, olyan tár-
sadalmi és szociális változásokat eredményezett, amelyek megkerülhetetlenné tették, 
így nem vonhatjuk ki magunkat a hatása alól.

A közösségi médiát számos pozitív dologra használhatjuk, kapcsolattartásra a sze-
retteinkkel, barátainkkal, növelni az üzletünk bevételét, fontos társadalmi-politikai 
ügyek népszerűsítésére, de akár életek mentésére is, amennyiben egy katasztrófaesemény 
során kríziskommunikációra, segítségkérésre használjuk. De ahogy minden éremnek 
két oldala van, úgy a pozitívumok mellett rengeteg kihívást, kockázatot, fenyegetést 
is jelenthetnek egyben, amelyek sok esetben kapcsolódnak a honvédelmi, rendvédelmi 
szervezetek és nemzetbiztonsági szolgálatok működéséhez. A védelmi szféra esetében 
szintén kettősséget figyelhetünk meg, hiszen míg egyik oldalról a biztonságot veszélyez-
teti, addig másik oldalról olyan lehetőségeket biztosít a szervezetek számára, amelyekkel 
a törvényben meghatározott feladataikat láthatják el. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy a védelmi szférának nincs a magyar tudományos szakirodalomban egységesen 
értelmezett definíciója. Az egyes szerzők a fogalom alá különböző alterületeket ren-
delnek, mint honvédelem, rendvédelem, nemzetbiztonság, védelmi igazgatás, kataszt-
rófavédelem, védelmi ipar stb.2 Doktori értekezésemben alapvetően a honvédelmi, rend-
védelmi, nemzetbiztonsági területeket vizsgáltam a közösségi média védelmi szférával 
kapcsolatos kutatásaival összefüggésben. E három terület mellett azonban fontosnak 
éreztem a politikai alrendszer vizsgálatát is, hiszen a katonai, nemzetbiztonsági műve-
letek célját a politikai döntéshozók határozzák meg, illetve idegen államok politikai 
döntéshozatalának befolyásolására törekednek.

1 ORCID: 0000-0002-7308-9304
2 Például Király–Medveczky  2009; Szenes  2008; Haig–Kovács  2012.
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Az emberi történelem során a technikai fejlődés sok esetben a katonai igények 
kielégítését szolgálta. Számos találmány haditechnikai fejlesztésből szivárgott át a civil 
szférába, ahogy ezt az internet példája is igazolja. Az infokommunikációs technológiák 
innovációja azonban változást eredményezett ebben a trendben, és gyakran a civil élet 
fejlesztései kerülnek át a védelmi szférába. Erre szolgál példaként a közösségi média, 
amely alapvetően az interperszonális interakciók ápolására jött létre, azonban megannyi 
területet meghódított és számtalan felhasználási lehetőséget teremtett.

Az alkalmazás módja nagyban függ a közösségi médiát használó egyén, szervezet 
céljaitól. A napjainkra már a közel-keleti befolyását egyre nagyobb mértékben elvesztő3 
Iszlám Állam nevű terrorszervezetnél hangsúlyosabban talán egy példa sem bizonyítja, 
milyen diszfunkciók övezhetik ezeknek az oldalaknak a használatát. Bár a terrorszerve-
zetek viszonylag korán felismerték a propaganda interneten való terjesztésének erejét, 
ilyen újszerűen, professzionális jelleggel egy szervezet sem kezelte a közösségi oldalakat. 
Az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció  2014 szeptemberében jött létre. Az Iszlám 
Állam elleni fellépés megítélésem szerint jól példázza, hogy egyetlen tevékenység (a ter-
rorcsoport felszámolása) milyen komplex feladatkör ellátását követeli meg, ebből követ-
kezően a közösségi média mennyi különböző feladat támogatására alkalmas. Ez alapján 
a következő tevékenységek sikeres végrehajtását segítheti elő:

• lélektani műveletek (propaganda-ellenpropaganda),
• hírszerzés,
• trendelemzés,
• kommunikáció megfigyelése,
• kapcsolati háló feltérképezése,
• a szervezetbe történő beépülés,
• vezetők megfigyelése, hiteltelenítése,
• terroristák beszervezése,
• oktatás,
• támogatók, szakemberek toborzása,
• politikai döntéshozatal befolyásolása.

A felsoroltak nem csupán a terrorizmus elleni harcban alkalmazhatóak, a védelmi szféra 
különböző területein jelentkező feladatok sikeres ellátását is biztosíthatják.

A megfogalmazott tevékenységek azonban gyakran a másik oldalon megmutatkozó 
hiányosságok kihasználásából erednek. Elég a nyílt forrású információszerzésre gondol-
nunk, hiszen minél kevésbé érzékeny egy felhasználó az adat- és információbiztonságra, 
annál több információt gyűjthetünk róla. Ha figyelembe vesszük, hogy átlagosan mennyi 
időt töltünk internetezéssel, ezen belül közösségi oldalak használatával, egy biztonsági 
szempontból érzéketlen felhasználóról rengeteg értékes információt szerezhetünk, ami 
többek között egyrészt irányt szabhat titkos információgyűjtés végzésére, de emellett 
többek között „social engineering”-támadás előkészítésére is alkalmas.

3 Bár az Iszlám Kalifátus  2018-ra  jelentősen visszaszorult, azonban Afrikában az Iszlám Állam 
növelte befolyását.
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Kutatási témám inter- és multidiszciplináris jellegű, speciális ötvözete számos szak-
területnek, amelyek a korszerű hadviselés részét képezik. Kutatómunkám során jelentős 
szűkítésre kényszerültem a témámat illetően. Kutatásaimat eredetileg védelemgazdasági 
aspektusból közelítettem meg, de időközben a közösségi oldalak folyamatos átalakulása, 
illetve új információk láttak napvilágot – például az Edwards Snowden által kirobban-
tott megfigyelési ügy –,4 amelyek átalakították, kibővítették a kutatás irányát, ugyanis 
megítélésem szerint e szempontok figyelmen kívül hagyása nem eredményezte volna 
a téma komplex feldolgozását. Ez azonban azzal járt, hogy számos kapcsolódó területet 
nem dolgozhattam fel, többek között például a kiberbűnözés, ellátási láncok biztonsága, 
élelmiszerbiztonság stb.

Témaválasztásom indokául az a felismerés szolgált, hogy a közösségi oldalak elter-
jedése új típusú kihívásokat eredményezett, amelyek a védelmi szférában súlyozottan 
jelentkeznek. Ez a kihívás egyben lehetőség is a különböző feladatok végrehajtását ille-
tően, azonban hazánkban e terület kevésbé kutatott, és nem léteznek olyan kidolgozott 
eljárások, amelyek útmutatóként szolgálhatnak.

A tudományos probléma megfogalmazása

Jelen értekezés tudományos problémája a fentebb meghatározott kettősségből ered: van 
egy megkerülhetetlen eszköz, amelyből számos biztonsági fenyegetés származik, emel-
lett rengeteg lehetőséget kínál egy nemzet védelmében.

A közösségi média használatból fakadó kockázatot növeli, hogy különböző eszkö-
zökön (PC, tablet, okostelefon, okosszemüveg, okostévé, okosóra stb.) enged hozzáférést, 
amelyek eltérő módon és mértékben sebezhetők.5 Ez a fajta átjárhatóság megnehezíti 
a biztonsági szabályozást, hiszen különböző eszközökre kell kiterjeszteni, amelyek ese-
tében eltérő lehetőségek vannak a védelemre, illetve a hordozhatóság alkalmat teremt, 
hogy a munkahelyen esetlegesen letiltott közösségimédia-használatot saját eszközről ki-
játssza a munkavállaló. További szempont, hogy a munkavégzés sajátosságaiból fakadóan 
(elsősorban a szellemi munkát végzők esetében) a szabadidő összemosódik a munka-
idővel: nemcsak a munkahelyen élünk magánéletet a közösségi oldalak használatával, 
de otthon is dolgozunk a családi programot háttérbe szorítva.6 A technológiai innováció, 
a különböző közösségi oldalak állandó átalakulása újabb nehézséget okoz, hiszen úgy 
kell valamilyen szabályozót megalkotni, úgy kell biztosítani az információ- és adatbiz-
tonságot, hogy folyamatosan változik a keret.

4 Greenwald  2004.
5 Például az Apple termékei védettebbek a rosszindulatú programokkal szemben, mint az Android-
alapú rendszerek.
6 Emellett egy tablet arra is lehetőséget biztosít, hogy utazás közben felváltva dolgozzunk 
és internetezzünk, ami tovább növelheti a sebezhetőségünket azáltal például, hogy nem védett 
wifihálózatra csatlakozunk.
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Sajnálatos módon az információ- és adatérzékenység nem csupán az átlagfelhasználók 
esetében alacsony, a politikai döntéshozók, a védelmi szférában dolgozók tekintetében is 
komoly kockázatot jelent a nem megfelelő szintű felhasználói tudatosság. Márpedig ahol 
az információs műveletek egyre nagyobb szerephez jutnak a hadviselésben, ott egyre 
nagyobb jelentősége van, különösen a védelmi szférában az információ- és adatbizton-
ságnak. Bár a közösségi oldalak használata megkerülhetetlen, ennek ellenére jogilag 
gyengén szabályozott terület. Nem csupán az adatbiztonsággal kapcsolatban hiányos 
a közösségi médiával kapcsolatos normatív szabályozás, a használatára vonatkozó kor-
látozások, etikai szabályozás is fejlesztendő terület.

A közösségi oldalakon zajló folyamatos változás egyben azt is jelenti, hogy nem 
csupán a védekezés metódusait kell naprakészen tartani, hanem azokat az eljárásokat 
is, amelyek egy adott feladat ellátást támogatják, hiszen új lehetőségek keletkezhetnek, 
illetve korábban alkalmazott módszerek válhatnak feleslegessé. Mindez az oktatás tekin-
tetében rendkívül fontos, ami megítélésem szerint fejlesztendő terület.

A képességek, amelyeket a közösségi média megfelelő használatával érhetünk el, 
különböző szervezeti egységeknél jelentkeznek. A honvédelmi, rendvédelmi, nemzet-
biztonsági szervezetek esetében nem újdonság sem az egyes hivatásnemek közti, sem 
az egyes hivatásnemeken belüli rivalizáció, azonban ahogy a terrorizmus elleni harc 
esetében is megfigyelhető, meg kell teremteni a szervezetek közti kooperáció kereteit, 
ennek hiányában nem érhető el a kívánt eredmény.

Kutatásaim során több olyan területet vizsgáltam, amelyek esetében a végrehajtó 
szervezetek tevékenysége nem nyilvános, így a normatív szabályozást alapul véve, illetve 
nyílt forrásból fellelhető információkat felhasználva végezhettem munkámat. A politikai 
döntéshozatal befolyásolása vagy a különböző hírszerzési eljárások hozhatók fel ezt 
illusztrálandó. Edward Snowden nyilvánosságra lépése a magyar nemzetbiztonsági szol-
gálatok ezirányú működésére is ráirányította a közvélemény figyelmét. Bár hazánkban 
is szivárogtak ki ezzel kapcsolatos információk, mint ahogy például a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat előfizetője volt a Finfisher nevet viselő kémprogramnak, ez mégsem ölt 
olyan mértéket, mint az Egyesült Államokban.7 Feltételezéseket vonhatunk le továbbá 
a szolgálatok képességéről különböző nyilvános adatokból, például a közbeszerzési el-
járásokból. A kutatások során gyakran doktrínák, stratégiák jelentették a felhasznál-
ható irodalmat, amelyek inkább a szakmai, mint a tudományos feldolgozását erősítették 
a témának.

A  2016-os  brit népszavazási kampányban az Európai Uniós tagságról, de különösen 
az amerikai elnökválasztási kampány során történtek hangsúlyosan hívták fel a figyelmet 
a közösségi média politikai döntéshozatal befolyásolásában betöltött szerepére. Bár 
empirikus úton nem mérhető, hogy a közösségi oldalakon terjedő álhírek mekkora hatással 
voltak a brit kilépés pártiak győzelmében vagy Donald Trump elnökké választására, 
a közvélekedésben mégis a közösségi oldalak felelőssége volt az irányadó. A közösségi 

7 Arról nem is beszélve, hogy a kiszivárgott információkat is kellően kritikusan szükséges értékelni.
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oldalakon végzett tevékenységeknek megfelelő tervezés mellett jelentős hatása lehet, 
amely nemcsak egy adott állam életében járhat következményekkel, hanem globálisan is.

A fentieket figyelembe véve, úgy ítélem meg, a közösségi média védelmi szférában 
való térnyerésének vizsgálata indokolja, hogy komplexen közelítsem meg az általa jelen-
tett tudományos problémát. Értekezéstervezetemben ennek megfelelően bemutattam 
azokat az egymásra épülő kockázatokat és lehetőségeket, amelyek a közösségi média 
használatából erednek.

Kutatási célkitűzések

Kutatásom célja azoknak a védelmi szférában jelen levő kihívásoknak, kockázatoknak, 
fenyegetéseknek az azonosítása volt, amelyek a közösségi médiából származnak, illetve 
annak vizsgálata, hogy milyen lehetőséget biztosít a közösségi média a különböző honvé-
delmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági szervezeteknek céljaik megvalósítása érdekében.

Ebből következően kutatásom részcéljainak tartottam a fenyegetések azonosítását 
követően azon biztonsági eljárások megalkotását, amelyek hatására minimalizálhatóvá 
válhatnak a közösségi médiából származó fenyegetések. Az azonosítás magában kel-
lett foglalja a védelmi szféra különböző ágainak differenciálását, ugyanis eltérő módon 
és mértékben jelentkeznek az adott fenyegetések. Részét képezte továbbá azon eljárá-
soknak a feltérképezése, amelyek segítségével a különböző szervezetek hatékonyan lát-
hatják el a meghatározott feladataikat. Ily módon elemeztem a közösségi média szerepét 
a hírszerzésben, megvizsgáltam, hogyan alkalmazható az információs műveletek során, 
a terrorizmus elleni fellépés kapcsán, beleértve a civil-katonai műveleteket.

Végezetül feladatomnak tekintettem annak meghatározását, milyen formában, milyen 
szervezeti keretek között integrálható a közösségi média használata a honvédelmi, rend-
védelmi, nemzetbiztonsági szervezetek rendszerébe.

Kutatási hipotézisek megfogalmazása

A kutatási téma feldolgozása során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg:
• a közösségi média új inter- és multidiszciplináris szakterület;
• a közösségi média a kibertérnek mint hadszíntérnek speciális területe;
• a közösségimédia-használat részben szabályozott területe a magyarországi adat- 

és információbiztonságra vonatkozó jogszabályoknak, aminek a honvédelmi, rend-
védelmi, nemzetbiztonsági szervezetek esetében különösen fontos szerepe van;

• a biztonságtudatossággal kapcsolatos önpercepciót befolyásolja a nem, az iskolai 
végzettség, a műszaki-humán tudományok iránti érdeklődés, a korábban a témában 
hallgatott kurzus, illetve az egyes eszközök használatának ideje;

• a közösségi média számos lehetőséget nyújt a honvédelmi, rendvédelmi, 
nemzetbiztonsági szervezeteknek törvényben meghatározott feladatainak 
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ellátásában. A közösségi média biztosította lehetőségek megfelelő ellátása érdekében 
szükséges egységesen megfogalmazni a használatra vonatkozó szabályokat 
és azok feladatai közé integrálni a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági 
szervezetekbe.

Kutatási módszerek

Kutatásom alapját tudománymetriai vizsgálatok képezték. A közösségi média meg-
jelenését a tudományos gondolkodásban kulcsszóelemzéssel vizsgáltam. Ez a kutatás 
egyrészt trendelemzéssel párosult, másrészt az egyes publikációk tudományterületi 
megjelenését hálózatelemzéssel vizsgáltam. A kutatásaim során kérdőíves felmérést 
végeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak körében. A felmérés az adat- 
és információbiztonsági tudatosság humán aspektusát vizsgálta a tudás-képesség-visel-
kedés modellt alapul véve. A kérdőív feldolgozása során kereszttábla-elemzést végeztem.

Az általam kidolgozott eljárások egyrészt a nemzetközi összehasonlítás alapján fel-
tárták a magyarországi adaptálás lehetőségeit, továbbá a gyakorlati élet során felmerült 
problémák megoldását kívánta elvégezni.

A kutatási módszerek megválasztásánál a különös (részleges) módszerek közül 
többfélét alkalmaztam. A kutatás alapvetően az elméleti-logikai kutatási módszereket 
alkalmazott, ezen belül az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, indukció, 
dedukció, analógia, hipotézis módszereit használtam.

A fent megfogalmazottak érdekében összegyűjtöttem a témával foglalkozó releváns 
nemzetközi és hazai szakirodalmat, elemeztem a védelmi és biztonságpolitikai straté-
giai követelményeket, esettanulmányokat dolgoztam fel, interjúkat készítettem, valamint 
feldolgoztam a tanulmányutak, szakmai konferenciák, tapasztalatcserék során szerzett 
információkat.

A közösségi média helye és szerepe a védelmi szférában

Doktori értekezésem első fejezetében a közösségi média kialakulását, jellemzőit, trend-
jeit, illetve a tudományos publikációkban történő megjelenését vizsgáltam. Elfogadva, 
de mégis kiegészítve Andreas Kaplan és Michael Haenlein által megfogalmazottakat, 
miszerint a közösségi média „internetes alkalmazások olyan csoportja, amely a web 
2.0 ideológiai és technológiai alapjaira épül, ami elősegíti, hogy kialakuljon és átala-
kuljon a felhasználó által létrehozott tartalom”,8 kibővítettem a közösségi média körébe 
sorolandó platformok körét a felhasználói tartalom-előállítás primátusa okán. Ily módon 
kibővült a biztonsági kockázatok köre is, hiszen számos okosmobileszközre optimalizált 

8 Kaplan–Haenlein  2010.
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alkalmazás beilleszthető a közösségi média fogalmi körébe, így a belőlük származó 
kockázatokat is fontos kezelni.

A közösségi média csoportosítására különböző elméletek születtek, én a kutatásom 
során a Ngai és szerzőtársai9 által alkotott konceptuális keretre támaszkodtam, amely 
három egymásra épülő szintet feltételez. Véleményük szerint modelljük adoptálása végül 
a közösségi médiával kapcsolatos kutatások inter- és multidiszciplináris feldolgozásához 
vezet. Az első szint a közösségi médiával kapcsolatos elméleteket, modelleket jelöli. Ide-
sorolják a szerzők többek között a különböző magatartáselméleteket (például a technoló-
giabefogadási modell, személyiségjegyek) vagy a szociális tanuláselméleteket (például 
a társadalmi tőke vagy társadalmi identitás) és tömegkommunikációs elméleteket (például 
paraszociális kapcsolatok vagy használati-juttatási modell). A második szint a platfor-
mokat jelöli, mint a tartalommegosztó oldalak, közösségi hálózatok stb. A harmadik szint 
pedig az egyes alkalmazási területeket fedi le, amelyek az előző szintek integrációjából 
valósulnak meg. Ilyen területek többek között a marketing, tudásmegosztás, oktatás stb.

A fejezet számomra legizgalmasabb vizsgálatát a tudománymetriai elemzés jelentette, 
amelynek során a Scopus, Scival és SCImago Journal Rank adatbázisok segítségével 
elemeztem a közösségi média megjelenését a releváns nemzetközi tudományos közlemé-
nyekben. A vizsgálataimat végül öt területre szűkítettem, amelyek értelmezésem alapján 
a védelmi szférába illeszthetők. Ez az öt terület a katonai, rendészeti, nemzetbiztonsági, 
politikai és kormányzással kapcsolatos publikációkat ölelte fel.

A közösségi média fogalmának vizsgálatakor megállapítottam, hogy a fogalmat 
az egyes tudományágak különböző aspektusok alapján értelmezik, így első lépésként 
kulcsszóanalízist végeztem a „social media” kifejezésre, amiből 46311 rekordot tartal-
mazó adatbázist építettem. Az így kapott találati listát megvizsgáltam tudományterületi 
megoszlás szerint. Ez azonban egy módszertani problémához vezetett, ugyanis a nem-
zetközi tudományos életben az egyes tudományterületek nem azonos területeket fednek 
le a Magyar Tudományos Akadémia által meghatározott tudományterületi nómenkla-
túrával, ezért besoroltam az Akadémia által nevesített három tudományterület alá mint 
„Természettudományok és matematika”, „Élő természettudomány” és „Humán és társa-
dalomtudományok”. Ezt követően az elemzésemből megállapítottam, hogy a közösségi 
médiával kapcsolatos kutatások nagyjából azonos arányban kötődnek a természettudo-
mányok és társadalomtudományok körébe.

Az általam meghatározott öt vizsgálati terület esetében is elvégeztem a fenti analízist.10 
Ez esetben egy 2250 rekordból álló adatbázist építettem, amelynek közleményenkénti 
megoszlását az 1. táblázat tartalmazza:

9 Ngai et al.  2015.
10 Az öt terület esetében számos szempont alapján vizsgáltam a közlemények megjelenését (többek 
között citáció, publikálás helye, formája, kataszterek stb.), de jelen összefoglaló mű terjedelmi korlátjai 
miatt nincs lehetőség ezek bővebb ismertetésére.
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1. táblázat
Közösségi média vizsgálati területenként

Terület Darabszám
Politikai 1258
Kormányzás 505
Katonai 219
Rendészeti 194
Nemzetbiztonsági 74

Forrás: Scopus, SJR alapján a szerző saját szerkesztése

Ezen vizsgálatok alapján fogalmaztam meg első tudományos eredményem, amely sze-
rint igazoltam, hogy a közösségi média a humán- és műszaki tudományterület közös 
szakterülete, amely a hadtudományi kutatásokban dominánsan a műszaki tudomány-
területhez kapcsolódik.

1. ábra
A kulcsszavak kapcsolódása az öt vizsgálati területen
Forrás: Scopus alapján a szerző saját szerkesztése
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A közlemények esetén vizsgáltam a szerzők által megadott kulcsszavakat is. A kulcs-
szavak tisztítását követően egy 8790 rekordból álló adatbázist kaptam, amelyet hálózat-
elemzés segítségével vizsgáltam (ennek egyik vizuális ábrázolását az 1. ábra tartalmazza). 
Az ábrán az öt kutatási terület látható mint a háló csomópontjai, illetve a hozzájuk 
kapcsolódó kulcsszavak adják a háló éleit. Az egyes kutatási területek erősségét a hoz-
zájuk kapcsolódó kulcsszavak száma adja, ebből látható, hogy a politikai és kormányzati 
kutatási területek estében tapasztaljuk a legtöbb kulcsszót. Több kulcsszó esetén találunk 
olyan kulcsszavakat, amelyek mind az öt kutatási terület esetében előfordulnak, ezek 
kapcsolatát a háló közepén láthatjuk. Azokat a kulcsszavakat, amelyek csak az egyik kuta-
tási területhez kötődnek, a csomópontok körül láthatjuk. Mindez az egyes kulcsszavak 
vizsgált területek szerinti megoszlásában érdekes, melyek azok a területek, amelyek 
az egyes vizsgált területek esetében közös kutatásként azonosíthatók, hiszen feltételez-
hetjük ez alapján az adott téma relevanciáját.

A közösségi média mint az információs hadszíntér speciális területe

Az első fejezet eredményei értelmezésem szerint alátámasztják a közösségi médiának 
a védelmi szférában történő elhelyezését és ilyen irányú vizsgálatának szükségességét. 
Azt, hogy a közösségi média jelentős szerepet tölt be az információs műveletekben, 
több szerző is érintette. A témában megítélésem szerint Drew Herrick jutott a legtovább 
a 8. CyCon konferencián tartott előadásában, amelyben felvázolta a közösségi média 
információs műveletekben betöltött szerepét.11 A fejezetben egy Herricknél komplexebb 
interpretációt kívántam adni.

A közösségi médiát mint hadszínteret nem értelmezhetjük önmagában, szükséges 
a kibertérnek mint hadszíntérnek a komplex vizsgálata, hogy ebből levezethessük azokat 
a speciális jellemzőket, amelyek a közösségi médiára mint speciális tartományra érvé-
nyesek.

Doktori értekezésem prekoncepciója volt, hogy a közösségi média az információs 
hadszíntér speciális tartományaként is értelmezhető, amely az általa végrehajtható műve-
letekkel egyúttal kijelöli kereteit. Ennek igazolásához azonban első ízben értelmezni 
szükséges magának a kibertérnek a kereteit, illetve a hadtudományban, katonai műszaki 
tudományokban való megjelenését.

A fentiek érdekében először ismertettem a kibertér fogalmi fejlődését, illetve az infor-
mációs műveletek kialakulását, összetevőit. Megvizsgáltam továbbá a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos nemzetközi és hazai stratégiákat.

Ahogy a bevezetőben már többször megfogalmaztam, a közösségi média számos 
lehetőséget nyújt a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági szervezetek számára, 
amelyek mind támadó, mind védekező feladatot elláthatnak, de vannak esetek, amikor 
nem lehet ilyen jellegű megkülönböztetést alkalmazni. Említettem azt is, hogy az egyes 

11 Herrick  2016.
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támadó jellegű feladatok a másik fél hiányos védekezéséből eredhetnek. Úgy vélem, 
magától adódik annak belátása, hogy a közösségi média a kibertér egy területe, hiszen 
rajta keresztül zajlanak az interperszonális interakciók. Annak érdekében, hogy az infor-
mációs hadszíntér tartományaként nevesítsük a közösségi médiát, azonosítanunk kell:

• a tartomány kereteit;
• illetve azokat a területeket, amelyeken az információs műveletek végzésében sze-

repet játszanak.
A tartomány kereteit a közösségi média egyénekkel és a társadalmi alrendszerek viszo-
nyában vizsgálhatjuk.12 Azt gondolom, különösebb indoklás nélkül megállapítható, hogy 
a kibertér nem csupán befolyásolja, de egyben meghatározza az egyes társadalmi intéz-
ményeket, folyamatokat, térszerkezeteket. A közösségi média fogalmából egyértelműen 
következik, hogy interperszonális interakciókból áll, ami különböző közösségi csator-
nákon keresztül realizálódik. Eltérő jellemzővel írhatók le azonban az egyes generációk, 
amelyek egyrészt az attitűdben, a használati szokásokban jelentkeznek. Ez a külön-
bözőség fontos az esetleges műveletek tervezésekor, hiszen a célcsoport azonosítását 
követően figyelembe kell venni az eltéréseket és adoptálni kell azokat a tervezéskor.

2. ábra
A közösségi média mint az információs hadszíntér speciális tartománya
Forrás: a szerző saját szerkesztése

12 Parsons  1971.
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A tartomány keretei mellett vizsgáltam azokat a területeket, amelyeken az információs 
műveletek zajlanak. Ehhez a NATO információs műveletekkel foglalkozó doktríná-
ját13 használtam, amely különböző képességeket, eszközöket és eljárásokat határoz meg 
az információs célkitűzésekkel kapcsolatban. A fejezetben csupán a területeket azono-
sítottam (ahogy a 2. ábrán is látható: lélektani műveletek [PSYOPS], műveleti biztonság 
[OPESEC], információbiztonság [INFOSEC], kulcsfontosságú vezetőkkel kapcsolatos 
tevékenységek [KLO], számítógép-hálózati műveletek [CNO], civil-katonai együttmű-
ködés [CIMIC]) részletes vizsgálatukat későbbi fejezetekben végeztem el.

A közösségi média szerepe az adat- és információbiztonsági tudatosságban

Napjainkra már-már közhelynek tekinthető a mondás, amely szerint az adat az új olaj. 
Dolgozatom korábbi fejezeteiben visszatérő pont volt a közösségi oldalakról gyűjthető 
adatok nagy száma. Jelen fejezet keretén belül alaposabb vizsgálat alá vetettem a közös-
ségi oldalak adat- és információbiztonsággal kapcsolatos összefüggéseit. A téma egyúttal 
szorosan kapcsolódik a magánszféra kérdésköréhez is, hiszen a technikai eszközök olyan 
széles körű megfigyelést tesznek lehetővé, amelyben az adat- és információbiztonság 
véleményem szerint felértékelődik.

A fejezetben ennek megfelelően vizsgáltam az adat- és információbiztonság kiber-
térben betöltött szerepét, bemutattam az adat- és információbiztonsággal kapcsolatos 
jogszabályokat, értékeltem az esetleges hiányosságokat a katonai, rendészeti, nemzet-
biztonsági szervezetekre vonatkozó szabályzók esetében, amelyek a közösségi média 
használatával kapcsolatosak. Legyen szó a Magyar Honvédség vagy a rendőrség állomá-
nyába tartozó személyről, mindkét esetében véleményem szerint helyes annak tilalma, 
hogy az állományba tartozás tényét a regisztrációs adatok között feltüntesse. Bár egy 
ORFK-utasítás megengedi, hogy az állományba tartozás tényének elfedését követően 
magánvéleményét megossza a nyilvánossággal, ennek szabályait célszerű pontosítani.

Egyik hatályos szabályozó sem foglalkozik a technológiai adatgyűjtésből származó 
kockázatokkal, ezért a kiegészített szabályozókban mindenképpen szükséges az ezekkel 
kapcsolatos eljárások rögzítése. Az okosmobileszközök, internetes oldalak, közösségi 
oldalak használata számtalan olyan lehetőséget biztosít, amelyekkel valós időben, akár 
tömegesen figyelhetők meg a személyek. Szükségesnek tartom az okosmobileszköz-
használatra vonatkozó szabályok kidolgozását is, amelyek vonatkoznak az alkalmazások 
használatára (figyelembe véve az alkalmazásengedélyeket), a wifihálózatok biztonságára, 
a megfelelő védelmi eljárások használatára (az operációs rendszer és az alkalmazások 
rendszeres frissítése, lehetőség szerint virtuális magánhálózat, titkosítást alkalmazó kom-
munikációs alkalmazások használata stb.). Nyilvánvalóan az ilyen jellegű védelmet nem 
csupán okosmobileszközök esetében kell alkalmazni, hanem minden olyan informatikai 
eszközön, amelyet az állomány tagjai használnak szabadidejükben. Ebben az  úgynevezett 

13 AJP-3.10 (2009).



598

Bányász Péter

privátszférát erősítő technológiák jó kiindulási alapot jelentenek.14 A jogszabály nyil-
vánvalóan nem tudja követni a technológiai fejlődést, ráadásul rendszeresen derül fény 
olyan új típusú sebezhetőségekre, amelyek korábban biztonságosnak hitt eljárásokat 
semmisítenek meg, ezért elengedhetetlen, hogy az állomány tagjai mindig naprakészek 
legyenek. Ennek érdekében véleményem szerint meghatározott időközönként a témával 
kapcsolatos tudatosító előadásokon való részvétel előírása célszerű, valamint továbbkép-
zési programok kötelező elemévé kell hogy váljanak az adat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kurzusok.

Azt gondolom, belátható, függetlenül attól, hogy a magyar jogszabályi környezet 
az adat- és információbiztonságot szigorúan szabályozza, a közösségi oldalak és az okos-
mobileszközök rengeteg lehetőséget biztosítanak támadások végrehajtására, ami indokolja 
egy olyan, a közösségi oldalakra és okosmobileszközökre vonatkozó szabályozó meg-
alkotását, amely az alfejezetben tárgyaltak mintájára konkrétabb előírásokat fogalmaz 
meg a Magyar Honvédség és a rendőrség állományába tartozók számára.

Értekezésem egyik kulcskérdése az adat- és információbiztonsági tudatosság, 
amelyben a közösségi média használatának rendkívül nagy szerepet tulajdoníthatunk. 
A megfelelő digitális immunitás megteremtésében az oktatás különösen fontos. A Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem hallgatói e tekintetben úgy vélem megkerülhetetlenek, hiszen 
az egyetem elvégzését követően az állami szféra különböző területein fognak elhelyez-
kedni. Amennyiben hallgatóink nem részesülnek olyan, az adat- és információbiztonsági 
tudatossággal kapcsolatos oktatásban, amelynek segítségével felismerhetik a fenyegeté-
seket, magas fokú kockázatot jelentenek az őket foglalkoztató szervezet számára. Ezek 
a szervezetek jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése közben különböző 
típusú adatokat kezelnek, amelyek megszerzése nemcsak az idegen államok nemzet-
biztonsági szolgálatainak, de kiberbűnözőknek, terroristáknak és hacktivistáknak is 
egyaránt értékes.

A hallgatói biztonságtudatosság elemzéséhez kérdőíves kutatást végeztem. A kér-
dőívem elkészítésekor áttanulmányoztam az információbiztonsági tudatosság humán 
aspektusával foglalkozó nemzetközi szakirodalmakat, és e-mailben megkerestem azokat 
a szerzőket, akik a témában kérdőíves felméréseket végeztek. A kérdőívem megalkotá-
sakor végül a Parsons és szerzőtársai által végzett vizsgálatainak kérdéseit vettem alapul,15 
és reprodukáltam a szerzők engedélyével. A kérdőív alapjául a tudás-képesség-viselkedés 
modell (Knowledge-Attitude-Behaviour) szolgált, amely a kompetenciafejlesztés terü-
letén használt eljárás. A kérdőívben vizsgált területeket hét fókuszpont alapján katego-
rizáltam (például mobil eszköz, közösségimédia-használat), mindegyik területen belül 
három-három kérdéskör alapján állításokat fogalmaztam meg.

A kérdőívet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alap-, mester- és doktori képzé-
sében, nappali és levelező képzési formában résztvevők körében végeztem el. Összesen 
415 képzésben  részt vevő hallgató töltötte ki a kérdőívemet (n = 415), az általuk adott 

14 Székely  2008.
15 Parsons  2017.
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válaszokat az SPSS statisztikai értékelőprogram segítségével kereszttábla-elemzéssel 
értékeltem ki.

Feltételeztem, hogy a biztonságtudatossággal kapcsolatos önpercepciót befolyásolja 
a nem, az iskolai végzettség, a műszaki-humán tudományok iránti érdeklődés, a korábban 
a témában hallgatott kurzus, illetve az egyes eszközök használatának ideje. Az elemzés 
alapján kijelenthetjük, hogy a nem, a műszaki-humán érdeklődés, illetve hogy korábban 
hallgatott-e a témában kurzust, befolyásolja a kitöltők biztonságtudatosságra vonatkozó 
önpercepcióját, azonban sem az iskolai végzettség, sem az eszközhasználat ideje esetében 
nem mutatható ki összefüggés (lásd: 3. ábra).

3. ábra
A biztonságtudatosságra vonatkozó önpercepciót befolyásoló tényezők
Forrás: a szerző saját szerkesztés

A közösségi média alkalmazási lehetőségei és integrálása a védelmi szféra egyes 
területein

Az első fejezetben a védelmi szférát öt kutatási területre szűkítettem le. A közösségi 
média katonai alkalmazásban betöltött szerepét a második fejezetben mutattam be. 
E fejezet keretében a nemzetbiztonsági, rendészeti és politikai aspektusát vizsgáltam 
a témának. Az alkalmazási területek mellett megvizsgáltam annak módját, hogy milyen 
szervezeti keretekben integrálható a közösségi média a Magyar Honvédség, a rendőrség 
és nemzetbiztonsági szolgálatok esetében.

Megvizsgáltam, milyen szerepet tölt be a közösségi média a nemzetbiztonsági 
és rendészeti szervezetek esetében, illetve milyen szerepet tölt be a politikai döntéshozatal 
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 befolyásolásában. Nemzetközi modellek alapján feltártam a közösségi média katonai, 
nemzetbiztonsági, rendészeti szervezetek működésébe történő adaptálásának lehetőségeit.

A közösségi média népszerűségéből és jellegéből fakadóan számos dologra hasz-
nálható. Erősíthetjük interperszonális interakcióinkat, részesei lehetünk társadalmi 
és politikai szerveződéseknek, hatékonyabban alkalmazhatjuk üzleti tevékenységeink 
támogatására. Mindez nemcsak a civil tevékenységek végzésében jelentkezik, hanem 
a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági szervezetek esetében is azonosíthatunk 
olyan feladatokat, amelyek a közösségi média megfelelő használatával hatékonyabban 
láthatóak el. A fejezetben megvizsgáltam, hogyan használható a közösségi média a nem-
zetbiztonsági szolgálatok és a rendészeti szervek esetében, illeve milyen szerepet tölt be 
a politikai döntéshozatal befolyásolásában.

A hírszerzés kapcsán megállapítottam, hogy a közösségi média több adatgyűjtő 
módszer esetében tekinthető relevánsnak, mint a nyílt forrású információgyűjtés vagy 
az elektronikai felderítés, de önmagában önálló adatgyűjtő módszerként is értelmezhető. 
Mindez azonban nem csupán a nemzetbiztonsági szervezetek esetében alkalmazható, 
a kiberbűnözők és terroristák is használják a közösségi médiát hírszerzésre. A kiberbű-
nözés kapcsán azonosítottam azokat a területeket, amelyek esetében a bűnüldözőknek 
reagálniuk szükséges. A politikai alrendszer vizsgálatával elemeztem a közösségi média 
választásokban, politikai döntéshozatalban betöltött szerepét. Megállapítottam, hogy 
a közösségi média ez irányú felhasználása nem csupán egy adott államra lehet hatással, 
azok globális következményekkel járhatnak. A politikai döntéshozatal befolyásolását 
nem csupán az adott állam politikai aktorai végezhetik, idegen államok nemzetbiztonsági 
szolgálatai is aktív szerepet játszhatnak a közösségi média felhasználásával. Mindezek 
figyelembevételével azonosítottam a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági szol-
gálatok törvényben meghatározott feladatainak ellátását támogató, a közösségi médi-
ához kapcsolódó feladatainak rendszerét. Ehhez kapcsolódóan megvizsgáltam, hogy 
a magyarországi katonai, nemzetbiztonsági és rendészeti szervezetek tekintetében hogyan 
adaptálható a külföldi modellek alapján a közösségi média alkalmazása, amelyek alapján 
javaslatot fogalmaztam meg közösségi médiához kapcsolódó feladatok szervezeti meg-
oldásaira a Magyar Honvédségben, a nemzetbiztonsági szolgálatoknál és a rendőrségnél.

Befejezés

Értekezésemben a közösségi média védelmi szférában betöltött szerepét vizsgáltam. 
Tettem ezt abból a felismerésből, hogy relatíve rövid idő alatt a közösségimédia-használat 
megkerülhetetlenné vált nemcsak a magánéletben, de a munkavégzésben egyaránt. 
A közösségi média az állandó innováció terepe, aminek hatására számos új funkcióval 
bővülnek az egyes oldalak. Az innováció egyben rendkívül erős kutatás-fejlesztésre is 
irányul, a Facebook vagy a Google többek között a mesterséges intelligencia, az autonóm 
közlekedési eszközök élen járó kutatói. Az oldalak népszerűsége, alkalmazási lehetőségei 
véleményem szerint a védelmi szféra szereplői számára is figyelemre méltó.
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Vizsgálataim alapján öt tudományos eredményt fogalmaztam meg:
• igazoltam, hogy a közösségi média a humán és műszaki tudományterület közös 

szakterülete, amely a hadtudományi kutatásokban dominánsan a műszaki tudo-
mányterülethez kapcsolódik;

• meghatároztam a közösségi médiának mint az információs hadszíntér speciális 
területének kereteit, eljárásait;

• azonosítottam az adat- és információbiztonságra vonatkozó magyarországi normatív 
szabályozók közösségimédia-használattal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó 
hiányosságait. Ezek alapján javaslatot fogalmaztam meg a közösségimédia-hasz-
nálattal kapcsolatos szabályozás honvédelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági 
szempontú kialakítására;

• bizonyítottam, hogy a biztonságtudatosságra vonatkozó önpercepciót befolyásolja 
a nem, a műszaki-humán érdeklődés, illetve hogy korábban hallgatott-e a témában 
kurzust. A kutatásom azonban cáfolta, hogy az iskolai végzettség és az eszközhasz-
nálattal töltött idő befolyásolja a biztonságtudatosságra vonatkozó önpercepciót;

• azonosítottam a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben 
meghatározott feladatainak ellátását támogató, a közösségi médiához kapcsolódó 
feladatainak rendszerét. Mindezek alapján javaslatot fogalmaztam meg a közösségi 
médiához kapcsolódó feladatok szervezeti megoldásaira a Magyar Honvédségben, 
a nemzetbiztonsági szolgálatoknál és a rendőrségnél.

Értekezésemben megfogalmazott eredményeim alkalmasak arra, hogy:
• az adat- és információbiztonsággal kapcsolatos jelenleg érvényben levő szabály-

zókat kiegészítsék az általam javasolt szempontok alapján;
• az általam azonosított alkalmazási területeket integrálják a Magyar Honvédség, 

a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetébe a képességfejlesztés 
érdekében;

• a témával kapcsolatos további kutatások megalapozására;
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak adat- és információbiztonsági tuda-

tosságának növelésére az oktatásban.
Dolgozatomban a közösségi média védelmi szférában történő alkalmazását vizsgáltam, 
ily módon eredményeim felhasználását:

• elsődlegesen a Magyar Honvédség, a rendőrség és a polgári, katonai nemzetbizton-
sági szolgálatok kiberbiztonsággal foglalkozó szakemberei számára;

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adat- és információbiztonság tudatossággal kap-
csolatos kurzusok fejlesztésében történő felhasználására;

• a témakörrel foglalkozó kutatók, oktatók részére;
• az adat- és információbiztonsággal kapcsolatos fejlesztési stratégiák kidolgozói, 

vezetői számára ajánlom.
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A katonai beszerzés a logisztikai támogatás 
rendszerében

Derzsényi Attila1

Bevezetés

A katonai beszerzés olyan speciális terület, amely a beszerzési típusokat a legszélesebb 
körben alkalmazza, ezek egy része a közigazgatásban is alkalmazott módszer, másik 
része pedig a nemzetközi szabály, nemzetközi szerződés, nemzetközi megállapodás, 
kormányzati elgondolás alapján kimondottan a honvédség fenntartásával függ össze. 
A megállapításból következik, hogy a katonai beszerzéssel foglalkozó szakállománynak 
komplexebb tudással is rendelkeznie kell.

A közbeszerzés – mint a közigazgatási logisztika része – jogszabály által részletesen 
szabályozott, amely főleg az Európai Unió területére és a közpénzből finanszírozott 
tevékenységekre terjed ki. A honvédségi beszerzés működési háttere – mint a katonai 
logisztika része – szintén az Európai Unió közigazgatására lett megalapozva.

A NATO-hoz és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk megkövetelte, hogy 
ezeket a szervezetek által elfogadott, a beszerzési tevékenységet szabályozó vagy érintő 
előírásokat átvegyük, alkalmazzuk, illetve figyelembe vegyük.

A honvédségnek kötelezettségeinek ellátása érdekében – normál és különleges jog-
rend időszakában egyaránt – rendelkeznie kell a szükséges személyi állománnyal, esz-
közökkel, anyagokkal, valamint olyan szolgáltatásokkal, amelyeket saját erőből nem 
képes biztosítani.

A honvédségnek olyan képességekkel is rendelkeznie kell, amelyekkel tevékenyen 
hozzájárulhat a természeti vagy ipari katasztrófák következményeinek felszámolásához. 
Az eltérő időszakok, minősített helyzetek másfajta logisztikai rendszert feltételeznek 
(normál időszaktól eltérő szervezetek alakulnak, speciális jogkörökkel).

Békeidőben, a közpénzből finanszírozott honvédségi feladatok logisztikai támoga-
tása – az erőforrás- és költségvetés-tervezéssel összhangban – alapvetően beszerzési 
eljárásokat követően valósítható meg. Szinte nincs is olyan eszköz vagy szolgáltatás, 
amelyet a honvédség ne a „piacról” szerezne be, így megítélésem szerint a beszerzési 
eljárás az alapja az egész honvédség logisztikai gazdálkodásának.

Kiemelten fontosnak tartom továbbá azt, hogy a honvédség feladatellátása normál 
(béke)időszakon túl a különleges jogrend, valamint az ezekre történő felkészülés idő-
szakára is kifejezetten érvényes. Ez a feladatellátás jelentkezik olyan helyzetekben is, 
amikor hazánkban normál időszakról beszélünk, azonban a katonai feladatok végrehaj-
tása egy másik országban már különleges jogrend szerint zajlik (nemzetközi missziók).

1 ORCID: 0000-0002-2518-1878
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Problémát jelent egyes esetekben az Európai Unió és a hazai normál időszaki be-
szerzési szabályzók alkalmazása, így speciális beszerzési eljárásmódok, azaz a rendszer 
hatékonyabb működtetése szükséges.

Beszerzés a katonai logisztikában

A logisztikai támogatás rendeltetése, hogy a honvédelmi szervezetek feladatainak ellátá-
sához a szükséges eszközök, anyagok és készletek, valamint a szolgáltatások megfelelő 
időben, a költségek optimalizálása mellett, a megfelelő helyen, a szükséges mennyiségben 
és az előírt minőségben rendelkezésre álljanak.

A logisztikai támogatás során gondoskodni kell a személyi állomány megfelelő mun-
kakörülményeinek megteremtéséről és fenntartásáról, a technikai eszközök hadrafogható, 
a készletek hadihasználható állapotban tartásáról, az eszközök rendeltetésnek megfelelő, 
rendszer- és életciklus-szemléletű üzemeltetéséről.

A honvédelmi szervezetek feladatainak végrehajtásához szükséges infrastruktúra, 
eszközök, anyagok, készletek, pénzügyi és pénzügyi-számviteli, valamint egyéb szol-
gáltatások biztosítása érdekében az ellátást végző (ellátó) és az ellátott (utalt) honvédelmi 
szervezetek között gazdaságossági, célszerűségi szempontok alapján kialakított logisz-
tikai utaltsági rendszer működik. A rendszer anyagnemenként és szaktevékenységenként 
határozza meg az ellátó és ellátott honvédelmi szervezetek kapcsolatát.

A logisztikai ellátás rendszere magában foglalja a honvédelmi szervezet feladatainak 
végrehajtásához szükséges eszközök, anyagok – ideértve az elhelyezési szakanyagellátást 
is – készletek és szolgáltatások tervezését, beszerzését, kutatás-fejlesztését, rendszeresí-
tését, üzemben tartását, nyilvántartását, készletezését, tárolását, kezelését és felhaszná-
lását, valamint ezek rendszerből történő kivonását, selejtezését, a kiselejtezett eszközök 
és anyagok hasznosítását, megsemmisítését, a veszélyes anyagok kezelését, ellenőrzését, 
valamint a felhasználásról történő elszámolást.

A logisztikai ellátási rendszert feladatoktól, illetve jogosultságoktól függően hori-
zontálisan és vertikálisan is elkülönült szervezetek alkotják. Az ellátási rendszeren belül 
a szervezetek horizontálisan katonai és közigazgatási, vertikálisan központi és csapat- 
(intézményi) szintű támogatási tevékenységeket folytatnak.

A logisztika feladata, hogy megtervezze bizonyos források, alapanyagok – amelyek 
lehetnek energiahordozók, eszközök, tárgyak, élőlények, személyek, de akár információk 
is – áramlását, szállítását, s mindezek irányítását, illetve ellenőrzését. A logisztikának 
ahhoz kell megteremtenie a szükséges erőforrásokat, hogy ezeket a folyamatokat minél 
gyorsabban, eredményesebben és hatékonyabban véghez vigye. A különleges jogrend 
időszakban a tervezésre már nem áll rendelkezésre elegendő idő. Az ellátási lánc – idő-
szükséglet szempontjából – kritikus eleme, a beszerzés speciális szabályok alapján 
kerülhet lefolytatásra.

A különleges jogrend időszakában is kiemelt szempont a védelmi képesség 
megteremtése és fenntartása, amelyre való felkészülés már a normál időszakban 
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megkezdődik. A védelmi hatékonyság érdekében a részt vevő szervezetek részére 
az igényeket a lehető legrövidebb idő alatt szükséges biztosítani.

A beszerzési eljárás sikeressége, valamint az optimális gazdasági szereplő kiválasztása 
a felek hatékony együttműködésén is múlik. Az ajánlatkérőnek ismernie kell az ajánlat-
tevők véleményét, lehetőségeit, illetve a gazdasági szereplőknek is tisztában kell lenniük 
az ajánlatkérő tényleges logisztikai igényével, logisztikai rendszerével.

Beszerzés ex-post elemzése

A honvédség logisztikai vezető szervezeteivel történő egyeztetést követően a keret-
megállapodásos eljárás honvédségen belüli alkalmazási tapasztalatainak feldolgozá-
sára, a következtetések levonására, a rendszer hatékonyságának felmérésére kutatást 
kezdeményeztem  2014-ben. A kutatás során sikerült felmérni a honvédségi rendszer 
megítélését, a honvédséggel történő együttműködés minőségét, valamint a felmerült 
problémák kockázatait.

A beszerzési eljárások lefolytatását követően a honvédségen belül hasonló kutatás 
még nem történt, így a kutatási eredményeim megfelelő alapot jelentenek a kialakított 
keretmegállapodásos rendszer továbbfejlesztéséhez, „finomhangolásához”.

A kérdőíves felmérés rávilágított arra, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a műszaki 
követelmény összeállításánál a piaci szereplők eltérő szolgáltatási és logisztikai képessé-
geire, a termékcsoportonként eltérő sajátosságok figyelembevételére (szavatossági idő, 
szállítójármű, minimális megrendelési mennyiség). Pontosítani szükséges a megrendelési 
időtartamot, és azt célszerű lecsökkenteni már a kiírás során.

Honvédségi kutatás

Az elsődleges célom az volt, hogy nagy mennyiségű adatot gyűjtsek zárt formában, 
ezért a kutatás formájaként a kérdőíves kutatást választottam. A kutatási módszer meg-
választása és a kérdőívek összeállítása során figyelembe vettem a honvédségi alakulatok 
sajátosságait:

• az alakulatoknál jelentkező parancsnoki rendszer, azaz a válaszadó és a közvetlen 
elöljárói vélemény szétválasztása;

• alakulatonként, régiónként és termékcsoportonként is eltérő tapasztalatokat kellett 
összevetni, ezekre a közös indikátorokat megtalálni;

• figyelmet kellett fordítanom a kérdőívet kitöltők logisztikai tapasztalatára, ki kellett 
szűrnöm a szubjektíven értékelhető kérdéseket.

A kérdőív három fő témakör vizsgálatára irányult:
• a válaszadó logisztikai tapasztalatának, a rendszerrel összefüggő képzésekben 

a részvételének, valamint a rendszerrel kapcsolatos információs igényeinek 
felmérése;
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• a keretmegállapodásos rendszerben az igények tervezésétől, a megrendelés, 
árufogadáson túl, a jogi, pénzügyi, minőségi követelmények teljesítésig terjedő 
időszak hatékonyságának felmérése;

• a honvédségi élelmiszer-ellátásban alkalmazott három beszerzési rendszer (éven-
kénti keretszerződés, alakulat saját hatáskörű eljárása, keretmegállapodás) össze-
hasonlító elemzése a kötött válaszok alapján.

A kutatásom a Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfőnöke2 személyes támogatásával 
valósult meg. A honvédelmi szervezetek válaszadási hajlandóságának növelése érde-
kében a HVK Logisztikai Csoportfőnökség hivatalosan küldte meg az általam elkészített 
kérdőíveket, valamint a beérkezett válaszokat átadta részemre. A közreműködés révén 
 100%-os  adathalmaz állt rendelkezésemre a kutatás eredményeinek feldolgozására, 
nyilvános tanulmányban való megjelentetésére.

Válaszadók szakmai tapasztalata és az új rendszer alkalmazásáról kapott képzések

Az élelmiszer-ellátás jelenlegi rendszeréről alkotott véleményt nagymértékben befo-
lyásolhatja a korábbi ellátási rendszerek ismerete vagy nem ismerete, illetve a jelenlegi 
rendszerről kapott képzések mennyisége, színvonala.

1. ábra
Válaszadók kompetenciafelmérése
Forrás: a szerző saját szerkesztése

2 Pogácsás Imre dandártábornok.
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A kutatási alanyok kompetenciafelmérése alapján megállapítottam, hogy a megkérdezettek 
háromnegyede huzamosabb ideje – 5 évnél több – tölt be logisztikai beosztást, így 
az ellátási rendszerek ismeretében kellő szakmai tapasztalatot szereztek.

Az élelmezési ellátás fontos mérföldkövei a központilag évente lefolytatott – egy 
beszállítóval megkötött szerződés szerinti – közbeszerzési eljárások; a honvédelmi szer-
vezetek – harcászati szintű – önálló beszerzése és a központilag lefolytatott – stratégiai 
szintű több beszállítóval megkötött – keretmegállapodás alkalmazása. Szükséges ennek 
alapján azt is vizsgálni, hogy a válaszadók kellő ismeretekkel rendelkeznek-e mindhárom 
típusú ellátásra vonatkozóan. Ennek megfelelően a mérőszámot 5 évben határoztam meg.

Az 1. ábrán látható, hogy az élelmezési szakterületre vonatkozóan a megkérdezettek 
több mint 50%-a  rövid – 5 évnél kevesebb – gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A fel-
mérés során figyelembe vettem, hogy a megkérdezettek részesültek-e képzésben a rend-
szer ismeretére, alkalmazására vagy az általuk alkotott vélemény összefüggésben van-e 
a képzések hiányával.

2. ábra
Képzések száma
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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3. ábra
Képzések alkalmazhatósága
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A 2. ábrán megjelenő adatok alapján a megkérdezettek harmada semmilyen és 61%-a  
kizárólag egy képzésben részesült. A válaszok alapján a képzés még a keretmegállapo-
dások megkötését megelőzően történt, így a gyakorlatban felmerülő tapasztalatok meg-
osztására, valamint ezzel összefüggő képzésre nem került sor. Ezt alátámasztja az a tény 
is, hogy a megkérdezettek 61%-a  a képzésen elhangzottakat nem vagy csak részben tudja 
alkalmazni a gyakorlatban (3. ábra).

A rendszerműködés hatékonyságának növelése érdekében a megkérdezettek is jelezték 
igényüket további képzések megszervezésére az alábbi témakörökben:

• Mit kell tennie, ha a beszállító részéről a megrendelés/szerződés visszaigazolá-
sa-aláírása késve, vagy nem történik meg? Hogyan befolyásolja ez a reklamáció 
lehetőségét?

• Visszaigazolás kivitelezése.
• A termékkosárban szereplő termékkör bővítésének lehetősége, termékkosárban 

nem szereplő tételek beszerzése.
• Adminisztratív feladatok csökkentésének lehetősége.
• A kötbérfelszámítás módjáról.
• Jelentős eltérések kezelése a megrendelés és a valós teljesítés között.
• Hirtelen létszámnövekedés miatti rendelések szabályos leadásáról.
• A megállapodások esetleges módosítását illető kérdéskörről, illetve a rendszerrel 

kapcsolatos jövőbeni tervekről, várható fejlesztéséről.
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A keretmegállapodásos rendszer gyakorlati tapasztalatai, alkalmazhatósága

A honvédség alaprendeltetési feladatainak biztosítása érdekében a tervezhetőségnek 
és az időtényezőnek kiemelt jelentősége van. A váratlan helyzetekre a gyors reagálás 
volt az egyik fő szempontja az új ellátási rendszer bevezetésének. Kritériumként meg-
fogalmazódott a havi megrendelés, illetve váratlan helyzetekre vonatkozó pótrendelések 
lehetősége.

4. ábra
Az élelmezési igények tervezhetősége
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az élelmezési igények tervezése alakulatonként és termékcsoportonként eltérő (4. ábra). 
A kritériumként meghatározott 1 hónapos tervezési időszak legnagyobb arányban 
az ásványvíz, üdítő és tartós termékek vonatkozásában figyelhető meg. Más ese-
tekben az 1 hét és 1 hónap közötti tervezési időszak a gyakorlati tapasztalat. Kirívó 
eset a kenyér és pékáru, valamint a cukrászati termék, ahol az 1 hetes, sőt az 1 napos 
tervezés jellemző.

A kérdőívben szereplő, hasonló kérdésnél (Tudja-e teljesíteni a keretmegállapodásban 
rögzített havi megrendeléseket?) már más eredményt kapunk. A válaszadók 41%-a  
bevallása szerint a korábbiakkal ellentétben a havi megrendelést tudja, további 33%-a  
pedig részben tudja teljesíteni (5. ábra).
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5. ábra
Megrendelések havi teljesítése
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A megrendelések összeállítása és a beszállítás tapasztalatai alapján általánosságban 
elmondható, hogy egységesek a vélemények és tapasztalatok. A megrendelés – néhány 
kivételtől eltekintve – a „termékkosár elve” alapján kerül megküldésre, azonban előfordul, 
hogy a megrendelők szubjektív szempontok – kiszállítás, termék minősége – figyelem-
bevételével állítják össze a megrendeléseket.

A kiszállított termékekkel kapcsolatban mindenhol – egyes helyeken gyakran – felme-
rültek problémák, azonban egy esetben sem szankcionálták a beszállítókat. Az alakulatok 
70%-ban  fordult elő olyan eset, hogy a beszállító nem szállította ki a megrendelt árut.

A válaszok alapján mindenhol tudják azt, hogy ilyen esetben hogyan kell eljárni, 
és érvényesíteni a követelést.3

A számlázással kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy egyes beszállítók 
a számlázást nem a keretmegállapodásban rögzítettek szerint – a számla kiállításától 
számított 30 napos fizetési határidőt megjelölve – hajtják végre, hanem a teljesítés idő-
pontját veszik kiindulópontnak.

A logisztikai ellátás folyamatában termékkörönként vizsgáltam a szükséges időtar-
tamot az igény keletkezése és a megrendelés (pénzügyi ellenjegyzés a részét képezi), 
illetve a megrendelés kiküldése és a beszállítás között.

3 Ez azonban ellentmond annak, hogy korábbi kérdés során ezzel összefüggésben képzést igényelnek.
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6. ábra
Igény felmerülése és a megrendelés kiküldése között eltelt idő4

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Általánosságban megállapítható (6. ábra), hogy az élelmiszerek megrendelése a pénzügyi 
ellenjegyzést is beleértve 3-4 napot vesz igénybe. Néhány alakulatnál találunk példát 
a kirívóan magas, 1 hétnél hosszabb, valamint igen alacsony, 1-2 napos előkészítő tevé-
kenységre. A különbség okaira jelen kutatás eredményei nem térnek ki.

7. ábra
Megrendelés kiküldése és a szállítás közötti időtartam
Forrás: a szerző saját szerkesztése

4 A pénzügyi ellenjegyzés a részét képezi.
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A megrendelés kiküldése és a szállítás közötti időtartam vonatkozásában alapvetően azt 
vizsgáltam, hogy az alakulatok mennyi időt biztosítanak a beszállítók részére a megren-
delt áruval kapcsolatos logisztikai feladatok megszervezésére („járatok” kialakítása). Itt 
termékcsoportonként nagy az eltérés. Kenyér és pékáru, valamint a cukrászati termékekre 
jellemző az 1 napos igény. A tartós élelmiszer, valamint az ásványvíz, üdítő vonatko-
zásában az 1 hétnél hosszabb időtartam az átlagos. (A felmérés igazolja az élelmezési 
igények tervezhetőségének megállapításait is [7. ábra].)

Alkalmazott élelmezésbeszerzési rendszerek összehasonlítása

A honvédség vonatkozásában három rendszer alkalmazására találunk példákat: köz-
ponti beszerző szervezet által évente történő szerződéskötés, az alakulatok által saját 
hatáskörű beszerzés, valamint a keretmegállapodásos rendszer. A kérdőív e részének 
összeállításánál zárt kérdéseket dolgoztam ki, amelyekben rögzítve és korlátozva vannak 
a válaszadási lehetőségek. Az értékelés során az 5. és 4. kategóriát az „egyetértek”, a 3. és 
2. kategóriát a „nem értek egyet”, az 1. kategóriát a „nem tudom” válaszként jelöltem.

Véleményem szerint fontos a vizsgálat tárgyává tenni a harcászati (alakulat)szintű 
alkalmazói véleményeket is, ezzel elősegítve a hadműveleti elgondolás és stratégiai szintű 
döntéshozatalt egyaránt.

A válaszadók egyöntetű véleménye alapján a keretmegállapodásos rendszer biztosítja 
leginkább a hosszabb távú ellátást (8. ábra). Megjegyzem, hogy a korábbi rendszerek 
fő problémája épp a rövid időszakos szerződések, valamint a beszerzési eljárások 
határidőben történő lefolytatásának bizonytalansága volt.

8. ábra
Melyik rendszer biztosítja hosszabb időtartamra az ellátást?
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A korábbiakban már kitértem rá, hogy a kutatás termékcsoportonként felmérte a keretmeg-
állapodásos rendszerben az igények keletkezése és a beszállítás közötti időszükségletet . 
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Célszerűnek tartottam ugyanezeket az időtartamokat összevetni a másik két ellátási 
rendszerrel is. A válaszok alapján a legrövidebb időszükséglet a saját hatáskörű be-
szerzésnél, míg a leghosszabb a keretmegállapodásos eljárásban tapasztalható (9. ábra). 
Álláspontom szerint ennek oka az, hogy saját hatáskörű beszerzésnél kizárólag egy be-
szállító van, a pénzügyi tevékenység „sablonszerű”, míg a keretmegállapodás esetében 
először ki kell választani a nyertes beszállítót és a pénzügyi kötelezettségvállalást ezt 
követően rögzíteni.

9. ábra
Melyik rendszer esetén kevesebb egy hétnél az igény keletkezése és a beszállítás közötti időtartam?
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A keretmegállapodásos rendszer koncepciójának kialakításakor törekedtünk bizonyos 
fokú rugalmasságra. Alakulatonként és régiónként eltérő termékigények is keletkez-
hetnek, így az eljárás műszaki követelményeinek összeállításakor (az alakulatok összes 
igényének figyelembevételével), az akkor felmerült minden típusú termék felsorolásra 
került, ezzel biztosítva a váratlan igényekből adódó termékhiány kiküszöbölését. Az ala-
kulatonként eltérő terméklista kiírása, értékelése és egy megállapodásban történő keze-
lése óriási erőforrást igényelne.

A megkérdezettek véleménye szerint a saját hatáskörű beszerzés során kizárólag 
olyan termékekre van szerződés, amelyekre az alakulatoknak szüksége van. A keret-
megállapodásos rendszerre vonatkozóan inkább vegyes vélemények érkeztek (10. ábra).

Figyelembe véve azonban a kérdőív más pontjában feltett kérdésre (A terméklistában 
szereplő termékek lefedik-e az igényt?) adott válaszokban a megkérdezettek 90%-a  neve-
zett meg a keretmegállapodásból hiányzó termékeket.5

5 Literes főzőtejszín, dejó, grillcsirke, fűszerek esetében kg-os  kiszerelés van, kis csokoládé és táblás 
csokoládé, müzli és nápolyi szelet.
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10. ábra
Olyan termékekre megkötött szerződés, amelyre jelenleg nincs szüksége az alakulatnak
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Alapvetően egy szerződés mint kötelezettségvállalási okmány megrendelési kötelezett-
séget is jelent. A korábban alkalmazott keretszerződések megkötésénél maga a keret-
szerződés tartalmazta, hogy nincs kötelezettség a teljes keretösszeg megrendelésére, de 
az alakulatok általi megrendelés már kötelezettségként jelenik meg. A keretmegállapodás 
vonatkozásában hasonló a helyzet, itt szintén a megrendelés jelenti a kötelezettséget. 
Az, hogy a megrendelés minősül-e szerződésnek, a válasz egyértelműen igen. Az ala-
kulatok ezirányú válaszaiból (11. ábra) megfigyelhető egy bizonytalanság, a válaszok 
igen megoszlanak.

11. ábra
A szerződés jelent-e megrendelési kötelezettséget?
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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Keretmegállapodás esetén a pénzügyi feladat hasonló, mint egy normál megrendelésre 
vonatkozóan. Az alakulatok ennek ellenére nagyarányúan a keretmegállapodás során 
jelölték meg (12. ábra) a pénzügyi nehézséget. Ennek részletes okát érdemesnek tartom 
a későbbiekben kivizsgálni.

12. ábra
Okoz-e pénzügyi nehézséget egy jelentős többletigény?
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A keretmegállapodásos rendszer bevezetésének egyik oka a bevezetőmben említett 
egybeszámítási kötelezettség. Az alakulatok saját hatáskörű beszerzése korábban 
az úgynevezett értékhatár alatti eljárásként került lefolytatásra, amelyről hatóság is 
megállapította, hogy ennek folytatása jogszabályba ütközne.6 Az alakulatok ugyanakkor 
közbeszerzési eljárást nem folytattak le élelmiszer-alapanyag beszerzésére. Ezek alapján 
meglepő a válaszadók véleménye a saját hatáskörű eljárások törvényességéről (13. ábra). 
Szükséges elmélyíteni az ezzel összefüggő ismereteket alakulati szinten is.

6 Azon alakulatok vonatkozásában, ahol az egybeszámítási kötelezettség alapján az igény meghaladta 
a közösségi értékhatárt.
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13. ábra
Beszerzési eljárás összhangban van-e a közbeszerzési törvénnyel?
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Mindhárom ellátási típus esetén a korábban említett egyedi megrendeléssel történik 
az igények kielégítése. A beszerzési eljárásokat a korábbi évek tapasztalatai és a terve-
zett feladatok függvényében folytatták le. A keretmegállapodás esetén az ország egé-
szére, régiónként és termékcsoportonként kötöttek megállapodásokat. Az alakulatok 
korábbi válasza alapján több termék is szerepel benne, mint amennyire szükségük lenne. 
A válaszadók véleménye alapján a honvédségi alakulat feladatainak változása esetén 
kizárólag a keretmegállapodás során kell szerződést módosítani (14. ábra). Ezzel ellent-
mondók az 1-2 napos vagy 1-2 hetes megrendelésekre vonatkozó válaszok. A válaszok 
okát célszerű részletesebben megvizsgálni egy másik kutatás keretében.



617

A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében

14. ábra
Feladat változása esetén is biztosítható az ellátás, nem igényel szerződésmódosítást
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A honvédségi alakulatok számos képzést, feladatot hajtanak végre terepen, távol 
a bázistól. A keretmegállapodás előkészítése során kiemelt hangsúllyal szerepelt a meg-
bízásban, hogy a beszállítók vállalják a főzési alapanyagok egyéb helyszínekre történő 
szállítását is. A válaszok alapján (15. ábra) a keretmegállapodás ezen feltételrendszerét 
az alakulatok nem ismerik.

15. ábra
Megfelelő igény, megfelelő helyen és időben biztosításra kerül-e?
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A kérdőív elkészítése során törekedtem olyan kérdéseket is feltenni, amelyek szabályozása 
központilag történik, ezek betartása alakulati szinten kötelezettség. Összevetve bármelyik 
beszerzési rendszert mindegyik esetén ugyanazon feltételek kerültek a szerződésekben 
előírásra (ISO, tanúsítvány, minőségbiztosítás, beléptetés, megrendelés visszaigazolás 
menete).

Általánosságban megfigyelhető, hogy a válaszadók nincsenek teljes mértékben tisz-
tában a keretmegállapodás feltételrendszerével, hiszen ugyanazon kötelezettséget be-
tartják a saját hatáskörű eljárás során, azonban az új rendszerben nem valósulnak meg 
maradéktalanul (16. ábra).

16. ábra
Követelményrendszer ellátási típusonként
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Minden költségvetési szervnek fő szempontja a hatékony költségcsökkentés. A válaszadók 
egyöntetű véleménye alapján a keretmegállapodásos rendszer olcsóbb (17. ábra), azaz 
mennyiségileg több termék rendelhető. A korábbi minőségi követelményekre vonatkozóan 
megállapítható, hogy az ár és minőség viszonya kimutathatóan egyenes arányban van 
(olcsóbb termék, alacsonyabb minőség).



619

A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében

17. ábra
Piaci árakhoz viszonyított termékek
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Szolgáltatói kutatás

A kutatás formájaként a kvantitatív módszerek családjába tartozó kérdőíves kutatást 
választottam, mivel ezekben az úgynevezett „survey” kutatásokban az az elsődleges 
cél, hogy zárt formában gyűjtsünk nagy mennyiségű adatot.

A kutatási módszer megválasztása és a kérdőívek összeállítása során figyelembe 
vettem a honvédségi élelmiszer-ellátásban érintett cégek sajátosságait:

• eltérő részvételi tapasztalat a közbeszerzési eljárásokban,
• eltérő beszállítói tapasztalatok a honvédség részére,
• eltérő – közbeszerzési eljárást előkészítő – adminisztratív szakállomány,
• termékkörönként szakosodott vagy általános élelmiszer-beszállítói szerepkör,
• a jelenlegi keretmegállapodás során eltérő mennyiségű beszállítói lehetőség,
• termékkörönként és régiónként eltérően kiválasztott beszállítói kör,
• nagyobb válaszadási hajlandóság elsősorban a már megrendelést kapott beszállí-

tóktól,
• válaszokban rejlő egyedi esetek általánossá tételének kiszűrése.

A honvédség jelenleg régiónként vagy alakulatonként kilenc élelmiszer-termékkörben 
rendelkezik beszállítói körrel.7

A körzetek a honvédség sajátos igényei alapján kerültek meghatározásra, továbbá 
a beszállítói kör körzetenként eltérő. A beszállítók többsége több termékkörben is sze-
repel.

7 www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/ (A letöltés dátuma:  2014. 09.  18.)

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/
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A fentiek alapján zárt és nyitott kérdések kidolgozására törekedtem. A kérdőív össze-
állításánál túlnyomórészt zárt kérdéseket dolgoztam ki, amelyekben rögzítve vagy kor-
látozva vannak a válaszadási lehetőségek (konkrét szám, konkrét mennyiség, igen-nem) 
kategóriái. Nyitott kérdések esetén a kérdezettre bíztam, hogy mit válaszolnak, itt nin-
csenek előre rögzített válaszok.

A kérdőív három fő témakör vizsgálatára irányult:
• a válaszadó cég elmúlt 3 év közbeszerzési eljárásokban szerzett általános aktivitása,
• a honvédségi keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos objektív vélemények,
• az elmúlt egy év időszak tapasztalataira, ezáltal a rendszer hatékonyságára vonat-

kozó kérdések.

Kérdések összeállítása

A kérdőív elején olyan kérdéseket szerepeltettem, amelyek alkalmasak arra, hogy a kér-
dezett belemelegedjen abba a nem szokványos szituációba, hogy magáról kell informá-
ciókat szolgáltatni. Ezek a kérdések könnyen megválaszolhatók, kevés gondolkodást 
igényelnek (18. ábra).

• Az elmúlt három (2012–2014) évben összesen mennyi közbeszerzési eljáráson indult, 
amelynek tárgya élelmiszer-alapanyag biztosítása (nem csak a honvédség vonat-
kozásában)?

• Az élelmiszer-ellátást önállóan vagy alvállalkozók bevonásával tudja biztosítani 
(általánosságban)?

• Indult-e olyan közbeszerzési eljárásban, amely keretmegállapodás megkötésére 
irányult?

18. ábra
Megkérdezettek kompetenciafelmérése
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A kutatásban részt vevők kompetenciafelmérése alapján megállapítottam, hogy a megkérde-
zettek harmada vesz részt aktívan Magyarország közbeszerzési eljárásaiban, és harmaduk 
jellemzően ritkán indul közbeszerzésben. A megkérdezettek mintegy 91%-a  képes a teljes 
ellátás logisztikai feladatait önállóan biztosítani, így nincs szükségük alvállalkozó bevonására.

A keretmegállapodásos eljárással összefüggésben a válaszadók fele jelezte, hogy már vett 
részt hasonló eljárásban. A Közbeszerzési Hatóság adattárában felmérve az elmúlt idősza-
kokban kiírt élelmiszer-keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat 
megállapítható, hogy  2012-től  az ajánlatkérők egyre gyakrabban8 alkalmaznak ilyen típusú 
eljárásokat élelmiszerek beszerzésére (19. ábra).9

2014 2013 2012
13 17 1

19. ábra
Keretmegállapodásos eljárásokra kiírt felhívások száma10

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Objektív vélemények kialakítása

A kutatás második fő témaköre a honvédségi közbeszerzési eljárással kapcsolatos objektív 
vélemények, tapasztalatok megállapítására irányult.

A kutatás során a keretmegállapodás honvédségi előkészítésével összefüggésben két célt 
határoztam meg:

• felmérni, hogy a honvédség speciális előírásai mennyire jelentettek nehézséget az aján-
lattevők részére;

• felmérni, hogy az ajánlattétel során egyértelműek voltak-e a honvédségi ellátási rend-
szer előírásai.

A megkérdezettek több mint fele számára egyértelműek voltak a keretmegállapodás feltételei, 
de sokak számára egyáltalán nem, vagy csak további utánolvasást követően vált ismertté. 
Érdekesség, hogy fele azoknak, akik korábbi válaszukban azt jelölték meg, hogy már indultak 
korábban keretmegállapodásos eljárásban, nem volt egyértelmű a felhívásban előírt rendszer.

A válaszok alapján az ajánlat elkészítése során az alábbi témakörök jelentettek nehézséget:

8 A keretmegállapodásos eljárást meghirdető ajánlatkérők száma ennél sokkal kevesebb, 
egy-egy ajánlatkérő több eljárást is indított keretmegállapodás megkötésére. Így például a HM 
Védelemgazdasági Hivatal 9 eljárással a legtöbb ilyen típusú eljárás megindítója.
9 Érdemes lenne külön kutatásban vizsgálni, hogy a honvédség általi kezdeményezésnek mekkora 
szerepe volt a keretmegállapodásos eljárás elterjedésének az élelmiszer-közbeszerzési eljárásokban.
10 Közbeszerzési Hatóság adatbázisa alapján: www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/ 
(A letöltés dátuma:  2014. 09.  18.)

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/
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• az NCAGE-kód;11

• szakmai végzettséggel rendelkező személyek rendelkezésre állási nyilatkozata,
• beléptetési nyilatkozat,
• minden termékre termékspecifikációs adatlap benyújtása,
• egymástól távol lévő laktanyák kötelező együttes szállításának megoldása,
• a HACCP-rendszeren12 kívüli egyéb élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítása.

Ezek elkészítése azonban a megkérdezettek háromnegyedénél nem jelentett többlet-
költséget, a negyedénél is inkább a többletadminisztrációt jelölték meg (amely az admi-
nisztrációt végzők többletköltségét is jelentette).

Az ajánlattételi dokumentációban foglalt ajánlattal és szerződéssel kapcsolatos 
megfogalmazások érthetőségének felmérésére kötött kérdések kerültek feltevésre. 
(20. ábra)

A válaszokat pontozással 1–5 között lehetett megadni (5 – teljes mértékben egyértelmű 
/ 4 – egyértelmű, de többszöri átolvasást igényelt / 3 – nem egyértelmű, felvilágosítást 
kellett kérni / 2 – nem egyértelmű, többszöri felvilágosítást kellet kérni /1 – még most 
sem értem teljesen).

Az eredeti koncepció szerint a honvédség központi beszerző szervezete az alaku-
latok mint ajánlatkérők nevében jár el. Ez jelenti azt is, hogy az eljárás első és második 
részében is a honvédségi alakulatok lényegében önállóan járnak el. A megkérdezettek 
mindegyike részére ez a speciális előírás egyértelmű volt.

11 A NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kód (NCAGE kód) a NATO Kodifikációs Rendszerben 
a gyártók, eladók, illetve a kodifikációs adatok forrásainak azonosítását biztosító kód, amelyet a cég 
bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki.
12 A HACCP mindazon eljárások együttes és folyamatos, ellenőrzött és dokumentált működtetését 
jelenti, amelyek szükségesek az élelmiszerek biztonságának, egészséges voltának fenntartásához.
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20. ábra
Ajánlattételi dokumentáció érthetősége
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az értékelés során az 5–4 kategóriát „egyértelműnek”, a 3–2 kategóriát „nem egyér-
telműnek”, az 1-es  kategóriát „a teljesen érthetetlen” előírásokként indikáltam. A fenti 
ábrából jól kimutatható, hogy az ajánlattételi dokumentáció kritikus elemei a honvédség 
belső szabályozására, a minőségi előírásokra és a megrendelés feltételeire vonatkozó 
előírások.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy egy évvel a megállapodások megkötését követően, 
a meglévő gyakorlati tapasztalatok ellenére a honvédségi belső szabályozás és a meg-
rendelés feltételei egyes szállítók részére még most sem egyértelműek. A kiváltó okok 
megállapítására érdemes áttekinteni, hogy a kutatás következő fejezetében az elmúlt 
időszak gyakorlati tapasztalatainak felmérésében milyen válaszok érkeztek.

Együttműködés felmérése

A kérdőíves felmérés számomra legfontosabb részében a honvédségi alakulatok és a be-
szállítók közötti együttműködést mértem fel.

A keretmegállapodásban rögzítettek szerint az alakulatok havi megrendelést kül-
denek a szállítók részére. A honvédségi igények folyamatos változása miatt ez a határidő 
nehezen tartható. A belső szabályzók szerint az állomány 2 nappal korábban lemondhatja 
az étkezést, valamint egy kihelyezés elmaradása esetén a laktanyában kell az étkeztetést 
megoldani (ami jelentős plusz létszámot jelent a főzés tekintetében).

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a beszállítók körének többsége nem csupán 
a honvédség részére szállít kizárólagosan, így előre megtervezik a menetvonalakat 
(járatokat) az optimális, költséghatékony logisztikai rendszer működése érdekében.
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A válaszok alapján a megrendelések alakulatonként és termékcsoportonként eltérőek. 
Jellemző azonban, hogy a szállítók többnyire 1–5 nappal korábban kapnak megrendelést. 
Az azonnali 1–2 napos kiszállítás is jelentős arányt képvisel (21. ábra).

21. ábra
A megrendelés kézhezvétele a kiszállítást megelőzően
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Ezzel szemben érdekesek a válaszok arra a kérdésre, hogy a megrendelés időben tör-
ténik-e. Több mint 85% szerint igenis időben történik, még azok esetében is, akiknek 
a korábbi válaszuk szerint nem egyértelmű a megrendelés menete.

A megrendelés visszaigazolása tekintetében a beszállítók többsége 1 napon belül 
visszajelez, de vannak olyan esetek, amikor erre nem kerül sor (22. ábra).

22. ábra
A megrendelések visszaigazolása
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Általánosságban elmondható, hogy a beszállítók elégedettek a honvédségi 
alakulatok logisztikai rendszerével (100%-ban  pozitív válaszok érkeztek). 
Az átvétel zökkenőmentességével kapcsolatban 90%-os  az elégedettség, a beléptetés 
hosszadalmasságát jelölték meg néhány esetben problémásnak. Hasonló eredmény 



625

A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében

alapján a beszállítók képesek a rendkívüli helyzetekben is speciális ellátást biztosítani. 
Alapvetően a rendszer ennek a speciális igényeknek a biztosítása érdekében került 
kialakításra.

Az ajánlattételi dokumentáció és az aláírt megállapodások alapján a konkrét termék-
kosár alapján az alakulatok végrehajtják a szállítók rangsorolását, amelynek alapján 
a legkedvezőbb nyertes részére küldik meg a megrendelést. Felmértem a beszállítók 
véleményét, hogy megítélésük alapján milyen szempontok alapján történik a keretmeg-
állapodásban a beszállító kiválasztása, amire eltérő válaszok érkeztek (23. ábra).

23. ábra
Beszállítói vélemény a megrendelő kiválasztásáról
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A megkérdezettek kevesebb mint harmada ismeri a termékkosár szerinti értékelés mód-
szerét. A legmeglepőbb viszont az, hogy  18%-a  egyértelműen kijelentette, hogy nem is 
tudja a megrendelés és kiválasztás menetét.

A beszállítók további észrevételei az alábbiak voltak:
• A kisebb laktanyák kivételével laktanyánként kellene bekérni ajánlatokat pékárura, 

mert így több kisebb pékség is tudna ajánlatot adni. Sajnos a jelenlegi gyakorlat 
miatt a pékségek többsége nem vállalja be a nagyobb távolságra történő szállítá-
sokat, így jöhetett létre  2014-től  az a helyzet, hogy több részajánlati körben csak 
egy jelentkező volt.

• Többen kértek személyes konzultációt a szállításokkal, illetve megrendelésekkel 
kapcsolatban.

• Fontos lenne a rendelések mennyiségét meghatározni előre (van olyan beszállító, aki 
meghatároz egy minimum súlyt, így ha azt nem éri el a rendelés, nem tud teljesíteni).

• Ne legyen irreálisan alacsony súlyú, értékű az egyes rendelés mértéke.
• A termékeket és kiszerelési egységeket változtatni szükséges (időközben változnak 

a kiszerelések, vagy már nem léteznek a kért termékek).
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• Ki kell szűrni azokat a cégeket, akik csak a pályázatok megnyerésére vannak spe-
cializálódva, és az érdemi munkát mással végeztetik.

Kutatások eredménye

A kutatás során sikerült felmérni, a honvédségi rendszer megítélését, a honvédséggel 
történő együttműködés minőségét, valamint a felmerült problémák kockázatait.

A beszerzési eljárások lefolytatását követően a honvédségen belül hasonló kutatás 
még nem történt, így a kutatási eredményeim megfelelő alapot jelentenek a kialakított 
keretmegállapodásos rendszer továbbfejlesztéséhez, „finomhangolásához”.

A kérdőíves felmérés rávilágított arra, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a műszaki 
követelmény összeállításánál a piaci szereplők eltérő szolgáltatási és logisztikai képessé-
geire, a termékcsoportonként eltérő sajátosságok figyelembevételére (szavatossági idő, 
szállítójármű, minimális megrendelési mennyiség). Pontosítani szükséges a megrendelési 
időtartamot, és azt célszerű lecsökkenteni már a kiírás során.

A keretmegállapodásos rendszerrel szemben támasztott követelményeket alapul véve 
az alábbi szempontok valósultak meg:

• hosszabb távon – több évre – megoldást nyújt az ellátásra;
• választási lehetőség van a keretmegállapodás fenntartására vagy megszűntetésére;
• új beszerzési eljárás meghiúsulása esetén is jogilag hatályos megállapodással ren-

delkezik;
• minél több szállító bevonása nem minden részajánlati körben volt sikeres;
• a termékek a piaci árhoz viszonyítottan olcsón kerülnek biztosításra;
• egyenlő minőségi követelmények kerültek előírása.

A kutatás során beérkezett válaszok eredménye alapján az alábbi összegzett következ-
tetéseket vonom le:

• a keretmegállapodásos rendszer bevezetése előtt egy alkalommal volt elméleti 
képzés, azonban a jelenlegi felhasználók nagy része nem részesült oktatásban;

• a havi megrendelés nem kivitelezhető, ez termékcsoportonként eltérő;
• több termék váltása indokolt;
• a nagy mennyiségű panasz ellenére sem kerültek a beszállítók szankcionálásra;
• az alkalmazók bizonytalanok a jogi, pénzügyi feladatok gyakorlati végrehajtásában;
• a termékek olcsóbbak, azonban sok a minőségi probléma.

A következtetéseimben felsorolt problémák megoldására javaslom oktatások, képzések 
végrehajtását, gyakorlati foglalkozások a jogi, pénzügyi, beszerző szakemberek bevoná-
sával, tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségét a megfelelő terméklista és műszaki 
követelmény összeállítása céljából a piaci szereplők bevonásával.

Távolabbi célkitűzések: Felkészülés a dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására. 
A nyitott rendszerben a 4 év alatt bármikor beléphetnek és kiléphetnek a beszállítók, 
a verseny újraindítása elektronikus úton történik meg, a második körös eljárás lefolytatható 
1-2 napon belül.
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Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei 
a komplex tűzvédelem elemei valós egymásra hatásának 

mérnöki módszerekkel történő elemzésével

Érces Gergő1

Bevezetés

Napjainkban a modern társadalmak globálisan tekintve épített környezetben élik min-
dennapjaikat. Építményekben, épített szabadterek rendezett összességében, városokban 
töltik életük jelentős részét. Az életminőség javításának egyik alappillérét a biztonság 
adja. Biztonság nélkül nem beszélhetnénk a modernizációban rejlő önrendelkezés folya-
matosan magasabb fokra történő fejlődéséről, nem beszélhetnénk általában a civilizált 
társadalom fejlődéséről. A különböző társadalmak nagymértékű konvergálásából, a jel-
lemzően nagyvárosokban tapasztalható társadalmi integrációból fakadóan a bibliai bábeli 
kavalkád napjainkban számottevőbb mértéket ölt, mint a múltban bármikor. A biztonság 
mint az életminőség egyik tényezője napjainkra a prioritási sorrendben előtérbe került, 
és az egyik legfontosabb tényezővé vált, amely meghatározza a társadalmaink fejlődé-
sének új irányát.

A 21. század embere számára a civilizáció jelenlegi fejlődési szakaszában a fent emlí-
tett biztonság mellett az egészség és a fenntarthatóság is kulcsfontosságú igénnyé lépett 
elő. Az európai életformánk és életszínvonalunk fenntartása és folyamatos fejlődése 
érdekében elengedhetetlen e három prioritás sokrétű megvalósítása.

Az általános biztonságot több tényező határozza meg, amelyekkel védeni kívánjuk 
társadalmunkat, az egyéntől, a kisebb-nagyobb csoportokon át a nagy közösségekig. 
Idesorolhatjuk többek között az egészségvédelmet, a környezetvédelmet, a honvédelmet, 
a katasztrófavédelmet stb. A nagy átfogó halmazokon belül, további csoportokra bontva, 
napjainkban a katasztrófavédelem feladat- és hatáskörébe tartozik a polgári védelem, 
a vízvédelem és az iparbiztonság mellett a legnagyobb idetartozó csoport egység, a tűz-
védelem.2

A  2012-es  paradigmaváltást követően, abból fakadóan a tűzvédelem mint a kataszt-
rófavédelem egyik alappillére területén  2015. március 5-én, az 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) hatályba-
lépésével indult meg egy jelentős szemléletváltás, amely átfogó módon érintette a tűz-
védelem valamennyi szereplőjét, mélységében a teljes tűzvédelmi gondolkodásmó-
dunkat. Az új differenciált szabályozással, azaz keretszabályozásként kialakított OTSZ 

1 ORCID: 0000-0002-4464-4604
2 Mógor  2009.
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 követelményrendszerével és a megoldásokat, megoldási lehetőségeket dinamikusan kezelő 
tematikus tűzvédelmi műszaki irányelvek (a továbbiakban: TvMI) létrehozásával napjaink 
legmodernebb műszaki tartalmú szabályozási formáját alkották meg. A hatályos OTSZ 
megelőzte a korát, abban az értelemben, hogy lehetőséget nyújt – a korábbi, szótárjellegű, 
követelmény-megoldás alapú, zárt és jellemzően rugalmatlan tűzvédelmi szabályozás 
helyett – korszerű, mérnöki szemléleten alapuló műszaki megoldások egyedi alkalmazá-
sára.3 A XXI. század eleji gazdasági világválság vége, a gazdasági stabilitás és ismételt 
növekedő pályára orientálódás óta a tűzvédelem területén is elterjedt a mérnöki szemléleten 
alapuló különböző számítógéppel segített tervezés. Ez a tervezési metodika a legkorszerűbb 
eszközök alkalmazásával a legmodernebb megoldások tárházát sorakoztatja fel, amelynek 
teret enged, és preferál az OTSZ. A probléma nem az irányzat kialakulásában rejlik, az ter-
mészetes fejlődésen megy keresztül a napjainkban zajló technológiai forradalom hatására, 
hanem az ún. mérnöki módszerek alkalmazásában található.

A szakmai tapasztalataim és a több éves kutatásom során a következő összetett tudo-
mányos problémát azonosítottam: A tűzvédelem napjainkban nagyon heterogén a sze-
replők térben és időben betöltött szerepét tekintve, amely hatására nem megfelelő szintű 
tűzbiztonság állapítható meg egy-egy épület teljes életciklusában, különböző helyeken 
és időpontokban, amely során az épület-ember-tűz hármas tényező valamely szélsőérték 
felé tolódásával instabil tűzvédelmi helyzet alakul ki, amely végül tűzeset kialakulásához 
vezet. A fentiek következtében, az építmények vonatkozásában, a komplex tűzvédelem 
elemeinek egymásra hatása nem valósul meg teljeskörűen. Az adott épületre vonat-
kozó tűzvédelmi koncepciót pedig a mai értelemben vett mérnöki módszerek az esetek 
többségében csak tovább differenciálják, amely a komplexitás további rovására megy. 
Az egyre bonyolultabb, egyre okosabb épületek kialakítására sem a hivatásos, sem a civil 
tűzvédelmi szféra szereplői nem rendelkeznek minőségi értelemben megfelelő mértékben 
és számban a szükséges tűzvédelmi mérnöki kompetenciákkal, innovatív mérnöki szem-
lélettel, hogy a tűzvédelmi jogszabályok által biztosított jogi környezetben egy új okos-
épületekből álló, okosvárosokat létrehozó, magas minőségű, hosszú távon fenntartható 
tűzbiztonságot, azaz egy új tűzvédelmi ökoszisztémát hozhassunk létre.

A fent említett új minőségű, virtuális, elektronikus rendszerekre épülő tűzvédelmi 
ökoszisztéma a ma is rendelkezésre álló, elérhető eszközökkel, alkalmazásokkal, a mai 
jogi környezetben, a kutatásom eredményeként megállapított módszerekkel és eszköz-
rendszerrel megvalósítható és integrálható a tűzvédelmi folyamatokba.

Az épületek teljes életciklusát lefedő,  
komplex tűzvédelmi koncepció kialakításának lehetőségei

Az épületek biztonságának egyik fő területe az állékonyságvédelem, az egészségvédelem, 
a vagyonvédelem stb. mellett a tűzvédelem, amely komplex módon szerves részét képezi 

3 Érces  2016a.
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az épületek teljes életciklusának, tehát az épített minőség, ezáltal az egészséges emberi 
élettér egyik alappillérét alkotja.4

A hipotézisem alapján egy átfogó tűzvédelmi koncepció kialakításával, amely egy-egy 
épület teljes életciklusára kiterjed, megállapítható az épületek tűzvédelmi helyzetének 
egyensúlya az épület-ember-tűz alapvető paraméterek figyelembevételével. A teljes élet-
ciklusra kiható, a heterogén tűzvédelmi szereplők egymásra hatásainak térbeli és időbeli 
elemzésével, a korszerű elektronikus rendszerek alkalmazásával kialakítható egy hosszú 
távon fenntartható komplex tűzvédelem.

Tűzvédelmi életciklus-elemzés

A tűzvédelmi szempontból elemzett életciklus főbb határ- vagy időpontjaiban 
és a közöttük elhelyezkedő időintervallumokban megvizsgálhatók a tűzesetek kelet-
kezésének gyakoriságai. Az elemzés során analizáltam  2015–2018 időintervallumban 
a tűzeseti adatlapokat, amelyek alapján megállapítást nyert, hogy egy épület tűzvédelmi 
életciklusára vetítve a tűzesetek három időfázisban keletkeznek: a kivitelezés, a hasz-
nálat, működés és az átalakítás, felújítás fázisaiban.

1. ábra
Tűzvédelmi életciklusban megjelenő potenciális tűzkeletkezési időintervallumok
Forrás: a szerző saját szerkesztése

4 Wittstock–Albrecht–Colodel–Lindner  2009.
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Összevetve a megtörtént tűzeseteket a tűzvédelmi életciklus intervallumaival, megfigyel-
hető, hogy egy építmény teljes élete során a fő ciklusok idején a komplex tűzvédelem sok 
esetben a szakterületek és szereplők terén párhuzamosan, metszéspont(ok) nélkül valósul 
meg, amely a teljes tűzvédelem folytonosságán szakadásokat, fehér foltokat eredményez.5

A tűzvédelem szereplőinek összetétele heterogén. Alapvetően két részre osztható: 
hivatásos és civil tűzvédelmi szakemberekre. A hivatásos szakember teamnek két kate-
góriáját különböztetjük meg: az értékelő-elemzőt és az operatív teamet, amelyek további 
három fő alcsoportra, szakterületre bonthatók: tűzmegelőzési, tűzoltási és tűzvizsgálati 
szakterületre.

A civil tűzvédelemi szféra négy csoportból áll: a tűzvédelmi tervezők, szakértők, 
tűzvédelmi előadók, főelőadók; a kivitelezők, karbantartók, felülvizsgálók; a fejlesztők, 
gyártók, forgalmazók és az önkéntes tűzoltók csoportjából. Az egyes csoportokon, al-
csoportokon belül további specializálódás figyelhető meg, amely tovább erősíti a hete-
rogén tűzvédelem megvalósulását.

2. ábra
A komplex tűzvédelem szereplői
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A világ szinte minden országában az építészeti tűzvédelem jogszabályokon, irányel-
veken, szabványokon nyugszik. Tűzbiztonság-becslési módszereket, műszaki eljárá-
sokat, kockázatelemzéseket ismerünk a tűzvédelem tudományában, de azok nem ölelik 
át egy-egy épület teljes életciklusát az épület-ember-tűz hármas kölcsönhatás szem-
pontjából, a komplex tűzvédelem: tűzmegelőzés, tűzoltás, tűzvizsgálat tekintetében. 
A nem komplex tűzvédelem következtében „fehér foltok”, kritikus helyek és időtartamok 

5 Érces  2016b, 479.



633

Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei

alakulnak  ki egy-egy épület esetében.6 A tűzvédelem több szempontból is heterogén, 
több szereplős, nagy időintervallumot folyamatosan átívelő, térben több helyen lejátszódó 
folyamat, amely kritikus, potenciálisan tűzveszélyes helyekkel és időpontokkal egy tér-
beli-időbeli mátrixot alkot.

A biztonság szempontjából az épület-ember-tűz hármas viszonya játssza a legfon-
tosabb szerepet. Külön-külön ismerjük azokat a paramétereket, amelyek definiálják 
a tűzvédelemben mérhető biztonságot az adott tényezők esetében. A probléma ott rej-
tőzik, hogy ezek valós egymásra hatása sok esetben bizonytalan módosító tényezőket, 
jellemzően rontó tényezőket eredményez.7

Egy takarítás során, a takarító felszerelést hordozó kocsival kitámasztott, szabályos, 
tűzgátló ajtó nem képes betölteni szerepét, ezáltal a tűz több tűzszakaszba történő ter-
jedése lehetővé válik (emberi tényező). Egy elhúzódó építészeti átalakítás során az el-
bontott, de időközben vissza nem épített tűzgátló szerkezetek hiánya ugyancsak a tűz 
gyors terjedését eredményezi (épület tényező). Az épület használata során felhalmozott 
éghető berendezések, tárgyak, anyagok égése során felszabaduló toxikus égéstermékek 
szintén negatív értelemben befolyásolják az épület tűzvédelmi helyzetét, ami kihat többek 
között az épületben tartózkodó emberek menekülési képességére (tűz tényező).

3. ábra
Kritikus helyek és időpontok
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A fenti ábrán idő függvényében került ábrázolásra az épületek életciklusainak fő állo-
másaira vetített tűzbiztonság mértéke, amelyekhez hozzárendeltem a tűzvizsgálati 

6 Bérczi  2012.
7 Érces  2016b, 474.
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 eljárásokkal kapcsolatos empirikus eredményeket. Ezt ábrázolva megállapítható, hogy 
melyik idősávokban alakulnak ki a kritikus, potenciális tűzkeletkezéshez vezető helyek.8

A komplex tűzvédelem szereplőinek a fenti ábrában betöltött szerepét figyelembe 
véve, az együttes ábrázolásból azonosítható a kritikus idősávok kialakulásának helye.

Hosszú távon, az épület teljes életciklusát meghatározó paraméterek összessége tűz-
védelmi koncepció alapján meghatározható. A koncepcióban összegződik a tűzvédelmi 
helyzet egésze az életciklusra vetítve, amely alapján a tűzbiztonság determinálható 
az épület életciklus-elemzésében már a kezdeti fázisban, használatorientált módon.

4. ábra
Tűzvédelmi koncepció
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A tűzvédelmi helyzet egyensúlya

A tűzvédelmi helyzetet alapvetően tehát három tényező állapota alakítja. Ezek a tényezők 
folyamatosan kölcsönhatásban vannak egymással, amelyek kezelésében, azok kölcsön-
hatásának egyensúlyi állapotban tartásában a nehézséget az okozza, hogy a kölcsön-
hatás eredménye nem egy statikus, hanem egy időben folyamatosan változó dinamikus 
rendszer. Bármelyik alapvető tényező szélsőérték felé tolódása a tűzvédelmi helyzet 
egyensúlyára hatással van, amely bizonyos határértékeken túllépve tűzesethez vezet.

Az instabil egyensúlyi állapot a vélt biztonság, a hamis biztonságérzet állapota, amely 
csak idő kérdése, hogy mikor billen ki helyzetéből, és tűzvédelmi szempontból egy 
tűzeset lefolyása útján eléri a természetes stabil egyensúlyi állapotot. Minden természetes 

8 Érces–Restás  2017.
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rendszer stabil egyensúlyi állapotra törekszik. Egy feldobott, valamekkora tömegű tárgy 
a gravitáció miatt lehull a földre, és egyensúlyi állapotot vesz fel. Ha egy valamekkora 
tömegű tárggyal mozgási energiát közlünk, akkor elmozdul, de a lendülete nem tart 
örökké, hanem idővel nyugalmi helyzetet vesz fel ismét, azaz stabil egyensúlyba kerül. 
Ha egy valamekkora tömegű tárggyal hőenergiát közlünk, akkor felmelegszik, de idővel 
kölcsönhatásba lépve a környezeti hőmérséklettel, felveszi annak energiaszintjét. Egy 
éghető komponenseket tartalmazó rendszer is hasonlóan viselkedik. Amennyiben inici-
áljuk a rendszert, tűz keletkezik, amely stabil egyensúlyra törekszik, azaz leég, és a tűz 
az éghető anyag elégését követően kialszik. Alapvetően az égési reakció előtt egyensúlyi 
állapotban van egy rendszer, de ez az egyensúly lehet stabil vagy instabil.

A természetben alapvetően ezt a két egyensúlyi állapotot kell megkülönböztetnünk. 
A stabil és az instabil egyensúlyi állapot szemléltetésére legalkalmasabb a Domokos 
Gábor és Várkonyi András által kifejlesztett Gömböc, amely geometriájából adódóan, 
bizonyítottan egy instabil és egy stabil egyensúlyi ponttal rendelkezik, így „keljfeljan-
csiként” kiválóan szemléltetve az egyensúlyi állapotok jelentőségét.9

5. ábra
Gömböc
Forrás: Domokos–Várkonyi  2007

A tűzvédelmi helyzet egyensúlya határozza meg a tűzbiztonság minőségét koncepcio-
nális szinten. A tűzvédelmi egyensúlyi helyzet azonban egy összetett, interdiszciplináris 
probléma. Térben és időben kell értelmeznünk, és alapvetően a már fent említett három 
alaptényező befolyásolja: a tűz, az ember és az épített/természeti környezet.

A biztonság szempontjából ennek a hármasnak a viszonya játssza a legfontosabb 
szerepet. Külön-külön ismerjük azokat a paramétereket, amelyek definiálják a tűzvéde-
lemben mérhető biztonságot. Ha a hármas kölcsönhatásból kiemeljük az épület tényezőt, 
és a térbeli struktúra alapján vizsgálódunk, nagyon fontos megállapításokra juthatunk. 
A térbeli struktúra tűzvédelmi vonatkozása a tűzterjedés elleni védelemben manifesz-
tálódik. A hatályos tűzvédelmi szabályozás értelmében az épületeink tűzterjedés elleni 
védelmét többféleképpen is igazolhatjuk műszaki szempontból:

• megfelelő tűztávolsággal,

9 Domokos–Várkonyi  2007.
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• megfelelő passzív tűzgátló elválasztással,
• megfelelő aktív tűzgátló elválasztással,
• megfelelő homlokzati tűzterjedés elleni védelem.

A tűzterjedés gátlás követelményeinek alapját már önmagában egy térbeli kialakítás 
határozza meg, amely tervezői döntés kérdése, ilyen téren bizonyos mértékben sza-
badon formálható a tűzbiztonság szükségszerű kialakításához. Ez a térbeli kialakítási 
elv a kockázati egységekre történő bontás, a kockázati egységek meghatározása, azaz 
egy egyensúlyi állapot megteremtése.

Az aktívan alkalmazott passzív tűzvédelem

A nemzetközi és a hazai tűzvédelmi szabályozás is az aktív és passzív tűzvédelmi rend-
szerek változatos, jellemzően főként az egyikre vagy másikra, valamint a kettő vegyes 
kombinációjának védelmi hatására épít. A két rendszer alapvetően a tűzvédelmi rend-
szerelemek helyettesítésének szerepét kívánja betölteni, azaz valamelyik használatának 
előtérbe helyezésével egy másik rendszerelem háttérbe helyezését vagy szélsőértékben 
negligálását kívánja elérni.

A kockázatelemzések alapját az épület életciklusa során az idő függvényében az alábbi 
összefüggés határozza meg:

R (kockázat) = C (következmények súlyossága) x F (előfordulás gyakorisága)
A biztonságot a fenti egyenlet reciprok értéke határozza meg:

S (biztonság) = 1/R10

A következmények súlyosságát a térbeli kialakításból adódó körülmények jelentős mér-
tékben befolyásolják, így gyakorlatilag a kockázat és a biztonság mértéke e tényező meg-
felelő kezelésével meghatározható. A tűzvédelmi koncepciót az aktív (reaktív) – passzív 
tűzvédelmi rendszerek alapvetően határozzák meg, ezért ezek védelmi jellegének egyen-
súlya döntően befolyásolja az épület tűzvédelmi helyzetét a kockázatok függvényében.11

A vegyesen alkalmazott rendszerek esetében úgynevezett Nash-egyensúly12 alakulhat 
ki. Az egyensúlynak két értékét kell megkülönböztetnünk:

• instabil egyensúly: korai észlelés adott, aktív rendszerek működésbe lépnek, nincs 
tényleges térbeli leválasztás, a hő- és füst problematikája fennállhat, az emberi 
tényező szerepe kiemelkedő;

• stabil egyensúly: korai észlelés, térbeli leválasztás, nincs beépített automatikus oltás, 
hő és füst problematikája egyszerűen kezelhető, emberi tényező szerepe a térbeli 
szeparáció miatt elenyésző.

10 Beda  1999.
11 Hoffmann–Lévai–Kátai–Vass  2015.
12 Nash  1951.
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Az aktívan alkalmazott passzív tűzvédelem lényege, hogy aktív úton jutunk el az alapvetően 
passzív védelmi jelleg kialakításához, amely a térbeli rendszer függvényében variálható.

A kutatómunkám során azonosítottam, és definiáltam a tűzvédelmi célú épület élet-
ciklus-elemzés módszertanát, amellyel kiegészítettem az általános, jellemzően ener-
getikai célú épület életciklus-elemzések módszerét. Adaptáltam a tűzvédelmi helyzet 
egyensúlyi állapotainak tényezőit, az épület-ember-tűz paraméterhármas definiálásával 
azonosíthatóvá tettem a tűzvédelmi helyzet egyensúlyi állapotainak szélsőértékek felé 
tolódásait, azaz a stabil és instabil egyensúlyi állapotok értékeit.

Az épületinformációs modellezésen alapuló,  
innovatív mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei

A kortárs, hosszú távon fenntartható komplex tűzvédelem tűzvédelmi koncepción alapul, 
amely előre meghatározza a teljes életciklus alapvető tűzvédelmi paramétereit. Ennek 
alapját a tűzvédelmi helyzet egyensúlya határozza meg, amelyeket aktív és passzív tűzvé-
delmi rendszerek kombinációjával érhetünk el. A hosszú távon fenntartható tűzbiztonság 
érdekében, a korszerű tűzvédelemben az elérni kívánt célt aktívan alkalmazott passzív 
tűzvédelem kialakításával lehet a legoptimálisabban elérni, amely eszközrendszerét 
az aktív és passzív tűzvédelmi rendszerek biztosítják, amelyeket nagyon szigorú eljá-
rásrendben megfelelő fázisokra bontott ellenőrző, megelőző módszerekkel lehet elérni.

6. ábra
Teljes életciklust lefedő komplex tűzvédelem
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Mára egyértelművé vált, hogy a mérnöki módszereknek nevezett eljárások csak 
részeredményeket szolgáltatnak, egy olyan részrendszerben, amelyben konkrétan 
vizsgálat alá kerültek, de önmagukban nem nyújtanak teljes megoldást egy-egy adott 
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egyedi problémára, és ezért nagymértékben hozzájárulhatnak a hamis biztonságérzet 
megvalósításához, mivel összességében nem elemzik a tűzvédelmi helyzetet.13

A használatorientált, innovatív mérnöki metodikán alapuló tervezés

Az innovatív mérnöki módszer egy összefüggésrendszer, újfajta szemléletmód, amely 
az adott egyedi tűzvédelmi problémára úgy ad egyedi megoldást, hogy a szükséges mér-
tékben a szükséges mérnöki módszereket vegyíti, egymásra hatásukat elemzi, és a tapasz-
talati, mért eredményekkel összehasonlítva összegzi, értékeli az épület kritikus helyén, 
egy-egy kritikus időpontban vagy intervallumban. A módszer jelentősége a tűzvédelmi 
koncepción alapul, amely előre determinálja a tűzbiztonság hosszú távú fenntartható-
ságának alapjait. A módszer alkalmazásával pedig lehetőség nyílik komplex elemzések 
végrehajtására. Az innovatív mérnöki szemlélettel megvalósuló tűzvédelem a tűzvédelmi 
hálóval hozható létre, a kezdeti tervezési fázistól egy tűzeseti beavatkozáson át az épület 
teljes elbontásáig, majd onnan ismételten kezdve. A tűzvédelmi háló, mint egy mátrix, 
tartalmaz minden információt az aktuális tűzvédelmi helyzetről.

A dinamikus modellek, Industrial Foundation Classes (a továbbiakban: IFC) kiter-
jesztésű, Building Information Modelling (a továbbiakban: BIM) épületinformációkkal 
kódolt, modellezett tervek mindenki által elérhető felhőalapú fájlok lehetővé teszik, 
hogy a már okos készülékekről is elérhető e-naplóba a kivitelezés változásait is dinami-
kusan lehessen átvezetni, amely minden szereplő számára ismertté válik. A megvaló-
sulást követően a tárhelyen egy megvalósult állapot jelenik meg, amely a használathoz 
az aktívan használt passzív és reaktív tűzvédelmi rendszerekből dinamikus használatot 
eredményez, amelyet nyomon követhetünk később egy-egy ellenőrzés vagy tűzoltói 
beavatkozás során is.

A komplex tűzvédelem tekintetében a fenti folyamatok körbezárnak, és kialakul 
a teljes kölcsönhatás. Egy „aktívan alkalmazott passzív tűzgátló alapszerkezet 
információt” meghatározzák a tervezésnél, majd értékelik, végül a kialakult adatok 
alapján egy rendszer részeként engedélyezik. Az információt tovább használják 
a kivitelezés, a termékgyártás során, ahol már nyújthatnak visszajelzéseket a tervezők 
felé. Mindenről informálódik a hivatásos szakterület is, ellenőrizhet, vizsgálódhat, 
amely során szintén visszajelzéseket adhat a gyártónak, tervezőnek. A használat során 
az üzemeltető szakemberei is alkalmazzák az információt, és megteszik a szükséges 
intézkedéseket, karbantartást, felülvizsgálatot, illetve visszajelzéseket adnak a hatóság, 
szakhatóság, a gyártó és a tervező részére is. Végül ugyanezt az információt képes 
alkalmazni a beavatkozó tűzoltó és a tűzvizsgáló szakember is egy-egy tűzeset során és azt 
követően. A tapasztalataikat pedig a tűzvédelmi háló segítségével ugyanarra a műszaki 
megoldásra vissza tudják vezetni valamennyi szakterület és szakember részére. Így egy 

13 Law  2016.
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teljes egymásra hatás alakul ki, amely dinamikusan képes a tűzvédelem fejlesztésére, 
a tűzbiztonság jelentős és hatékony növelésére egy-egy épület teljes életciklusán átívelve.14

7. ábra
Innovatív mérnöki tűzvédelem
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az innovatív mérnöki módszer BIM-alapjai

A hipotézisem alapján az informatika lehetőségei révén, a napjainkban alkalmazott 
úgynevezett mérnöki módszerek helyett tudományos alapokon nyugvó, komplex módon 
kezelt, használatorientált épületinformációs modellezéssel, algoritmikus tervezési meto-
dikával felruházott új innovatív mérnöki módszerekkel fejlettebb, biztonságosabb tűzvé-
delem hozható létre, amely hosszú távon fenntartható módon alkalmazható, dinamikusan 
változtatható az igényekhez. A fenti hipotézisem igazolása céljából egy kísérletsorozatot 
folytattam le, amelyben egy teszt épületet virtuális módon létrehoztam és elemeztem.15

Összehasonlítottam a normál, alapvetően 2D-s és a 3D-s, BIM-alapú paramétereket 
és azok komplex tűzvédelemben betöltött és lehetséges szerepét. Számítógéppel segített 
szimulációs szoftverrel vizsgáltam a virtuális térbeli modell kiürítését, mint az egyik 
legösszetettebb építészeti tűzvédelmi paramétert, amelyet összehasonlítottam valós ki-
ürítési gyakorlat mért eredményével, továbbá a hatályos OTSZ által előírt és a vonatkozó 
TvMI-ben  rögzített számításokkal. A mennyiségi, azaz kvantitatív módszereket köve-
tően, a kiürítéselemzés valóságot leghűbben tükröző szimulációjának demonstrálása 
érdekében kvalitatív módszert alkalmaztam, és egy minőségi eredményekre orientált 
kérdőív segítségével megvizsgáltam a viselkedés aspektusait egy, a virtuális modellben 
lehetséges használati paraméter esetében. A fenti módszerekkel, azaz innovatív  mérnöki 

14 Érces  2018.
15 Haig–Kovács–Munk–Ványa  2013.
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módszerekkel elért összesített eredményeket összehasonlítottam a napjainkban alkalma-
zott hagyományos módszer eredményeivel, amelyből egzakt következtetéseket tudtam 
levonni.

A kutatás alapját a 3D megjelenési formájú, BIM modellezés képezi. A BIM nem-
zetközi szinten egyelőre rendkívül eltérő szabályozásának összehangolása és hivatalos 
szabvánnyá alakítása optimális esetben előreláthatólag napjainkhoz viszonyítva még 
3-5 évet vesz majd igénybe, amelyet a gyakorlati alkalmazásból származó eredmények 
értékelése és a szabvány pontosítása követ. Összességében tehát megállapítható, hogy 
egy nagyon új, egyelőre Európa-szerte nagyon heterogén módon szabályozott eljárásról 
van szó, amely viszont rohamléptekben tör utat magának.

A BIM olyan CAD-alapú tervezés módszertani folyamatok és irányelvek alkalmazá-
sának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében 
érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak 
megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns 
adatok gyors és hatékony megjelenítését. A BIM modell előállításának folyamata sok 
tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításával, de kiegészül az elemek megbízható, 
kódolható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott 
modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával. A modellezési és az osz-
tályozási módszerek befolyásolják az elkészült modellből kinyerhető információk minő-
ségét és mennyiségét, valamint azok alkalmazhatóságát.16

A klasszifikációs rendszer egy olyan szabványosított vagy egyedileg kialakított struk-
túra, amely segítségével az épületelemek, szerkezetek és így a modellelemek csoportosít-
hatók, osztályokba sorolhatók, ezzel könnyítve a későbbi lekérdezéseket, lehatárolásokat. 
Használatával a tervezési, előkészítési, kivitelezési és üzemeltetési folyamatok egységes 
rendszerben kezelhetők. Ennek egyik tűzvédelmi szempontból legalkalmasabb verziója, 
megoldási lehetősége az IFC, amely egy független és nyílt 3D-objektum-alapú szabvány 
és fájlformátum, amely a különböző fejlesztőktől származó építőipari CAD-szoftverek 
közötti információátadást teszi lehetővé azáltal, hogy képes leírni az építőiparban hasz-
nált, grafikus és nem grafikus adatokkal ellátott térbeli épületelemeket.

A BIM tehát olyan információk összességét, olyan adatbázis létrehozását jelenti, 
amelyben a felhasználási céloknak megfelelően, esetünkben a tűzbiztonság érdekében, 
létrehozott virtuális modell épületelemei a geometriai reprezentáción túl információhor-
dozóként, információbázisként is funkcionálnak. Az információ hozzárendelhető az adott 
elemhez klasszifikációs szám segítségével, vagy közvetlenül beágyazható az elem para-
méterkészletébe, akár bemenő, akár kimenő adat formájában. Az információ jellegét, 
mennyiségét, minőségét és tényleges tartalmát a felhasználás célja határozza meg, vagyis 
tűzvédelmi célokra is alkalmazható.

16 Zagorácz–Szabó  2018.
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8. ábra
Épületinformáció kódolása
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A kísérleti épületmodell megalkotásához BIM modellező szoftvert alkalmaztam, a Grap-
hisoft cég Archicad nevű CAD-programját. A tűzvédelem-tervezés újszerű módszerének 
elemzéséhez egy egyszerű kialakítású, de tűzvédelmi szempontból összetett tartalmú épület 
virtuális létrehozását választottam. A kísérleti épület egy bölcsőde rendeltetésű épület. 
A választott funkció miatt szigorú, közepes mértékadó kockázati osztályba kell sorolni 
az épületet, amelyet kis alapterületű tűzszakaszokból szükséges felépíteni, elsősorban 
a menekülésükben korlátozott kisgyermekek tartózkodása miatt. A „előkészítés nélkül 
menthető” menekülőképesség miatt az építészeti tűzvédelem egy speciális, elsősorban 
térbeli elrendezéstől függő paraméterét is átfogó módon elemezni lehet az épületben.

9. ábra
Kísérleti 3D BIM modell
Forrás: a szerző saját szerkesztése



642

Érces Gergő

A mérnöki módszerek összehasonlítása és analízise

Végrehajtottam a kísérleti terv 2D PDF/A-alapú és a 3D BIM-alapú módszerrel létrehozott 
módszerének összehasonlítását, amely alapján az alábbi következtetéseket vontam le:

1. táblázat
Hagyományos és BIM-alapú CAD tűzvédelmi tervezés összehasonlítása

Szempont 2D PDF/A 3D BIM Előny PDF/BIM Hátrány PDF/BIM

1. összes ráfordított 
idő

64 óra 120 óra
gyors módszer időigényes módosítás
gyors egységes módosítási 
opciók időigényes módszer

2. bonyolultság 
mértéke

2D vektoros 
ábrázolás

3D 
épület információs 
modellezés

egyszerű 2D kevés információ

sok kódolt információ összetett 3D

3. szoftveres 
eszközigény

széles skálán 
megjelenő 
CAD-szoftverek

kevés megfelelő 
minőségű 
CAD-szoftver

könnyen beszerezhető jellemzően nem kompatibilis 
szoftverek

kompatibilisszoftver-csomagok
drágán beszerezhetők, 
termékcsaládon belüli 
kompatibilitás

4. szakmai mun-
kához nyújtott 
támogatás

hagyományos 2D 
tervezési módszer

szemléletes 3D 
tervezési módszer

ismert, elterjedt, széleskörben 
alkalmazott módszer

a tűz és kísérőjelenségeinek 
3D nyomon követése nagy 
szakértelmet igényel

a tűz és kísérőjelenségeinek 
3D nyomon követését nagyon 
jól szemlélteti

kevésbé elterjedt, kevésbé ismert 
módszer

5. variálhatóság, 
módosíthatóság 
mértéke

rajzonként 
egyesével

modellt 
egységesen

önállóan stabil rajzi elemek időigényes, tételes módosítási 
lehetőség

egyszerű, a teljes modellre 
kiterjedő módosítási opció

modell egységes mivolta 
széteshet

6. további mérnöki 
eljárásokhoz 
való felhasznál-
hatóság

hagyományos 
tervolvasás 
és az információk 
manuális további 
alkalmazása

egyszerű 
és egységes 
alkalmazhatóság

hagyományos mérnöki 
munkában jól alkalmazható

összetett tervek esetében 
nagy szakmai tapasztalatot 
és hozzáértést igényel

összetett tervek esetében 
is egységesen és könnyen 
adaptálható

kompatibilisszoftver-igény

7. tűzvédelem hete-
rogén szereplői 
között betöltött 
szerep

egységes 
felhasználás

egységes 
felhasználás

közérthető, ismert forma információk torzulása térben 
és időben

egységes, nyomon követhető 
információk

nagy szakértelem, 
kompatibilisszoftver- alkalmazás

8. tűzvédelmi 
életciklusban 
betöltött szerep

hagyományos 
papíralapú 
tűzvédelmi 
dokumentáció

korszerű, 
elektronikus 
dokumentáció

adott időállapotot hűen rögzít nehézkesen módosítható adatok

könnyen, dinamikusan 
módosítható adatok

megfelelő szakértelem, 
szoftverigényes

9. dinamikus 
használat során 
betöltött szerep

statikus 
adatállomány

dinamikus 
adatállomány

adott időállapot jól 
visszakövethető

csak statikus időállapotok 
kezelése

dinamikus időállapot kezelése nagy szakértelem, 
szoftverigényes

10. komplex tűz-
védelemben 
betöltött szerep

statikus 
információk: 
TMMT

dinamikus, 
virtuális 
adatállomány

egyszerűen kezelhető elavult állapot konzerválása
virtuálisan az aktuális állapot 
valós idejű nyomon követése szoftverigényes

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Összegezve megállapítható volt, hogy az OTSZ által támasztott követelmények BIM-in-
formációként kódolhatók a 3D modellben, amelyből tűzvédelmi algoritmusok képezhetők, 
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amelyek tovább örökíthetők, ellenőrizhetők a további tűzvédelmi mérnöki folyamatokban 
és a dinamikus használat során.

10. ábra
Innovatív mérnöki módszer kezdeti folyamata
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A létrehozott virtuális BIM modell felhasználásával vizsgáltam a kiürítés meghatá-
rozó paraméterét a kísérletben szereplő személyekkel összefüggésben. A kísérlet során 
a napjainkban hagyományosnak tekinthető mérnöki módszer, számítógéppel segített 
kiürítésszimuláció helyett az előzőekben elkészített és elemzett BIM modellben történő 
sztochasztikus módszeren alapuló, klasszikus Monte Carlo-szimuláció elvén működő 
számítógépes szimulációt hajtottam végre a Thunderhead Engineering cég Pathfinder 
nevű szoftverével.17 A számítógéppel segített módszert összevetettem a kísérlet részeként 
végrehajtott valós, azonos rendeltetésű, hasonló térbeli kialakítású bölcsődeépület-ki-
ürítés gyakorlatán mért eredményekkel, továbbá a manuális kiürítés ellenőrzése során 
számított eredményekkel. Ezt követően, a kísérlet zárásaként, kérdőíven keresztül gyűj-
tött, a használat egy kritikus szegmensét (szélsőértékét) meghatározó tényező, a szülők 
viselkedési mechanizmusával kapcsolatos adatok alapján elemeztem egy feltételezett 
tűzeset során a szülők viselkedési paramétereivel kódolt valós folyamat lezajlását egy 
újabb szimuláció elvégzésével. A viselkedési formákra vonatkozó adatokat bölcsődés, 
óvodás gyermekek szüleinek kérdőívben történő megkérdezésével és az adatok elemzé-
sével hajtottam végre. Az elemzés során kiértékelt információk alapján kódoltam az eva-
kuálási szimulációban a szülők viselkedését, amely befolyásolta a kiürítés folyamatát, 
és meghatározta annak valósághoz legközelebb álló eredményét.18

Megállapítható volt, hogy a használatorientált tervezésnél a szülőkkel megnövelt, 
kiürítésre figyelembe vett létszám befolyásolja az evakuálást, amelyet kiürítésszimuláció 
során kódolhatunk a szereplők tulajdonságaiba, ezáltal valósághű kiürítésszimulálható 
számítógépes algoritmusok segítségével. A szimulációt a BIM-alapú 3D modellben 
futtattam le, amelyben szemléletesen hajtható végre a térelemzés egy evakuáció során. 

17 Zhang–Li–Mehaffey–Hadjisophocleous  2017.
18 Helbing–Farkas–Vicsek  2000.
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Az épületinformációk és a 3D megjelenítés pontosabb és valóságosabb eredményekkel 
szolgál, mint a hagyományos sík alapokat létrehozó evakuációszimulálás.

11. ábra
Kiürítésszimuláció speciális használatra
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A manuálisan számított és a szimulált értékek alapján levonható az a következtetés, hogy 
a 3D BIM-alapú szimuláció során kapott, időben kedvezőtlenebb eredmény az adott tér 
térbeli kialakításának függvénye. A szimulációba kódolt viselkedési formák alapján ele-
mezhető, hogy a szereplők az adott térben a térbeli kialakításnak megfelelően tömörülnek, 
oldódnak fel. Ugyan az épület tűzvédelmi helyzete lehetővé tenné a kétirányú kiürítés 
végrehajtását, a szülők nem választják ezt az opciót, hanem a gyermekeik biztonságos 
szabadtérbe jutását figyelemmel kísérik, és utánuk mennek.

Az elvégzett kísérletsorozat alapján igazolható, hogy a manuálisan számított, továbbá 
a napjainkban alkalmazott mérnöki módszerekhez képest az összetett, elsősorban tér-
beli elemzésen alapuló 3D BIM-eljárással végrehajtott innovatív mérnöki módszerrel 
érhetjük el a valóságot leghűbben tükröző eredményeket.

Az innovatív mérnöki módszer tehát egy összefüggésrendszer, újfajta szemléletmód 
alapján történő BIM-alapú, 3D-s, számítógéppel segített tervező, elemző eljárás, amely 
az adott egyedi tűzvédelmi problémára úgy ad egyedi megoldást, hogy a szükséges 
mértékben, a szükséges mérnöki módszereket vegyíti, egymásra hatásukat elemzi, 
és a tapasztalati, mért eredményekkel összehasonlítva összegzi, értékeli az épület kri-
tikus helyén, egy-egy kritikus időpontban vagy intervallumban.

A hagyományos, napjainkban alkalmazott módszereket a kutatásom során összevetettem 
az innovatív mérnöki módszerekkel, azok alkalmazhatósága szempontjából. SWOT-
elemzés keretében megvizsgáltam a 3D BIM-alapú tűzvédelmi tervezési, elemzési , 
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azaz innovatív mérnöki módszer alkalmazhatóságát elsősorban a tűzvédelmi mérnöki 
tevékenységben és mérnöki képzésben.19

12. ábra
SWOT-analízis
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A fenti ábrában összefoglalt SWOT-analízis kulcsparamétereinek elemzése alapján meg-
állapítható, hogy az erősségei révén megvalósíthatók a lehetőségek. Az épületinformációk 
gyors variálása, a 3D összetett tervezés és nyomon követés lehetőséget nyújt a használat-
orientált tervezés megvalósítására, amely a tűzvédelmi életciklus alapvető koncepcionális 
paramétere. A 3D BIM-eljárásból következik, hogy 3D térelemzés valósítható meg, amely 
átlátható és szemléletes módon segíti a tűzbiztonság kialakítását. Ugyancsak a BIM ad 
lehetőséget átfogó mérnöki szimulációk lefolytatására, ezáltal virtuális, de valós para-
métereket mutató térben történő vizsgálódásra.

Összegezve, a fenti komplex analízis alapján megállapítható, hogy a 3D BIM-alapú, 
innovatív mérnöki módszerek alkalmazása a napjainkban használt mérnöki eljárásokhoz 
képest magasabb tűzbiztonság, azaz átfogóbb, komplexebb tűzvédelem kialakításának 
a lehetőségét biztosítja.

19 Cséplő–Kátai–Vass  2018.
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Befejezés

A heterogén tűzvédelem épületek teljes életciklusát átfogó, tűzvédelmi szempontból 
kritikus időbeli egységeket feltáró, az épületek tűzvédelmi egyensúlyi állapotait kezelő, 
használatorientált tűzvédelmi koncepció fejlesztésének területén a tűzvédelem civil 
és hivatásos szférában elhelyezkedő szereplőinek rendszerezésével azonosítottam az adott 
szereplők tűzvédelemben betöltött térbeli és időbeli szerepét, amely integrálható az épü-
letek tűzvédelmi célú életciklus-elemzésébe. Az épületek ismert, általános életciklus-
elemzésébe integrált tűzvédelmi célú életciklus-elemzéssel feltártam, azonosítottam 
a tűzvédelem térben és időben heterogén szereplőinek vizsgálatával a tűzvédelmi helyzet 
kritikus időintervallumait, kritikus helyeit. A kritikus helyek és időintervallumok isme-
retében az épület-ember-tűz paraméterhármas bevezetésével felállítottam, prognosztizál-
hatóvá tettem az adott épület tűzvédelmi helyzetének egyensúlyi állapotát. Összegezve 
tehát bebizonyítottam, hogy kialakítható egy, az épületek teljes életciklusát lefedő, stabil 
tűzvédelmi egyensúlyi állapotban lévő átfogó, használatorientált tűzvédelmi koncepció.

A vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírások szerinti számítógéppel segített inno-
vatív építészeti tűzvédelmi mérnöki tervezés módszerének kutatása területén igazoltam, 
hogy a napjainkban alkalmazott úgynevezett mérnöki módszerek tűzvédelmi területen 
történő felhasználása nem kezeli komplex módon, az épületek teljes életciklusára kiter-
jedően egy átfogó tűzvédelmi koncepció szerinti kialakítás megvalósítását. A 3D képes-
ségekkel ellátott, számítógéppel segített szoftveres tervező és modellező, CAD-alapú 
BIM gyakorlati alkalmazása során tervezhetők, megvalósíthatók virtuális modellben 
a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok által előírt tűzvédelmi paraméterek. Az általános 
tűzvédelmi mérnöki tervezést segítő szoftverek speciálisan használatorientált alkalma-
zása, azaz a kvantitatív módon elért eredmények kvalitatív módszerekkel elmélyített 
minőségi elemzéséből fakadó adatbázisok létrehozásával egyedi építészeti terek tűz-
védelmi szempontú, valósághoz közel álló modellezése is megvalósítható szimulációs 
eljárásokkal. Összefoglalva tehát levezettem, hogy az algoritmikus tűzvédelmi paraméte-
rekkel kódolt, valamint az egyedi módon, számítógéppel segített, validált, verifikált tűz-
védelmi célú szimulációs szoftverekkel készített dinamikusan kezelhető BIM modellek 
alkalmazásával egy új, a jelenlegi mérnöki eljárásokhoz képest pontosabb, követhetőbb, 
átláthatóbb, ezáltal jobb minőségű, tehát tűzvédelmi szempontból biztonságosabb inno-
vatív mérnöki módszer fejleszthető.
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Új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra 
felmérésére és fejlesztésére

Solymosi Máté1

Bevezetés

A nukleáris létesítmények száma és a radioaktív sugárforrások alkalmazása is az egész 
világon folyamatosan terjed, ezzel párhuzamosan a biztonságos és védett alkalmazásukra 
vonatkozó követelmény mind magasabb szintű teljesítése iránti igény is folyamatosan 
növekszik. Magyarország az atomenergia alkalmazása területén sokszínűnek számít, 
számos orvosi, ipari és kutatási tevékenység során hasznosítják szerte az országban. 
Hazánkban egy oktatóreaktor, két kutató reaktor, a Kiégett Kazetták Átmeneti Táro-
lója, valamint a Paksi Atomerőmű 4 blokkja üzemel jelenleg, valamint két további blokk 
építését tervezzük.2

A nukleáris iparban a lakosságot fenyegető, az ionizáló sugárzás káros hatásaival 
kapcsolatban a biztonság már évtizedek óta elvitathatatlanul az első és legfontosabb 
prioritás. A nukleáris védettség elsősorban a  2001-es  New York-i  „két torony”-kataszt-
rófát követően került előtérbe, alapvető célja azonban ugyanaz. Megvédeni az embereket 
és a környezetet a sugárzás káros hatásaitól. A kutatási témaválasztásom a nukleáris biz-
tonság és védettség témakörét, azon belül is konkrétan az emberi tényező, a kultúra vizs-
gálatát és fejlesztési lehetőségeit öleli fel. Ahogyan Thuküdidés, az időszámításunk előtti 
5. századi görög történetíró fogalmazott: „A falak vastagságánál fontosabb az akarat, 
hogy megvédjük azt.” A csernobili katasztrófa kapcsán is felmerült, hogy a biztonsági 
szabályoknak a vezetőség utasítására történő szándékos megsértése a szervezeten belül 
a védettségi kultúra hiányosságaira is rámutat. A kultúrával összefüggő hiányosságok 
sok esetben kapcsolódnak a biztonsági és védettségi kultúrához egyaránt.

Ezzel szemben a nukleáris biztonsági és védettségi kultúrafelmérésre vonatkozó 
hazai és nemzetközi jogszabályok és útmutatók rendszere közel sem egységes, amely 
számos szempontból jelent problémát. Az egyik legjelentősebb nehézséget az jelentheti, 
hogy az eltérő útmutatók alapján lefolytatott felmérések (adott esetben egy esetlegesen 
új útmutató szerinti felmérési módszertanra történő áttérés esetén a korábbi eredmé-
nyek) nehézkesen hasonlíthatók össze egymással. Továbbá az útmutatók nem tesznek 
említést a biztonsági és védettségi kultúrafelmérések egyetlen eljárás keretében tör-
ténő, a kombinált nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérés megvalósításáról. 
A disszertációban mindenek előtt arra a kérdésre kerestem a választ, hogy egy összevont 
felmérés esetén milyen elméleti megfontolásokat kell tennünk, és milyen döntésekkel 

1 ORCID: 0000-0002-6302-0370
2 Horváth–Kátai–Sebestyén  2016.
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kell szembesülnünk, valamint hogy a gyakorlatban milyen előnyökkel jár, és milyen 
kockázatokat hordoz magában.

Jelenleg a „csupán” radioaktív anyagokat felhasználó (elsősorban „kis”) szervezetek 
számára a hazai jogszabályi útmutatói környezet nem írja elő a nukleáris biztonsági 
vagy védettségi kultúra felmérését. Éppen ebből kifolyólag ugyan a „kis” szervezetek 
számára a felmérés semmilyen kötelezettséggel nem jár, azonban az emberi tényező 
szerepe számukra is kiemelt jelentőséggel bír. Tehát a „kis” felhasználók felméréseinek 
módszertani összefoglalójára hiánypótló módon szükség van, mivel esetükben rendkívül 
nagy kihívást jelentene a hazai és nemzetközi útmutatók szerinti összetett és bonyolult 
nukleáris biztonsági és védettségi kultúrafelmérés lefolytatása. A felmérések ilyen nagy 
horderejű lefolytatása a gyakorlatban meglehetősen nehézkes, és sok esetben a „kis” 
szervezetek számára szinte kivitelezhetetlen és anyagilag rendkívül megterhelő lenne, 
ezenfelül és többnyire hasznosítható eredmények és következtetések nélkül záródnának.

A nukleáris biztonsági és nukleáris védettségi kultúra nemzetközi útmutatói

Mivel a hazai szabályozás elsősorban (bár nem kizárólag) a nemzetközi egyezmé-
nyeken és megállapodásokon és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: 
NAÜ) és más nemzetközi szervezetek által kiadott útmutatókon alapszik, ezért elsősorban 
ezeket a szervezeteket és ajánlásaikat tekintettem át. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 
a NAÜ által kiadott útmutatók a tagállamok számára csupán ajánlásokat tartalmaznak, 
amelyeknek a bevezetése és alkalmazása minden esetben az adott tagállam egyéni dön-
tésén múlik.

A nukleáris biztonsági kultúra

Az alapvető, a nukleáris biztonsággal összefüggő célkitűzések harmonizálását a NAÜ 
által irányított szakértő csoportok végzik és azokat biztonsági útmutatók, többek között 
Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Tanácsadói Csoport (az angol rövidítés alapján – Inter-
naional Nuclear Safety Advisory Group – a továbbiakban: INSAG) kiadványok keretein 
belül publikálják.3

Az engedélyesek biztonsági kultúráját saját felméréseiken, az önellenőrzéseken kívül 
olyan nemzetközi szervezetek is felmérik, mint a NAÜ, a NAÜ speciálisan az üzemeltetés 
biztonságát vizsgáló csoportja, valamint az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége 
(az angol rövidítés alapján – World Association of Nuclear Operators – a továbbiakban: 
WANO).

A WANO részben a csernobili balesetből kifolyólag a NAÜ-től  teljesen független 
szervezetként alakult meg  1989-ben. A szervezet elsősorban a saját tapasztalatai alapján 

3 NAÜ  1999.
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adta ki a biztonsági kultúra elveit összefoglaló Az egészséges nukleáris biztonsági kul-
túra útmutatóját  2013-ban.4 A kidolgozott biztonsági kultúra rendszerezés nemzetközileg 
is elfogadott és számos országban alkalmazzák, többek között az Amerikai Egyesült 
Államokban és Kanadában.

A NAÜ első alkalommal publikálta  1991-ben, a csernobili balesetről a biztonsági 
kultúra hiányosságaival kapcsolatosan levont tanulságokat az INSAG 4-es, még kezdeti 
stádiumban lévő jelentésében. Az útmutató elsősorban a kultúra gyakorlati, még csak 
a cselekedetekben megnyilvánuló, felszíni jelenségeire koncentrál.

2002-ben  adta ki az INSAG-15-ös  jelentését, amely már A biztonsági kultúra meg-
erősítésének gyakorlati kulcskérdéseivel foglalkozott, és tartalmazta (az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.-ben  jelenleg is használatos) biztonsági kultúrafelméréshez szük-
séges és elengedhetetlen módszertani ajánlásokat. Többek között ajánlott kultúra muta-
tókat és példakijelentéseket a kérdőíves és interjúalapú felméréshez.

A NAÜ legaktuálisabb biztonsági kultúra mutatók rendszerezését és elméleti hátterét 
a  2006 és  2009 között kiadott GS-G-3-as, a vezetési rendszerekkel kapcsolatos követel-
ményeket megfogalmazó útmutatósorozat adja. Az útmutatók a korábbitól eltérően öt 
kultúramutatóba (kategóriába) sorolják a biztonsági kultúra elemeit, és létesítmény- vagy 
tevékenységspecifikusan veszik sorra a vonatkozó kultúramutatók tartalmát. A NAÜ 
 2016-ban  publikálta Biztonsági Jelentés Sorozatának 83-as  útmutatóját, amely a korábbi 
rendszerezés szerint rendkívül magas szakmai színvonalon tárgyalja a felmérések mód-
szertanát, és önértékelésének folyamatát.

Annak ellenére, hogy ugyan az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a WANO tagja,  2017-ig  
az INSAG  15-ös  útmutató szerinti rendszerezést alkalmazták. A  2017-es  biztonsági kul-
túra kampány során már az erőmű is kiadta a WANO-útmutató magyar fordítását, ezért 
a dolgozatom további részében bemutattam a rendszerezés elméleti hátterét és az aján-
lott biztonsági kultúra rendszerezést. A disszertáció harmadik fejezetében a WANO 
által ajánlott rendszerezés alapján is elvégeztem az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  
és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.-ben  (a továbbiakban: RHK) lefoly-
tatott felmérések összehasonlító elemzését.

A nukleáris védettségi kultúra

A nukleáris biztonsági kultúrához hasonlóan, a nukleáris védettségi kultúra esetében 
is a NAÜ volt a legelső és legjelentősebb szervezet, amely ajánlásokat fogalmazott meg 
tartalmával és felmérésének módszertanával kapcsolatosan.  2015-ben  a NAÜ tette nyil-
vánossá az NST 26-os  útmutató első tervezetét (IAEA  2014), amelyet  2017-ben  NSS 28-T 
címen (NAÜ  2018) véglegesen publikált. Az akkor még csak tervezet fázisában lévő út-
mutató már részletes ajánlásokat és magyarázatokat tartalmazott a felmérés folyamatát 
és módszertanát illetően.

4 WANO  2013.
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A nukleáris védettség elismert nemzetközi szervezete a Nukleáris Védettségi Világ-
intézet (az angol rövidítés alapján – World Institute of Nuclear Security – a továbbiakban: 
WINS). Az intézet víziója, hogy valamennyi nukleáris és más radioaktív anyag és léte-
sítmény hatékonyan legyen védve olyan kompetens személyzet által, akik a legjobb 
gyakorlat alkalmazásával szakmai tökéletességre törekednek.5

A nukleáris biztonsági és nukleáris védettségi kultúra felmérések eredményeinek 
értékelése

A disszertációban ismertettem összesen négy, a kanadai Bruce Power Atomerőműben, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben, az RHK-ban  lefolytatott kombinált nukleáris biz-
tonsági és védettségi kultúra felmérések, valamint a Gamma Műszaki Zrt.-ben  lefolytatott 
„csupán csak” védettségi kultúra felmérés folyamatait és módszertanát.

A következő táblázatban összefoglalom a doktori munkámban bemutatott integrált 
nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérések általános adatait.

1. táblázat
Az RHK-ban, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  és a torontói (Kanada) Bruce Power Atomerőműben 
lefolytatott felmérések adatai

RHK MVM PAE Bruce Power Ontario, Kanada
A felmérés időpontja 2015.06-09 2015.10-12 2016.05-10

Alkalmazott módszertan Írásos kérdőív (papír) Írásos kérdőív (online), 
fókusz-csoport

Írásos kérdőív (online), interjú, 
fókusz-csoport

Alkalmazottak száma ~250 ~2500 ~4500

Minta nagysága Kérdőív: 87 Kérdőív:  1092 Fókusz-csoport: 
4

Kérdőív: 2500 Interjú: 
300 Fókusz-csoport:  10

Válaszadási ráta 35% 42% 58%
Biztonsági kultúra 
útmutató

NAÜ: INSAG  15 NAÜ: GS-G-
3.5, INSAG  15 WANO: PL  2013-1 alapelv 

Védettségi kultúra 
útmutató NAÜ: NST 26 NAÜ: NST 26 NAÜ: NST 26

Biztonsági és védettségi 
kultúra kijelentések

16 egyesített,  10 biztonsági 
kultúra 9 védettségi kultúra

26 biztonsági  18 védettségi 
kultúra 

62 biztonsági  20 védettségi 
kultúra 

Forrás: Solymosi  2017

Összevont kultúrafelmérés a kanadai Bruce Power Atomerőműben

Észak-Amerikában  2016-ban  került első alkalommal sor összevont nukleáris bizton-
sági és védettségi kultúra felmérésre, amelyet a kanadai Bruce Power Atomerőműben 
folytattak le.

A felmérésben való közreműködésre, a felmérés első, kérdőíves módszertant alkalmazó 
szakaszát követően mint védettségi kultúra szakértő kaptam felkérést. A csoportos 
(fókuszcsoportos) és egyéni interjúztatás szakaszában a kérdések véglegesítésében  5 WINS  2017.
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működtem közre. Ezt követően a felmérés több mint kéthetes, az interjúkészítés 
szakaszában a helyszínen, a gyakorlati kivitelezésben is részt vettem, végezetül pedig 
a végső beszámoló során vették figyelembe az általam készített jelentést.

A felmérés során az önértékelő csoport által kidolgozott módszertan lényege, hogy 
a hangsúlyt a kérdőíves módszertanra helyezték. A felmérés  2016 első félévében kez-
dődött online kérdőív kitöltésével. Az online kérdőívet több mint 2500-an töltötték ki, 
amely rendkívül magas arányt képvisel, a teljes szervezeten belüli 52%-os  kitöltési 
arányt jelentett. A kérdőív összesen 82 kijelentést tartalmazott, amelyek közül 62 a biz-
tonsági kultúrával, míg további  20 kijelentés a védettségi kultúrával volt kapcsolatos. 
A kijelentéseket a Paksi Atomerőműben lefolytatott felméréshez hasonlóan nem vonták 
össze, hanem teljesen külön biztonsági és védettségi kultúra fejezetekben mérték fel. 
A kérdőív kitöltése átlagosan 45 percet vett igénybe.

A felmérés második szakaszában strukturált interjút és fókuszcsoportos módszertant 
alkalmaztak. Az interjúztatók a szervezet alkalmazottai voltak (és jómagam), akik egy 
rövid egynapos felkészítést követően az online kérdőív kérdéseit és kijelentéseit tették fel 
a résztvevőknek. Az interjú válaszait a kérdőívre adott véleményekkel, a fókuszcsoport 
eredményeit pedig a kérdőív és interjú észrevételeivel és hozzászólásaival hasonlították 
össze.

Ugyan a felmérés módszertanának kidolgozásában és tesztelésében nem vettem részt, 
de a módszertan előnyeit és korlátait kidolgoztam, amelyet az alábbiakban röviden ismer-
tetek:6

• az interjú kijelentések könnyű kidolgozása;
• az interjúztatónak nem volt előfeltétele a különösebb előképzettség, ezért jelentős 

megtakarítást és előnyt jelentett, hogy a társaság alkalmazottai végezték az inter-
júkat egy rövid, egynapos felkészítést követően. Rendkívül nagy figyelmet fordí-
tottak arra, hogy kérdező és kérdezett között minimálisra redukálják a kapcsolatot, 
és hogy ne legyen semmilyen (különösképpen függőségi) viszony;

• egyszerű összehasonlíthatóság, mégis a kérdőív és interjúk eredményeinek eltéré-
seiből következtetni lehet a rejtőzködő véleményekre, a kijelentések érthetőségére, 
csoportok hozzáállására stb.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben   2015-ben  lefolytatott felmérés rövid ismertetése

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  már évtizedek óta stratégiai jelentőséggel 
bír az alkalmazottak biztonsági kultúrájának fejlesztése. Biztonsági kultúra felmérést 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  már  2004 óta (2004,  2005,  2009 és  2013) végeznek, 
mégis a  2015. október-novemberben lefolytatott felmérés volt az első összevont nukleáris 
biztonsági és védettségi kultúra felmérés.

6 Solymosi  2017.
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A kérdőív kitöltésére papíron és online felületen is volt lehetőség, amellyel összesen 
 1092 alkalmazott és vezető élt. A kérdőív biztonsági kultúrára vonatkozó része 26, míg 
a védettségi kultúrát felmérő rész  18 kijelentést (+1-1 kijelentést a felmérést megelőző 
védettségi és biztonsági kultúra kampányhónapokat illetően) tartalmazott. Az összesen 
44 kijelentést tartalmazó kérdőív rögzítette a válaszadók nukleáris biztonsággal 
és védettséggel kapcsolatos attitűdjeit, azonban a nukleáris biztonság és védettségi 
kultúrára vonatkozó kijelentések egymástól elkülönítve szerepeltek. A korábbi 
módszertant megőrizve az erőműben valamennyi biztonsági kultúra felmérést  2017-ig  
az INSAG-15-ös  útmutató alapján folytattak le.

A kérdőívben 6 fokozatú, középutas, válaszlehetőség nélküli Lickert- (intervallum)
skálát használtak. A kérdőív kitöltése természetesen önkéntes és anonim volt. Az elem-
zése során a 10 fő alatti csoportok véleménye külön nem került bemutatásra.

Az RHK-ban  lefolytatott felmérés integrálásával összefüggő megfontolások

A biztonsági és védettségi kultúra felmérés összevonásának számos oka lehet. Az össze-
vont felmérések mindenekelőtt gazdasági megtakarításokkal járnak, és gyakoriságának 
csökkentése megalapozottabb eredményre vezethet.7 A nukleáris biztonság és védettség 
közötti integráció lényeges kérdés, mivel a szabályozásuk, követelmények és ajánlások 
is egymástól lényegében elkülönítve kezelik a védettség és biztonság kérdését. Ugyan 
jelentek meg NAÜ-útmutatók, amelyek a biztonság és védettség integritását vizsgálják, 
mégis a biztonsági és védettségi kultúra témakörét továbbra is teljesen külön kezelik. 
Márpedig egy egységes szervezeti kultúra kialakítása során mind a védettségi, mind 
a biztonsági szemléletmódot figyelembe kell venni, azonban a két látásmód önmagában 
csak egy részét képezi a jó szervezeti kultúrának.

Egységes nukleáris biztonsági és védettségi kultúra esetén kifinomultabb technikai 
előkészítés és kiértékelés szükséges, hogy egy egységes szervezeti kultúrát teremtsünk, 
illetve mérjünk fel. A legjelentősebb kihívás pedig egy egységes harmonikus biztonsági 
és védettségi kultúra szemléletmód létrehozása. Az egységes kultúrával kapcsolatos elvá-
rásokat a felmérést megelőzően, míg az eredményeket azt követően, a jobbító intézkedé-
sekkel együtt kell kommunikálni és átadni a szervezetnek. Egy egységes és harmonikus 
kép megteremtése, kialakítása ugyan nehezebb, azonban egyetlen üzenetet a kampány 
során egyszerűbb célba juttatni.

A második jelentős kihívás az egyes szervezeti egységek közötti harmonizáció. 
A szervezeten belül külön kell harmonizálni a szervezeti egységek közötti felelősségeket 
és kommunikációt a felméréssel kapcsolatban. Gyakran az egyetlen összevont felméréssel 
megspórolt energiát a szervezeti egységek közötti kommunikációra fordított költségek 
többszörösen meghaladhatják. Ezzel összhangban a biztonsági és védettségi vezetők 
és felelősségek nemcsak szervezeten kívül (állami és hatósági szinten), de többnyire 

7 Zimmerman–Endberg  2017.
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szervezeten belül (vezetőség, irányítási rendszerek és személyzet szintjén) is eltérnek. 
További kihívást jelent a felmérés és fejlesztés során a különböző szervezeti egységek, 
a biztonsági és a védettségi egységek közötti kommunikáció. Sok esetben amennyi 
energiát megtakarítunk egyetlen felmérés lefolytatása során, annak sokszorosát igényli 
a különböző funkciók közötti egyeztetés és a felmérés összehangolása.

Az információ érzékenységével összefüggő megfontolások kiemelt jelentősé-
gére a védettségi kultúra útmutatók világítottak rá. Minden esetben mérlegelni kell, 
hogy a felmérés során biztonsági és védettségi információk eltérő érzékenységi kategó-
riába kerülnek besorolásra. Ezt az eltérést a kiértékelés során kezelni kell. A két kultúra 
elemeinek részletes vizsgálata során a legjelentősebb eltérés az adatok és információk 
transzparens és érzékeny kezelésében mutatkozik meg.

A felmérések szétbontása jelenleg azért is lehet megalapozott döntés, mert jelenleg 
nem létezik egységes koncepció a két kultúra felmérésére vonatkozóan. Egy egységes 
NAÜ-koncepció nélkül pedig az engedélyesek feladata lenne egy átfogó, a biztonsági 
kockázatokat és a védettségi veszélyeztetettségeket összevontan kezelő szemléletmód ki-
alakítása. Jelenleg egy ilyen koncepció kialakításához az engedélyesek nem rendelkeznek, 
vagy csak elég korlátozott számban bírnak elegendő tapasztalattal és szakértelemmel.

Ugyanakkor a biztonsági kultúra felméréseknek, egy már régóta stabilan működő 
és bevált felméréssorozatnak az integrációja egy teljesen új, a nukleáris védettségi kul-
túrafelmérésekkel történő integrálása vitathatatlanul kockázatokat hordoz magában.

Az RHK-ban  lefolytatott felmérés során a kockázatokat és az előnyöket tüzetesen 
számba véve célkitűzésem volt egy rövidebb integrált kérdőív kidolgozása, amely lehetővé 
teszi az eredményesebb elemzést és ugyanakkor integráltan kezeli a nukleáris biztonsági 
vagy védettségi kultúra témakörét.8

További célom volt olyan integrált módszertan kidolgozása, amely különös tekintettel 
a biztonsági és védettségi kultúra eltéréseire, lehetővé teszi valamennyi, az elemzésbe 
bevont hazai és nemzetközi útmutató szerinti egyszerű és áttekinthető kiértékelést.

Számba vettem a szervezet szempontjából releváns biztonsági és védettségi kultúra 
mutatókat, és elvégeztem az alkalmazott biztonsági kultúra kijelentések besorolását 
(az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  használt) NAÜ által kiadott INSAG-15-ös  útmutató 
alapján. Ezenfelül a felmérés idején egy másik útmutató szerinti rendszerezés is szük-
ségessé vált azért, mert a felmérés megkezdését követően, azonban még az eredmények 
kiértékelését megelőzően lépett érvénybe hazánkban a NAÜ által kiadott GS-G-3.5-ös  
útmutató szerinti rendszerezést a hazai útmutató rendszerébe átültető, a nukleáris léte-
sítmények biztonsági kultúrájára vonatkozó, 2.18-as  Országos Atomenergia Hivatal-út-
mutató. A nukleáris védettségi kultúra felmérése a NAÜ által  2014-ben  publikált NST 
26-os  útmutató tervezete alapján történt.

8 Solymosi–Horváth–Solymosi  2016; Horváth–Solymosi–Vass  2016; Horváth et al.  2017.
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A Gamma Műszaki Zrt. védettségi kultúra felmérése

A módszertan kiválasztása során szem előtt tartottuk a cég történelmét, piaci hely-
zetét és jellemzőit, tulajdonságait. Mivel a felmérés időpontjában csupán  13 alkalma-
zott kerülhetett kapcsolatba a laborral és a laborban használt sugárforrásokkal, ezért 
a felmérés szempontjából a Gamma Műszaki Zrt. egyértelműen „kis” szervezetnek 
számított. A felmérését  2015 áprilisában, a NST 26-os  védettségi kultúra útmutatóban 
javasolt, korábban ismertetett védettségi kultúra felmérés folyamata alapján terveztem 
meg és hajtottam végre.9

Az első lépésben „A szervezet felkészítése” során egyeztettem a felsővezetéssel 
a felmérés részleteit, módszertanát illetően. Az alkalmazottak alacsony létszámából ki-
folyólag kizárólag a legegyszerűbb kérdőíves, papíralapú felmérés mellett döntöttünk. 
A kérdőív kidolgozása során egyeztettem a vállalat négy munkatársával az alkalmazott 
kérdéseket illetően. A kérdések egyeztetése fél napon keresztül zajlott, amely idő alatt 
átbeszéltük a védettségi kultúra fontosabb elemeit, a kérdések jelentését és a felmérés 
célját. Ez a megbeszélés volt a szervezet első, nem hivatalos fókuszcsoportos felmérése. 
Utólag az elemzés során bebizonyosodott, hogy a „fókuszcsoportos” beszélgetés volt 
a felmérés legértékesebb eleme, amely során kötetlen és közvetlen visszajelzést kaptam 
a résztvevőktől a szervezetről.

Mivel a felmérés kizárólag a védettségi kultúrára vonatkozóan tartalmazott kérdé-
seket, ezért a felmérés kiértékelése során a biztonsági kultúrát nem elemeztem.

A felmérést követően két évvel,  2017 áprilisában a Gamma Műszaki Zrt. kérésére 
egy biztonsági és védettségi kultúra tudatosságot növelő előadást tartottam. Az előadás 
és az azt követő interaktív előadás során megbeszéltük a biztonsági és védettségi kul-
túra elemeit, szerepét, valamint a szervezeten belüli helyzetét. A nyomon követésnek 
ez a módja igazolta, hogy a szervezetet igenis érdekli a kultúra folyamatos fejlesztése 
és nem zárkózik el lépéseket tenni ennek érdekében. Ugyanakkor a „kis” szervezetek 
esetében a fejlesztésnek nem előfeltétele a hagyományos értelemben vett kultúrafelmérés.

A „kis” szervezetek felméréseinek módszertani megfontolásai

Kidolgoztam a hazai és nemzetközi irodalomban és útmutatókban található mód-
szertani elemek kiegészítéseképpen, speciálisan a kis szervezeteknél végzett bizton-
sági és védettségi kultúra felmérésekre vonatkozó javaslataimat a Gamma Műszaki 
Zrt.-ben  és az RHK-ban  lefolytatott felmérések tanulságai alapján.10

A szervezetek felmérésének módszertanát leginkább a felmérés célja befolyásolja. 
Miért is akarjuk felmérni, adott esetben megváltoztatni egy szervezet kultúráját? Ugyanis 

9 Csurgai–Solymosi–Horváth–Vass  2015.
10 Solymosi  2017.
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a felmérés célja nem minden esetben egy meglévő probléma felderítése, hanem elsősorban 
magának a kultúrának a jobbá tétele, a gyenge és erős pontjainak az azonosítása.

Az összes felméréssel foglalkozó útmutató az első helyen említi a felmérések során 
az anonimitás minél teljesebb körű biztosítását. Adott esetben azonban számos előnye 
mellett a hátrányait és megvalósításának korlátait is fegyelembe kell venni. A névte-
lenség biztosítása fontos, és amennyiben megvalósítható, az a felmérés előnyére válik. 
Azonban ez bizonyos esetekben nem lehetséges. Sajnálatos módon a kis szervezetek, 
illetve a nagy szervezetek kisebb csoportjai esetében is az anonimitás bizonyos fokú 
sérülésével számolni kell, és a felmérés, valamint a kultúrafejlesztés során ezt figye-
lembe kell venni. Az anonimitás sérülésének bizonyos fokú kockázatát érdemes a teljes 
felmérés alatt nyíltan kezelni, és szükség esetén a felmért egyének tudtára adni, hogy 
a kérdőívek eredményei a felmérést végző csoport minden igyekezete ellenére valószí-
nűleg beazonosíthatók fognak maradni. Ennek több előnye van. Egyrészt a már említett 
kritikusság tekintetében, a résztvevő felelősséggel lesz saját véleményét illetően. Továbbá 
ténylegesen saját véleményét vállalva részt tud venni a szervezet fejlesztésében, hibáinak 
feltárásában. Ezzel érdekeltté tehető a szervezet tényleges fejlesztésében. Fontos, hogy 
az anonimitással (és ehhez hasonlóan a felmérések során jegyzetek és felvételek készí-
tésével) nem érdemes megtéveszteni a résztvevőket és a szervezetet. Amellett, hogy 
amennyiben a résztvevők ezt érzékelik, az jelentősen károsítja a jövőbeli felmérések 
eredményeit, valamint adott esetben jogi következményekkel is járnak.

Ugyanakkor két felmérés egymással történő összehasonlítása, amelyek eltérően 
kezelték az anonimitást mint követelményt, és az egyik esetben megvalósult a névte-
lenség, amíg a másik esetben nem, rendkívül nehéz feladat. Az érvényességről és meg-
bízhatóságról a kis szervezeteknél általánosan elmondható, hogy a felmérések során 
minél pontosabb és minél egyedibb eszközöket alkalmazunk – megfelelő szakértelem 
esetén –, azok annál precízebb, megbízhatóbb eredményeket szolgáltatnak. Azonban 
minél változatosabbak a felmérés eszközei, annál nehezebben valósítható meg az össze-
hasonlításuk. A felmérések során arra a következtetésre jutottam, hogy a kis szervezetek 
esetében az érvényességet kell előtérbe helyeznünk a megbízhatósággal szemben. Ese-
tükben ugyanis a helyes diagnózis (érvényesség) és ezzel összekapcsolt fejlesztés hos-
szabb távon nagyobb jelentőséggel bír, mint az egyébként is alacsony számú mintából 
származó eredmények összehasonlíthatóságának lehetősége (megbízhatóság).

A „kis” szervezetek, illetve szervezeti egységek esetében a felmérések lebonyolítá-
sára javasolt (átlagosan 2-5 éves) időintervallumban a szervezet fluktuációjától és egyéb 
külső tényezőktől függően is számos változás mehet végbe. Illetve a kis szervezeteknél 
a méretükből adódóan is bármilyen személyi vagy strukturális változás arányaiban is 
sokkal nagyobb hatással van a szervezeti egységre vagy szervezetre.

Ebből kifolyólag a kis szervezet felmérésére a kvalitatív módszerek (magas érvényesség, 
limitált megbízhatóság) sokkal alkalmasabbak, mint a kvantitatív módszertanok, amelyek 
alacsony érvényességgel rendelkeznek, azonban rendkívül egyszerűen összehasonlíthatók 
(megbízhatóság).
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Felmérések eredményeinek összehasonlító elemzése

A NAÜ által kiadott biztonsági és védettségi kultúra útmutatók az egyes kultúra-
jellemzők és a kiértékelési módszertan tekintetében nem egységesek, azonban tény-
leges tartalmukat tekintve rendkívül sok átfedés található közöttük. Bemutattam a két 
hazai szervezetben, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  és az RHK-ban  lefolytatott 
kérdőíves felmérések eredményeinek több útmutató szerinti összehasonlító elemzését. 
Az útmutatókban ajánlott, a kultúrák jellemzőinek eltérő rendszerezése alapján történő 
összehasonlítások elvégzésével kívánom megteremteni, illetve igazolni az útmutatók 
közötti átjárhatóság lehetőségét.

Az első fejezetben a felmérések elemzése során ismertettem az általam kidolgozott 
módszertant, amely az egyes kijelentések átlagainak a mintán belüli sorrendjén alap-
szik. Bemutattam, hogy az általam kidolgozott módszertan képes bizonyos mértékig 
kezelni a két felmérésre és szervezetre ható tényezőket, és ezáltal csökkenteni a rájuk 
ható torzításokat.

A védettségi kultúra útmutatóban javasolt módszertan szerinti elemzés során 
az eredmények átlagait három egyforma csoportba soroltam be. A módszertan leg-
nagyobb előnye, hogy rendkívül könnyű az eredményeket kiértékelni. A jellemző 
elemzése során beigazolódott a védettségi kultúraútmutatók által javasolt módszertan 
egyik legnagyobb korlátja, hogy nem egymáshoz viszonyítja az egyes jellemzőket, 
hanem egy előre meghatározott skála alapján sorolja be azokat erősségnek vagy gyen-
geségnek (például 80% felett az érték erősség, 50% alatt pedig gyengeség.). Jelen 
esetben azonban a javasolt módszertan alapján szinte valamennyi útmutató szerint 
az összes jellemző erősségnek minősült. Továbbá az összehasonlítandó felmérések 
közötti átlagos eltérés elrejti a kultúrák közötti eltéréseket. Az általam kidolgozott 
módszertan viszont, mint az látható a fenti értékelésekből, ezekre a hiányosságokra 
is kínál elfogadható megoldást. A módszertan alapja, hogy az átlagokat sorrendbe 
rendeztem, és három egyenlő kategóriát képeztem.

A WANO és a NAÜ védettségi kultúra útmutatói által javasolt felbontások során 
igazoltam, hogy az új módszertan a rendkívül közel elhelyezkedő átlagok összehason-
lító elemzése esetén is képes megmutatni a kultúra erősségeit és gyengeségeit azáltal, 
hogy felerősíti a köztük lévő különbségeket (ez ugyanakkor jelentős kockázatokat is 
hordoz magában, és mindenképpen más eszközök és módszertan alapján is vizsgálni 
kell a kapott eredményeket). A kidolgozott módszertan egyértelműen kiszűri a két 
felmérés közötti különbségek összehasonlító elemzését befolyásoló hatásokat. A két 
szervezet eredményei közötti átlagos eltérés elsősorban az alábbi torzító hatásoknak 
volt betudható:

• Amíg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  már ötödik alkalommal végezték el 
a nukleáris biztonsági kultúra felmérést, tehát az alkalmazottaknak nem volt 
ismeretlen a felmérés módszertana, addig az RHK-ban  csupán első alkalommal 
került sor ilyen típusú kérdőíves felmérésre.
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• Emellett az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  készített felmérést 1-1 hónapos 
nukleáris biztonsági és védettségi (fizikai védelmi) kampányhónap előzte meg, 
ahol hangsúlyozták a kultúra kiemelkedő szerepét. A kampányhónap során 
biztonsági  és védettségi kultúrával foglalkozó előadásokkal, intraneten elérhető 
anyagokkal és interaktív anyagokkal segítették elő az alkalmazottak tájékoztatását. 
Ezzel szemben ugyan az RHK-ban  lefolytatott felmérés is a vezetőség engedélyével, 
beleegyezésével és velük szoros együttműködésben zajlott, azonban a felmérést 
nem előzte meg a szervezeten belül a nukleáris biztonsági és védettségi kultúrának 
és magának a felmérésnek a bemutatása, ismertetése és népszerűsítése.

A felmérések összehasonlításával összefüggő következtetéseim

Összehasonlítottam az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  és az RHK-ban  lefolytatott 
nukleáris biztonsági és védettségi kultúra kérdőíves felmérések eredményeit, és iga-
zoltam, hogy az általam kidolgozott módszertan alkalmas az eltérő útmutatók alapján 
elvégzett kérdőíves felmérések összehasonlító elemzésére.

A módszertan a jellemzők eltérő útmutatók szerinti besorolásával lehetővé teszi 
az eredmények (utólagosan történő) kiértékelését eltérő útmutatók (összesen 4 útmutató 
alapján végeztem el az elemzést) alapján is, megteremtve az engedélyesek számára 
a lehetőségét annak, hogy egy esetleges új útmutató szerinti felmérési módszertanra 
minél egyszerűbben álljanak át.

A kérdőíves felmérés esetén igazoltam, hogy a csupán átlagok alapján történő (össze-
hasonlító) elemzés a túl közeli eredmények (alacsony szórás) és két felmérés közötti 
jelentős eltérések esetén is elrejtheti a lényeges jellemzőket.

Az általam kidolgozott módszertan az átlagok mintán belül elfoglalt sorrendjének 
összehasonlításán alapul. Előnye, hogy kiszűri a két szervezet közötti torzító hatásokat, 
ezáltal már első lépésben megmutatja a kultúra erősségeit és potenciális fejlesztési 
lehetőségeit, valamint az egyes minták, jelen esetben a szervezetek jellemzői közötti 
eltéréseket és hasonlóságokat. A módszertan sok esetben teljesen új síkra helyezi 
az egyes jellemzők közötti különbségeket, megkönnyítve ezzel a jellemzők gyors 
összehasonlító elemzését. Az egyes kijelentésekre adott vélemények különbségét is 
standardizálja, ezáltal a jellemzők közötti különbségeket kiegyenlíti, így az elemzés 
során a jellemzők azonos osztályközökkel és intervallummal rendelkeznek. Ezáltal 
rendkívül leegyszerűsödött a közeli átlagokkal rendelkező jellemzők összehasonlítása 
(különösen a védettségi kultúra szerinti besorolás esetében). Ugyanakkor fel is erő-
síti az eredmények közötti különbségeket, ezért ebben az esetben az adatok további 
ellenőrzése javasolt.

Összességében megállapítottam, hogy az általam kidolgozott, a jellemzők átlagainak 
sorrendjén alapuló módszertan, a jellemzők többségében valamennyi útmutató alapján 
történő elemzés során hordozott többletinformációt, illetve egyszerűsítette az elemzést.
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Befejezés

A nemzetközi és hazai útmutatók által javasolt nukleáris biztonsági kultúra és a nukle-
áris védettségi kultúra elemei és felmérésük folyamatai között rengeteg az átfedés, mégis 
rendkívül korlátozottan foglalkoznak kapcsolatukkal és a felmérések összevonásának 
lehetőségével. Kidolgoztam az alkotóelemeik összefüggéseivel, a felméréseik folyama-
taival kapcsolatos az eredmények elemzéseivel összefüggő és a kérdőívek hatékonyabb 
összehasonlító elemzésére használatos új módszertan elméletét. Bemutattam az összevont 
nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérés folyamatát és a felmérés módszertani 
hátterét, valamint az RHK-ban  lefolytatott felmérés során a gyakorlatban igazoltam, hogy 
a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérés megvalósítható egyetlen integrált 
eljárás keretében. Tapasztalataim alapján összegeztem, hogy egy összevont felmérés 
költséghatékonyabb és érvényesebb eredményre vezethet. Ugyanakkor a különböző 
szervezeti egységek közötti koordinációs kihívásokból, egy átfogó nukleáris biztonsági 
és védettségi kultúra koncepció, valamint a megfelelő tapasztalat és szakértelem hiá-
nyából kifolyólag az engedélyeseknek egy összevont felmérés meghaladhatja a lehető-
ségeit, és a ráfordítások túlléphetik az összevonás előnyeit.

Az RHK-ban  és a Gamma Műszaki Zrt.-nél elvégzett felmérések során igazoltam, 
hogy a „kis” szervezetek biztonsági és védettségi kultúra felmérése hatékonyan és ered-
ményesen elvégezhető, és meghatároztam azokat a jelentős módszertani újításokat 
és kompromisszumokat, amelyeket esetükben ajánlatos megfontolni és alkalmazni. Első-
sorban a külföldi irodalom és a felmérések során szerzett saját tapasztalatok alapján 
megfogalmaztam a „kis” szervezetek felmérésének módszertanával összefüggő egyéni 
következtetéseimet. Úgy, mint a „kis” szervezetek esetében elkerülhetetlen, de nem 
feltétlenül van negatív hatással a felmérés eredményére a névtelenség bizonyos fokú 
sérülése, valamint célszerű az érvényességet előtérbe helyezni a megbízhatósággal/meg-
ismételhetőséggel szemben, ezenfelül előnyös a felmérés folyamatát összevonni magával 
a kultúra fejlesztésével.

Végezetül összehasonlítottam az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben  és az RHK-ban  
lefolytatott felmérések eredményeit, és kidolgoztam az eltérő útmutatók szerint lefoly-
tatott kérdőíves felmérések összehasonlító elemzésének a lehetőségét. A módszer képes 
különböző útmutatók alapján lefolytatott felmérések eredményeinek egyszerű összeha-
sonlítására, ezáltal is megteremtve az engedélyesek számára az átállás lehetőségét egy 
esetleges új útmutató szerinti módszertanra.

Az általam kidolgozott módszertan összességében leegyszerűsíti a kérdőíves felmé-
rések összehasonlító elemzését azáltal, hogy az egyes jellemzők közötti különbségeket 
kiegyenlíti (standardizálja), így az elemzés során a jellemzők azonos osztályközökkel 
és intervallummal rendelkeznek.
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A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott 
követelményrendszer továbbfejlesztése a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének 
és kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében

Mesics Zoltán1

Bevezetés

Magyarország – összhangban a nemzetközi és EU kötelezettségeivel – magas fokon 
teljesíti iparbiztonsági hatósági feladatait. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás hazai végrehajtása területén a szabályozás 
végrehajtásában feladattal rendelkezők már közel húszéves jogalkalmazási tapasztalattal 
rendelkeznek.

A meglévő üzemeltetői tapasztalatokra és a hatósági eljárás- és eszközrendszerre 
épülve  2012. január 1-től  új „iparbiztonsági” jogterület és hatósági szervezetrendszer 
került létrehozásra. A megújult katasztrófavédelmi jogi szabályozás egységes kataszt-
rófavédelmi szervezet- és feladatrendszerben, illetve egységes katasztrófavédelmi ható-
sági rendszerben hajtja végre az iparbiztonsági feladatokat is. Az iparbiztonsági szakte-
rület égisze alatt kibővült a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek köre, és megvalósult 
a küszöbérték alatti üzemek engedélyezési és felügyeleti tevékenysége is.

A telephelyeken jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége és veszélyprofilja, a globális 
gazdasági kapcsolatok útján megjelenő innovatív technológiák, a folyamatosan változó 
műszaki környezet és az egyre növekvő termelési igények kielégítésére irányuló törek-
vések a veszélyes tevékenységek szervezésének és irányításának szigorú keretek között 
tartását és ezen tevékenyég fokozott hatósági felügyeletét követelik meg.

Az Európai Parlament és a Tanács a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról 
és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló  2012/18/EU irányelvével (a továbbiakban: 
Seveso III. irányelv) összhangban a veszélyes üzemek üzemeltetői részére a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete az üzem státuszától függően biz-
tonsági irányítási rendszer vagy irányítási rendszer működtetését írja elő.

A rendszerek működtetésének célja az üzemeltető súlyos balesetek megelőzésére 
és a kockázatok csökkentésére irányuló biztonsági politikájának végrehajtása. A bizton-
sági irányítási rendszer egy olyan jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló „minőség-
irányítási” rendszer, amelynek működtetésével, a súlyos balesetekkel szembeni megfelelő 

1 ORCID: 0000-0002-0196-6021
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biztonság elérhető és fenntartható. Az irányítási rendszer a célját, felépítését és főbb ele-
meit tekintve megegyezik a biztonsági irányítási rendszerrel, azonban a rendszer egyes 
elemeinek tartalmát és dokumentáltságát tekintve a Kat. végrehajtására kiadott, a veszé-
lyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.  20.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2011. (X.  20.) Korm. rendelet] kevésbé részletes 
előírásokat határoz meg.

Tekintve, hogy az Európai Bizottság Közösségi Kutatási Központban működő Súlyos 
Baleseti Veszélyek Iroda elemzései azt bizonyították, hogy a balesetek 85%-a  emberi 
mulasztásra, illetve az irányítási rendszerek hiányosságaira vezethető vissza, az eredmé-
nyesen és hatékonyan működtetett biztonsági irányítási rendszer vagy irányítási rendszer 
a súlyos balesetek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze.2

A hazánkban található mintegy 700 veszélyes üzem üzemeltetői a szervezeti, szerve-
zési és technológiai sajátosságoktól függően különféle megoldásokkal, gyakran a működ-
tetett vállalati integrált menedzsment rendszerek katasztrófavédelmi szempontú kibőví-
tésével teljesítik a  219/2011. (X.  20.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelményeket. 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinek hatósági osztályain 
dolgozó szakemberek feladata a szakterületi engedélyezési eljárások keretében az üze-
meltetők által kialakított biztonsági irányítási rendszer megfelelőségének vizsgálata. 
Mind az érintett ipari szereplők, mind az iparbiztonsági hatóságok részéről igényként 
fogalmazódott meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek valamennyi veszélyes 
üzemen belül történő egységes végrehajtását célzó részletes szakmai és módszertani 
ajánlások kidolgozása.

A veszélyes üzemekben bekövetkező nem várt események okainak kivizsgálása kulcs-
fontosságú információkat szolgáltathat a működtetett biztonsági irányítási rendszer, 
valamint a vonatkozó jogi szabályozási keretrendszer fejlesztési irányainak kijelöléséhez.3

A súlyos balesetek közvetlen és közvetett okainak feltárása esetenként nagy kihívást 
jelent a hatósági és a veszélyes üzemi biztonsági szakemberek számára a vállalati integrált 
irányítási rendszerek, a kapcsolódó szervezeti és személyi struktúra, valamint a fele-
lősségek, hatáskörök és feladatok rendszerének komplexitása miatt. Indokolt a további 
kivizsgálási módszertani ajánlások kidolgozása oly módon, hogy a balesetet előidéző 
ok-okozati összefüggések rendszerszinten áttekinthetők legyenek, továbbá az esemény 
közvetlen kiváltó okain túlmenően feltárhatóvá váljon az eseményt előidéző háttér-
tényezők, a szervezeti-irányítási rendszerben és az üzemeltető biztonsági kultúrájában 
fennálló alapokok teljes tartománya is.

A súlyos balesetek megelőzésének és hatásai csökkentésének hatékonyabbá tétele 
érdekében szükség van a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott köve-
telmények szakmailag egységes kezelésére és továbbfejlesztésére, amely országosan 
egységes, magas szintű biztonsági kultúrát teremthet a különböző veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek között a veszélyes tevékenység biztonságát illetően.

2 Mitchison–Porter  1998.
3 Sanders  2015.
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A kutatás célja tehát válaszadás volt a veszélyes üzemekben működtetett biztonsági 
irányítási rendszerek üzemeltetők általi kialakítása és működtetése, a rendszerek hatósági 
vizsgálata, valamint a súlyos balesetek és üzemzavarok (a továbbiakban: üzemzavarok) 
kivizsgálása során felmerült kihívásokra olyan szakmai javaslatok megfogalmazásán 
keresztül, amelyekkel az eljárások hatékonysága és eredményessége növelhető a veszélyes 
üzemek környezetében élő lakosság és természeti értékek biztonságának előmozdítása 
érdekében.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok kivizsgálásának európai uniós 
és hazai rendszere

Súlyos baleseti események kivizsgálásának jogi szabályozása

A bekövetkezett balesetek munkavállalókra, a helyi közösségekre és a környezetre gya-
korolt hatásainak súlyosságát szem előtt tartva, az ilyen balesetek megelőzése, valamint 
az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt következményeik korlátozása érdekében 
az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa  1982. június 24-én  elfogadta a bizonyos ipari 
tevékenységek súlyos baleseti veszélyeiről szóló 82/501/EEC irányelvet (82/501/EEC 
irányelv). Ez volt az úgynevezett Seveso I. irányelv, amelyben kiemelt témaként jelenik 
meg mind a súlyos balesetek kivizsgálása, mind a megelőzés érdekében az információ-
átadás és az intézkedési rendek kidolgozása.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 
szóló 96/82/EK irányelv (96/82/EK tanácsi irányelv – Seveso II. irányelv) megjelenésével 
a „súlyos baleset” fogalma szakmai értelemben nem változott. Az irányelvben meg-
jelent viszont a „kvázibalesetek” fogalma, amelyet a jogalkotó egyértelműen nem defi-
niált, azonban olyan események tartozhattak ebbe a fogalmi körbe, amelyeknek különös 
műszaki jelentősége van a súlyos balesetek megelőzése és következményeik korlátozása 
érdekében. A Seveso II. Irányelv bevezetésével mind a súlyos balesetek kivizsgálása, 
mind a megelőzés eszközrendszere jelentős fejlődésen ment keresztül. Az irányelv be-
vezetésének fontos eredménye a közvetlen kapcsolat megteremtése a kivizsgálás ered-
ményeinek felhasználása és a megelőzési intézkedések továbbfejlesztése között, amelyet 
a biztonsági irányítási rendszerek minőségbiztosításra vonatkozó előírásai alapoztak meg.

A Seveso III. irányelv bevezetésével mind a súlyos balesetek kivizsgálása, mind 
a megelőzés eszközrendszere tovább bővült. A hazai jogi szabályozásban az elmúlt 
közel húsz évben sorra megjelentek a súlyos baleseti események kivizsgálásával kap-
csolatos európai uniós rendelkezések.4 A Seveso III. irányelv rendelkezéseivel össz-
hangban a magyar jogi szabályozás, illetve azon túlmutatóan is részletes jelentési és ki-
vizsgálási kötelezettségeket határoz meg az üzemzavarok bekövetkezése esetén mind 
az üzemeltetők, mind a hatóságok számára. A súlyos balesetek hatékony megelőzésének, 

4 Kátai-Urbán  2015.
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a  kapcsolódó  üzemeltetői biztonsági célkitűzések eredményes teljesítésének egyik leg-
fontosabb eszköze a biztonsági irányítási rendszerek működtetése. A biztonság folya-
matos tökéletesítését elősegítő mechanizmus ebben az esetben is négy fő elemre épül, 
amelyet a következő ábra szemléltet.5

1. ábra
A biztonság folyamatos tökéletesítésére alkalmazható mechanizmus elemei
Forrás: Sanders  2015

A fejlődési mechanizmusban kiemelt helyet foglal el a tanulságok levonása a már be-
következett üzemzavarokból és a biztonsági irányítási rendszer zavarait mutató rend-
ellenes jelenségekből.

A veszélyes üzemekben bekövetkező nem várt események okainak kivizsgálása kulcs-
fontosságú és alapvető információkat szolgáltathat a biztonsági irányítási rendszer fej-
lesztési irányainak kijelöléséhez, ezért a vonatkozó eljárásrendeknek a biztonsági irá-
nyítási rendszer részét kell képezniük.6 A kivizsgálás azonosíthatja a valós üzemeltetési 
problémákat, a működtetett műszaki, szervezeti, irányítási rendszerek hiányosságait, 

5 HSG245 – Investigating accidents and incidents (2004).
6 Mannan  2005.
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egyúttal rámutathat a hiányosságok és eltérések megszüntetése céljából alkalmazható 
jó gyakorlatokra is.

A fentiekben megadott indokaim alapján indokoltnak tartottam részletesen megvizs-
gálni a nem várt események kivizsgálása hazai jogi szabályozási környezetét, az alkal-
mazott módszertani megközelítéseket és a végrehajtás tapasztalatait mind az üzemel-
tetői, mind a hatósági oldalról. Ennek célja a további fejlesztési lehetőségek azonosítása 
és a kapcsolódó szakmai ajánlások kidolgozása.

Súlyos baleseti események kivizsgálásának üzemeltetői tapasztalatai

Kutatásom során elemeztem és értékeltem a  2014–2016 időszakban hazánkban bekövet-
kezett üzemzavarok üzemeltetői kivizsgálásának végrehajtását. A kivizsgálások értéke-
lésének alapját a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: 
BM OKF) rendelkezésre álló üzemeltetői adatszolgáltatások, a hatósági adatbázisok 
és döntések tanulmányozása, tartalmuk elemzése képezte. A kivizsgálások minőségének 
értékelésénél figyelembe vettem a jogszabályban foglalt kivizsgálási feladat teljesítését; 
az időszükségletet; a szakmai mélységet; a biztonsági irányítási rendszer kialakításának 
módosítására tett ellenintézkedések megfelelőségét; a biztonsági irányítási rendszer 
végrehajtásának módosítására tett ellenintézkedések megfelelőségét.

A tudatosságnövelés fontos eszköze lehet olyan szakmai útmutató kidolgozása, amely 
konkrét esettanulmányok bemutatásával, statisztikai elemzések eredményeinek össze-
foglalásával és a témában rendelkezésre álló legfontosabb, nemzetközileg elismert szak-
irodalmi ajánlások és a legjobb üzemeltetési gyakorlatok ismertetésével gyakorlatias 
támpontokat nyújt az üzemeltetők számára ezen kulcsfontosságú biztonsági irányítási 
rendszerelem végrehajtása jelentőségének megértéséhez.

A bekövetkezett üzemzavarok statisztikai feldolgozása alapján elmondható, hogy 
az üzemeltetők jelentős része nem vett tudomást a kivizsgálási kötelezettségéről és a be-
következett üzemzavarok műszaki, szervezeti és irányítási rendszerrel kapcsolatos körül-
ményeit sem vizsgálta ki.7

Az alacsony biztonsági tudatossággal és elkötelezettséggel rendelkező üzemeltetők 
esetében a kivizsgálási kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében indokolt 
a jogszabályi előírás módosítása olyan módon, hogy az tartalmazzon előírást a kivizsgá-
lások lezárása legkésőbbi időpontjára vonatkozóan is. A vizsgálati eredmények alapján 
indokolt a jelenlegi hatósági jogérvényesítési gyakorlat módosítása, és az üzemeltetők 
számára az esemény bekövetkezésétől számított 2 hónapos határidő hatósági döntésben 
történő megállapítása a kivizsgálási jelentés benyújtására, amely határidő hosszabbítása 
az esemény komplexitására tekintettel maximum a bekövetkezéstől számított 1 évig 
lehet indokolt.

7 Mesics–Kovács  2015.
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A legjellemzőbb kivizsgálási hiba üzemeltetők részéről az, hogy az eseményt mint 
önálló műszaki meghibásodást tekintik, amely kivizsgálása eredményeként kizárólag 
a közvetlen kiváltó okok feltárásáig jutnak el, azaz csupán azt mutatják ki, hogy a veszélyes 
anyag kibocsátása vagy éppen elégése mely berendezés mely elemének meghibásodása 
okán jöhetett létre.

Az elemző munkám során részletekbe menően vizsgáltam és csoportosítottam az üze-
meltetők által a kivizsgálások során azonosított alapokok típusait. Az üzemeltetők által 
feltételezett okok megoszlását a 2. ábrán szemléltetem.

2. ábra
Üzemzavarok alapokai
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Véleményem szerint az érintett üzemeltetői kör számára szükséges olyan szakmai irány-
mutatás biztosítása, amelyek elősegítik a megfelelő kivizsgálási mélység alkalmazását. 
Fontosnak tartom a definíciók szintjén megkülönböztetni a közvetlen kiváltó és az ala-
pokok körét, továbbá módszertani ajánlásokat megfogalmazni a valamennyi releváns 
biztonsági irányítási rendszerelemet, műszaki és szervezeti körülményt figyelembe vevő, 
szisztematikus kivizsgálások végrehajtása érdekében.

Az üzemeltetői kivizsgálások részletekbe menő vizsgálata8 rávilágított továbbá a ki-
vizsgálások eredményeként tett megállapításokat alátámasztó bizonyítékok rendelke-
zésre állásának hiányára. A kivizsgálási dokumentációk döntő többsége nem tartalmazta 
az alapvető bizonyítékokat, például tanúmeghallgatási jegyzőkönyveket, fizikai bizonyí-
tékokat, anyagvizsgálati jegyzőkönyveket, szakértői véleményeket. A kutatómunkám 

8 Mesics  2018.
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során szerzett ezen tapasztalat alátámasztotta az információk és bizonyítékok gyűjté-
sével, elemzésével és értékelésével kapcsolatos további iránymutatások biztosításának 
szükségességét.

Feltártam, hogy sok esetben a közvetlen kiváltó ok vizsgálatán túl nem teszik meg 
a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljék a hasonló események 
ismételt előfordulását.

Sajnálatos módon azonban az üzemeltető az események túlnyomó többségében a meg-
lévő rendszerelemek végrehajtásának erősítésére nem intézkedett.

3. ábra
Üzemzavarok megoszlása az üzemeltetői BIR-/IR-végrehajtás erősítésére tett intézkedés szerint
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az üzemeltetők által megtett intézkedések megfelelősége értékelésének tapasztalatai 
alátámasztják a nem várt események tükrében végrehajtandó megelőzési és helyesbítő 
intézkedések azonosításával és bevezetésével kapcsolatos szakmai ajánlások kidolgozá-
sának szükségességét. Az üzemeltetői jogalkalmazási tapasztalatok értékelését követően 
elvégeztem a hatósági tapasztalatok vizsgálatát is.

Súlyos baleseti események kivizsgálásának hatósági gyakorlata

Kutatásom során értékeltem a  2014–2016 időszakban hazánkban bekövetkezett üzemza-
varokra vonatkozó soron kívüli hatósági ellenőrzések végrehajtását. Az értékelés alapját 
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a BM OKF-en rendelkezésre álló hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmának elem-
zése képezte. Az ellenőrzések minőségének értékelését a vonatkozó belső szabályozóban 
részletezett feladatok teljesítésére és a szakmai szempontok érvényesülésére vonatkozóan 
végeztem el.

Az értékelés eredményeként megállapítottam, hogy az egyes hatósági ellenőrzési fel-
adatok végrehajtása az alábbi táblázatban felsorolt részterületek vonatkozásában további 
fejlődési lehetőséget hordoz magában.9

1. táblázat
A hatósági ellenőrzési feladatok teljesítése értékelésének eredményei

Ssz. Tartalmi elem megnevezése
Megfelelő 
teljesítés 
aránya

1. Az eseményben érintett veszélyes létesítmény, üzemi technológia vagy berendezés kialakítása, működése, 
technológiai paraméterei és karbantartottsága 73%

2. Az esemény feltételezett kiindulási helyzete és az esemény kialakulásának folyamata, az esemény kezelése 
során tett üzemeltetői intézkedések 73%

3. A kikerült veszélyes anyag mennyisége és halmazállapota 66%

4. A kikerült veszélyes anyag tulajdonsága (például mérgező, rákkeltő, oxidáló, tűz- vagy környezetre 
veszélyes) és veszélyességi kategóriája 75%

5. Az eseményt feltételezhetően előidéző okok, az esemény kialakulását befolyásoló tényezők, az eseményben 
érintett veszélyes anyagok fizikai és kémiai jellemzői 67%

6. Az üzemeltető további intézkedései az érintett berendezések, létesítmények vonatkozásában, illetve 
az érintett veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatosan 71%

7. A beavatkozó állomány / létesítményi tűzoltóság káresemény elhárításával kapcsolatosan végzett 
tevékenysége és annak tapasztalatai 69%

8. Az üzem belső védelmi tervében / súlyos káresemény elhárítási tervében leírtak összevetése az esemény 
kezelésével kapcsolatosan végrehajtott intézkedésekkel 19%

9. Az emberi életben és anyagi javakban, illetve a természeti elemekben okozott sérülés, kár becsült mértéke 74%
10. Az esemény üzemeltetői kivizsgálása tervezett befejezése időpontja 13%
11. A körülményekről fényképek készítése 65%

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A hatósági ellenőrzések tapasztalatainak értékelése számos olyan szakkérdésre rámuta-
tott, amelyekkel kapcsolatosan további szakmai iránymutatások kidolgozása indokolt. 
A fontosabbak az alábbi területek köré csoportosíthatók:

• bizonyítékok és a kivizsgálást megalapozó információk gyűjtése, dokumentálása;
• következmények és hatások felmérése, dokumentálása;
• ok-okozati összefüggések feltárása.

Saját vizsgálati eredményeim igazolták, hogy az előzőekben kiemelt vizsgálati terü-
letek, szakmai módszertani hiányosságok kezelése eredményesen megvalósítható egy, 
az üzemzavarok kivizsgálását szabályozó módszertani útmutató kiadásával.

A vonatkozó jogi szabályozási előírások további fejlesztése, különös tekintettel 
a kivizsgálások tartalmi elemeinek részletezése és a kivizsgálás lezárása legkésőbbi 
határidejének meghatározása hatékonyabbá teheti az üzemeltetői kivizsgálások 
előmozdítására irányuló hatósági tevékenységet. A kidolgozásra kerülő jogi szabályozási 
és szakmai módszertani fejlesztésekkel kapcsolatosan a hatósági állomány részére aktív 9 Mesics  2018.
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tudatosságnövelő intézkedések végrehajtása szükséges. Javaslatot tettem az azonosított 
jogalkalmazási bizonytalanság és a feltárt szakmai módszertani hiányosságok 
megszüntetésére, amelynek a következő megoldásai lehetnek:

• a kivizsgálási feladatok teljesítése előmozdítható a témában aktív tudatosságnöve-
lési intézkedések végrehajtásával;

• a kivizsgálások tartalmát és a végrehajtása határidejét érintő jogalkalmazási bizony-
talanság jelentősen csökkenthető a tartalmi követelményeket egyértelműen meg-
határozó jogi szabályozási környezet megalkotásával;

• a kivizsgálási mélységet, az okozati összefüggések feltárását és az ellenintézkedések 
bevezetését érintő hiányosságok eredményesen kezelhetők egy szakmai módszer-
tani útmutató kidolgozásával.

A kutatásaim megalapozó részében végrehajtott vizsgálatok eredményei alapján meghatá-
rozásra kerültek az üzemzavarok kivizsgálását szabályozó jogi szabályozási és módszer-
tani eszközrendszer további fejlesztési lehetőségei. A következőkben az üzemzavarok jogi 
szabályozási és módszertani eszközrendszerére kidolgozott javaslataimat mutatom be.

Üzemzavarok kivizsgálásának jogi szabályozási és módszertani eszközrendszere

Szakmai módszertani ajánlások kidolgozása

Az üzemzavarok üzemeltetői és hatósági kivizsgálása értékelése során több fejlesztést 
igénylő területet azonosítottam. Így többek között a bizonyítékok és információk gyűjtése, 
az ok-okozati összefüggések feltárása, valamint a megelőzési és helyesbítő intézkedések 
bevezetése témakörökben. A hazai kivizsgálási tapasztalatok,10 szakirodalmi hivatko-
zások,11 üzemeltetői konzultációk tanulságai és nemzetközileg elismert szakirodalmi 
források12 feldolgozása során meghatároztam azon szakmai ajánlások körét, amelyeknek 
a hazai üzemeltetők és hatóságok széles köre részére történő átadásával véleményem 
szerint a kivizsgálásokat megalapozó információgyűjtési tevékenység hatékonysága 
jelentősen növelhető. Elvégeztem a jelenleg a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott 
és elismert kivizsgálási megközelítések áttekintését, összehasonlító értékelését. A vizs-
gált módszertani megközelítések13 a következők voltak:

• események és okozati tényezők elemzése (Event and Causal Factors Analysis – ECFA);
• ember, technológia és szervezet elemzése (Man, Technology and Organization 

Analysis – MTO);
• védelmi zár elemzése (Barrier Analysis – BA);
• változtatások elemzése (Change Analysis – CA);

10 Solymosi et al.  2001.
11 Szakál–Vass  2008.
12 DOE Workbook: Conducting Accident Investigations (2010).
13 Incident Investigation (2018).
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• gyökérok elemzése (Root Cause Analysis – RCA);
• vezetési tévedés és kockázat fája (Management Oversight and Risk Tree – MORT);
• „Accimap”-megközelítés;
• hibafa (Fault Tree Analysis – FTA) és eseményfa (Event Tree Analysis – ETA) 

elemzése.
Megállapítottam, hogy a megközelítések a kivizsgálás folyamatának három fő tartalmi 
eleméhez társíthatók, nevezetesen

• az eseménysor elemeinek kronológiai sorrendben történő meghatározásához (MTO 
elemzés, ECFA, Accimap-megközelítés);

• az ok-okozati összefüggések feltárásához (MORT, CA, BA, ECFA, RCA, FTA, 
ETA, Accimap-megközelítés, MTO elemzés)

• és a megelőző, valamint ellenintézkedések meghatározásához (BA, MTO elemzés).
A 4. ábrán egy példát mutatok be az ok-okozati megközelítések összefüggéseinek gra-
fikus értékelése céljából.

4. ábra
Példa az ok-okozati összefüggések grafikus ábrázolására
Forrás: a szerző saját szerkesztése



673

A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a bemutatott kivizsgálási megközelítések 
közös sajátossága, hogy nem adnak mélyreható, részletes iránymutatásokat a felsorolt 
biztonsági irányítási rendszerelemek kialakítása és működtetése megfelelőségének 
értékeléséhez. A MORT és az MTO elemzés módszertana tartalmaz az irányítási 
rendszerek bizonyos elemeit érintő főbb lehetséges hiba okok azonosításához szükséges 
ellenőrző listákat, azonban míg az előbbi módszer alkalmazása magas fokú előképzettséget 
és a kivizsgálások területén szerzett igen mély tapasztalatokat kíván, az utóbbi keretében 
rendelkezésre álló ellenőrző lista nem kellően részletes. Ebből következően célkitűzésként 
jelöltem meg a biztonsági irányítási rendszerelemek kialakításával és működtetésével 
kapcsolatos részletes szakmai iránymutatások kidolgozását és a rendelkezésre álló hazai 
és nemzetközi legjobb gyakorlatok összegyűjtését.

Az összehasonlító kritikai elemzés eredményeként arra a következtetésre jutottam, 
hogy a módszerek kulcselemeinek szintézisével kidolgozhatók az üzemeltetők számára 
a kivizsgálások előzőekben megnevezett három fő tartalmi eleméhez kapcsolódó szakmai 
ajánlások.

Jogszabály-módosítási ajánlások kidolgozása

A hatályos jogi szabályozási keretrendszer értékelésére irányuló kutatásom során meg-
állapítottam, hogy a nem várt események egy részét nem szükséges kiemelt figyelemmel 
nyomon követni, mivel az események során veszélyes anyag nem került ki a technoló-
giából, az események az emberi egészségre vagy a környezetre káros következménnyel 
nem jártak, közvetlen humán vagy környezeti veszélyeztetést nem okoztak. Ezen túl-
menően az események üzemeltetői és hatósági kivizsgálása nem eredményezett olyan 
tapasztalatokat, amelyek a súlyos balesetek megelőzése érdekében műszaki szempontból 
kiemelt jelentőséggel bírnak.

A közvetlen veszélyeztetés hiányában az ilyen események kezeléséhez szakmai 
szempontból nem indokolt a soron kívüli hatósági beavatkozás, a kiemelt felügyelet 
és információgyűjtés. Ebből következően lehetségesnek tartom a jogszabályi követel-
ményrendszer enyhítését, a hatóságot és az üzemeltetőket érintő adminisztratív terhek 
csökkentését. Ennek megfelelően javaslatot tettem az üzemzavarok törvényben foglalt 
definíciójának módosítására, amely elfogadásával a jogalkotó csökkentheti a veszélyes 
anyag kikerüléssel nem járó üzemzavarok bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat.

Megállapítottam továbbá, hogy a lezáratlan kivizsgálások igen magas arányára tekin-
tettel indokolt a kivizsgálásoknak a megkezdésére és legkésőbbi lezárására vonatkozó idő-
pontoknak a jogi szabályozási környezetben történő meghatározása. A fentiekre alapozva 
javaslatokat fogalmaztam meg a jogi szabályozási eszközrendszer további fejlesztésére.

Tényszerűen megállapítottam továbbá, hogy a jogi szabályozási és a kapcsolódó 
szakmai módszertani eszközrendszer további fejlesztésével eredményesen 



674

Mesics Zoltán

biztosítható  az üzemeltetői kivizsgálások megfelelő időben történő és kellő mélységű 
lefolytatása az üzemzavarok ismételt bekövetkezése megelőzése érdekében.

Kutatásom eredményeként rámutattam a jelenleg alkalmazott kivizsgálási megkö-
zelítések legfontosabb hiányosságára, a biztonsági irányítási rendszerek kialakításával 
és működtetésével kapcsolatos hiányosságok feltárásához elengedhetetlen részletes szem-
pontrendszerek hiányára.

További kutatási célkitűzésként az ilyen típusú szempontrendszerek kidolgozását 
határoztam meg, elősegítve ezáltal a rendszerek üzemeltetők általi hatékony kialakítását 
és működtetését, valamint a tevékenység hatósági engedélyezését és ellenőrzését egy-
aránt. Ezt a tevékenységet a soron következő alfejezetben ismertetem részletesen.

Veszélyes üzemi biztonsági irányítási rendszerek kialakítása és működtetése

A biztonsági irányítási rendszer felépítése és modellje

A biztonsági irányítási rendszert sem a Seveso III. irányelv, sem a hazai jogi szabályozási 
környezet nem definiálja.14 Azonban a biztonsági irányítási rendszer úgy határozható 
meg, mint az általános vállalatirányítási rendszernek a veszélyes tevékenység végzésével, 
illetve a kapcsolódó szervezeti-irányítási feladatokkal összefüggő része. A nemzetközi 
szakirodalomban több biztonsági irányítási rendszert érintő módszertan létezik, amelyek 
közül a Belgiumban kidolgozott a legrészletesebb.15

Az üzemi normarendszer vonatkozásában a jogi szabályozás a Seveso III. irányelv 
hazai bevezetésével jelentős módosításon esett át, amelynek fő céljai között említhető:

• a folyamatos tökéletesítés az elérhető legjobb gyakorlatok és üzemeltetési tapasz-
talatok figyelembevétele;

• a technológiai veszélyek jelzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok és erő-
források szerepeltetése;

• az alvállalkozói tevékenységek szabályozásának, üzemeltető általi felügyeletének 
erősítése;

• a súlyos balesetekkel szembeni biztonság szempontjából kritikus berendezések 
műszaki állapotának nyomon követése, valamint az ellenintézkedések bevezetése.

A témában a Seveso III. irányelv bevezetését követően kiadott hazai szabályozás több 
szempontból is támogatta a kapcsolódó végrehajtást, kiemelte többek között a tesz-
telés – műszaki felülvizsgálat – karbantartás hármasságának jelentőségét, meghatározta 
az egyes területek legfontosabb feladatait, eljárásait, kitért az alvállalkozók kiválasz-
tásával és a munkaengedélyezéssel kapcsolatos eljárások bevezetésének jelentősé-
gére és a működtetés főbb szempontjaira, ugyanakkor nem terjedt ki a részterületek 

14 Kátai-Urbán  2015.
15 Metatechnical Evaluation System – An evaluation system for the safety management in the process 
industries (2010).
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kialakításának  mélyreható vizsgálatára. Kutatásom keretében indokoltnak tartottam 
megvizsgálni a további szakmai iránymutatások biztosításának szükségességét és adott 
esetben a végrehajtani a kidolgozói tevékenységet.

Fontosnak tartom továbbá a biztonság szempontjából kritikus szervezeti, személyi 
és műszaki változtatások rendszerbe foglalását és a tárgyi irányítási rendszerelem által 
lefedett változástípusok definíciójának meghatározását. Kutatásom során a következő 
definíciók alkalmazására tettem javaslatot:

• biztonság szempontjából kritikus berendezés,
• biztonság szempontjából kritikus munkakör,
• biztonság szempontjából kritikus szervezeti változás.

A Seveso III. irányelv bevezetésének a tárgyi tartalmi elemet érintő legfontosabb újdon-
sága a biztonságiteljesítmény-mérés bevezetése volt, amelyeket a következőkben elemzek.

A biztonsági irányítási rendszerek értékelésének módszerei

Nemzetközi- és hazaiirodalom-kutatásom alapján megállapítottam, hogy jelenleg nem 
létezik nemzetközi szabvány a súlyos balesetek megelőzését szolgáló irányítási rend-
szerekre. Az üzemek többsége rendelkezik környezet-, minőség- és egyéb irányítási 
rendszerekkel. A Seveso III. irányelv által az üzemeltető részére előírt biztonsági irányí-
tási rendszer jogszabályi rendelkezésen alapul. A hatósági jogalkalmazás legfontosabb 
hatósági eszköze a hatósági tevékenység eljárásrendjét szabályozó BM OKF-intézkedés. 
Az időszakos hatósági ellenőrzések keretében a katasztrófavédelmi hatóság végrehajtja 
a biztonsági irányítási rendszerek vizsgálatát. Ehhez a munkához a katasztrófavédelem 
központi, területi és helyi szervei hatósági és szakhatósági tevékenységének rendjéről 
szóló 9/2018. számú BM OKF Főigazgatói intézkedés ad iránymutatást.

Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a biztonsági irányítási rendszerek tar-
talmi elemeihez további részletes szakmai szempontrendszerek és ellenőrző kérdések 
kidolgozásával mind az üzemeltetői jogalkalmazási, mind a hatósági jogérvényesítési 
tevékenység eredményesen támogatható.

Hatósági jogalkalmazási tapasztalatok értékelése

Kutatásom során mélyrehatóan vizsgáltam a  2014–2016 időszakban bekövetkezett 
üzemzavarok tapasztalatait a biztonsági irányítási rendszerekkel kapcsolatos szakmai 
módszertani fejlesztési irányok meghatározása érdekében. A vizsgált időszakban 
bekövetkezett üzemzavarokhoz kapcsolódó üzemeltetői kivizsgálási jelentések 
és hatósági vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmának vizsgálatán keresztül elemeztem 
és értékeltem az események bekövetkezése és a biztonsági irányítási rendszerek 
kialakítása és végrehajtása hiányosságai közötti összefüggéseket.
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Az elemző-értékelő tevékenység eredményeként megállapításokat tettem 
az események bekövetkezésének időbeli tendenciái, a műszaki, szervezési-irányítási 
környezet főbb eltérései, az üzemeltetők biztonsági irányítási rendszerek működtetésével 
kapcsolatos tudatossága, valamint a biztonsági irányítási rendszerek jelenlegi kialakítása 
és végrehajtása legfontosabb fejlesztést igénylő területei tekintetében. Ezt követően 
következtetéseket vontam le a biztonsági irányítási rendszerek súlyos balesetek 
megelőzésében betöltött szerepét illetően, valamint a további szakmai módszertani 
fejlesztést kiemelten igénylő részterületek vonatkozásában.

A másik kiemelt témaként jelentkező karbantartások és az alvállalkozói tevékenységek 
témakörében az eseményekből levont tanulságok további részletes vizsgálatát tartottam 
indokoltnak. Az alábbi ábra az üzemzavarok megosztását mutatja a karbantartás hiá-
nyosságaira visszavezethetőség szerint.

5. ábra
Üzemzavarok megoszlása a karbantartás hiányosságaira visszavezethetőség szerint
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A karbantartások témakörében a bekövetkezett eseményekből levonható legfontosabb 
tanulságok a következők:

• Számos esetben az üzemeltető nem ismerte fel megfelelő időben vagy alulbecsülte 
a műszaki állapot romlásának jeleit. Nem fordított elegendő erőforrást, időt 
és figyelmet a vonatkozó irányítási rendszerelemek kialakítására és a kapcsolódó 
tudatosságnövelésre.
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• Gyakran az alkalmazott vizsgálati módszerek nem voltak megfelelőek, más 
esetekben az üzemeltető nem intézkedett haladéktalanul a vizsgálati eredmények 
alapján szükséges ellenintézkedések megtételére, vagy túl kései, átmeneti, nem 
megfelelő ellenintézkedéseket tett.

• Az üzemeltető nem fordított kiemelt figyelmet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
berendezések kritikus pontjainak (például a külső és belső védőrétegek, a hegesz-
tések, a tartószerkezetek, a tartálypalást és a tartályfenék) műszaki állapotának 
nyomon követésére.

• Az üzemeltetők egy része nem alkalmazta kellően rendszeres időközönként a teszte-
lési/felülvizsgálati és karbantartási eljárásokat a nehezen hozzáférhető vagy sajátos 
technológiai körülmények között üzemeltetett berendezések esetében.

A vizsgált időszakban bekövetkezett események vizsgálatának tapasztalatai egyértelműen 
alátámasztják, hogy a kiszervezett, alvállalkozói rendszerben végeztetett munkavégzés 
jelentős veszéllyel járhat, ezért mélyreható irányítási rendszerbeli szabályozást igényel. 
Indokoltnak tartottam szakmai útmutató kiadásával összefoglalni a témában jelenleg 
elérhető legjobb gyakorlatokat, felhívni az üzemeltetők figyelmét a kiemelt figyelmet 
érdemlő szakmai szempontokra.

Az üzemzavarok kivizsgálási tapasztalatai és a hatósági ellenőrzési tapasztalatok 
elemzése és értékelése is rávilágított továbbá arra is, hogy a műszaki állapot nyomon 
követése és a karbantartás, valamint az alvállalkozói tevékenységek kezelése területén 
az azonosított szabályozási hiányosságok megszüntetése további részletesebb szakmai 
iránymutatásokat kíván.

Ezek alapján kutatásom további részében célul tűztem az utóbb említett új tartalmi 
elemek kialakításához és működtetéséhez további részletes iránymutatások kidolgozását, 
valamint a kapcsolódó jó üzemeltetési gyakorlatok összegyűjtését.

A biztonsági irányítási rendszert érintő fejlesztési javaslatok

A fentiek érdekében megvizsgáltam az említett témákban kiadott hazai és nemzetközi 
szakirodalmat. Arra a következtetésre jutottam, hogy a műszaki állapot nyomon köve-
tése és karbantartás, valamint az alvállalkozói tevékenységek kezelése területét a súlyos 
balesetek elleni védekezés szempontjából ezidáig egyetlen hazai szerző sem dolgozta 
fel szisztematikusan és részletekbe menően. A fenti következtetésre alapozva részletes 
vizsgálati szempontrendszert dolgoztam ki, amely témakörönként közel 50 fő és mintegy 
 20 alkérdésből álló ellenőrzőlista volt.

Ezt követően telephelyi konzultációkat folytattam le több különböző ipari tevékenységet 
végző, eltérő nagyságú és összetettségű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben. 
A konzultációk célja elődlegesen a válaszadás és az alkalmazott legjobb gyakorlatok 
összegyűjtése volt. Ezt követően szakmai ajánlásokat dolgoztam ki, és üzemeltetési 
gyakorlatokat gyűjtöttem össze, amelyeket témakörönként szakmaiútmutató-
tervezetekben foglaltam össze. Javaslatom szerint a kidolgozott ajánlások mind 
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az üzemeltetői jogalkalmazói, mind a hatósági jogérvényesítési tevékenység szakmai 
támogatására alkalmasak.

Befejezés

A kutatás legfontosabb célja az újszerűen kialakuló eljárás, eszközrendszer és jogalkal-
mazási módszertan műszaki szempontú kifejlesztése és állandó korszerűsítése, valamint 
az eredmények mérése a sikeres működés érdekében volt. Tudományos eredményként 
konkrét műszaki ajánlások kerültek kidolgozásra a hazai jog-, intézmény-, eljárás- és esz-
közrendszer, továbbá az iparbiztonsági feladatrendszer harmonizálása, további egysé-
gesítése, optimalizálása és fejlesztése érdekében.

A kutatás a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése hatékony-
ságának növelésén és az iparbiztonsági kockázatelemzés továbbfejlesztésén keresztül 
közvetlenül kapcsolódott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatás-fejlesztési és Inno-
vációs Stratégiájában a Műszaki tudományok Kollégium által megfogalmazott „Kataszt-
rófavédelem” kutatási fő irány prioritásaihoz.

A tudományos értekezés a katasztrófamegelőzés hatékonyságának növelése érde-
kében támpontokat ad a súlyos balesetek megelőzését és következményeik hatékony 
csökkentését szolgáló biztonsági irányítási rendszerek üzemeltetők általi eredményes 
kialakításához és megfelelő működtetéséhez. A kutatás eredményeként továbbfejlesztésre 
került az ezen rendszerek iparbiztonsági hatóság általi ellenőrzésére vonatkozó szakmai 
módszertan, amely hozzájárul a hatósági felügyeleti tevékenység szakmai színvonalának 
növeléséhez.

A biztonsági irányítási rendszer zavarait mutató veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elemzése, hátterének feltárása a nem várt események ismételt bekövet-
kezésének megelőzése érdekében elengedhetetlen, szerves részét képezi a magas szakmai 
színvonalon elvégzett iparbiztonsági kockázatelemzésnek. A kutatás az ilyen események 
kivizsgálásának hatékony és eredményes lefolytatását elősegítő módszertani javaslattétel 
kidolgozásán keresztül hozzájárult az iparbiztonsági kockázatelemzés fejlesztéséhez. 
A kutatás ezen eredmények elérésén keresztül az érintett üzemek környezetében a köz-
biztonság növekedéséhez vezet.

A kutatásaim eredményeként elkészült módszertani ajánlások közül a BM OKF 
Országos Iparbiztonsági Főfelügyelősége feldolgozta, és publikálta a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos üzemzavarok üzemeltetői kivizsgálására, valamint a karbantartási 
rendszerek kidolgozására vonatkozó útmutatókat.16 Jelenleg az alvállalkozók kezelésével 
kapcsolatos módszertani útmutató feldolgozása van folyamatban a katasztrófavédelmi 
szerveknél.

16 Mesics–Kovács–Domján  2018; Mesics–Laczkó–Domján  2020.
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Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros 
hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának 

elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában

Antal Örs1

Bevezetés

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás jegyében több szempontból is – üveg-
házhatású gázok kibocsátásának és a hőszigethatás csökkentése vagy a globális, illetve 
regionális klímatrendekkel összefüggésben alakuló szélsőséges jelenségek okozta károk 
mérséklése – a zöld infrastruktúrák igazolt tudományos és gyakorlati alátámasztottság 
mellett korszerű megoldásoknak számítanak. Jelen tanulmány során ezek részletes tár-
gyalásával foglalkozok, kiemelten fókuszálva a települési vízkárvédelemmel kapcsolatos 
lehetőségekre.

Kevésbé esik szó azonban a komplex előnyökkel járó „zöld elemek” más természeti 
hatásokkal szembeni előnyeiről, valamint alkalmazási lehetőségeiről, ami minden bizonnyal 
betudható annak, hogy a klímaváltozáshoz közvetlenül kapcsolható innováció és fejlesz-
tési elemek kiemelt hangsúlyt kapnak napjainkban. Ennek tükrében a tanulmány szintén 
vizsgálja az egyes zöld infrastruktúrák előnyeit és városi alkalmazási lehetőségeit a föld-
rengések okozta szeizmikus terhek vonatkozásában. Ennek célja – és egyben aktuali-
tása – olyan megoldások feltárása, amelyek a természeti eredetű kockázatokra több veszé-
lyeztető tényező szempontjából is válaszokat adnak. Mindez amellett, hogy hozzájárul 
a klímaadaptív módszerekkel kapcsolatos alkalmazási ismeretek kiszélesítéséhez, tovább 
erősítheti a hosszú távú, költséghatékony kockázatkezelési megoldások integrált végre-
hajtásának lehetőségeit a nagyvárosokban.

A zöld infrastruktúrák szerepe az épített környezetben

A zöld infrastruktúrák természeti elemek kártételeivel kapcsolatos szerepének tisztázását 
megelőzően szükséges ezen korszerű, a klímaválság hatásaihoz alkalmazkodó elemek 
meghatározásának és céljainak körüljárása különös tekintettel arra, hogy „nem minden 
zöld, ami annak látszik”.

A nemzetközi gyakorlatban, illetve szóhasználatban használt green infrastructures ki-
fejezésből eredő zöld infrastruktúrák (a továbbiakban: GI-k) közé sorolható megoldások 
rendkívül széles palettán értelmezettek, mivel a természetes elemekkel megvalósuló  

1 ORCID: 0000-0002-3656-0750
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 infrastruktúrák tekintetében egy igen nagy rendszert foglalnak magukban. Az adott terület 
jellegzetességeitől és területhasználati módjaitól függően általánosságban közös céljuk 
az élhetőbb környezet feltételeinek biztosítása, valamint az ökoszisztémák és azok háló-
zati működésének támogatása. Mindezért, a GI-ket nem lehet pontos lehatárolás mentén 
merev kritériumok szerint definiálni. A „zöld megoldásokat” átfogó módon lehet csak 
megközelíteni, egyrészről mint koncepciót, másrészről mint ökoszisztéma szolgáltatásokat 
nyújtó, természetes vagy félig természetes környezetben épített elemet.

Előbbi tekintetében, a biológiai sokféleség megőrzésének  2015–2020 közötti időszakra 
szóló nemzeti stratégiájára vonatkozó 28/2015. (VI.  17.) OGY határozat (a továbbiakban: 
OGY határozat) szerint a GI „a természetes és félig természetes területek részben létező, 
részben stratégiailag megtervezett hálózata, amely széleskörű ökoszisztéma-szolgáltatások 
nyújtására képes”.2

A fenti, rendszerszemléletű megközelítés tehát elsősorban a védett természeti területek 
ökológiai kapcsolatára utal, ugyanakkor az OGY határozat a GI-hálózat részeként a tele-
pülési környezeten is értelmez zöldfelületi rendszereket, miszerint „a funkcionálisan jól 
működő, biológiailag aktív, magas ökológiai értékű zöldfelületi rendszer, amely a biodi-
verzitás mellett a települési életminőség javítása szempontjából is fontos tényező”.3

A települési, illetve épített környezet vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy napjaink 
kihívásainak megfelelően a települési GI-elemek nemcsak hálózat részeként, hanem önálló 
egységként is elláthatják szerepüket. Ezzel szoros összefüggésben a GI-k kialakításuk sze-
rint olyan ökológiai szereppel bíró, növényzettel vagy vízzel borított területek, amelyek 
kiegészítik vagy kiváltják a klasszikus értelemben vett „szürke” infrastruktúra-elemeket, 
illetve rendszereket.4 Mindez azt jelenti, hogy a GI-k alkalmazása koncepcionálisan hozzá-
járul az ökoszisztéma-elemek integrált rendszerben történő megvalósulásához, mindezzel 
egyben elősegítve egyes szélsőséges természeti jelenségek kártételeinek csökkentését is.

A zöld infrastruktúrák előnyei és hátrányai

A „zöld” megoldásoknak számos környezeti és társadalmi hozadéka ismeretes, a nemzet-
közi szakirodalom az előnyöket az alábbi tényezők szerint kategorizálja:

• Abszorpció: a természetes, permeabilis felületek a csapadékvizek elnyelése révén 
csökkentik az intenzív csapadékhullás következtében kialakuló felszíni lefolyás mér-
tékét (például parkok, zöldtetők, bioárkok).

• Kapcsolat: a zöld kötöttpályás közlekedési útvonalak az egyes helyszínek elérhetősége 
mellett hozzájárulnak a közlekedés okozta szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. 

2 28/2015. (VI.  17.) OGY határozat 2.1.5.
3 28/2015. (VI.  17.) OGY határozat 2.1.5.
4 Módszertani útmutató a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv készítéséhez. 
1.0 változat (2016). 8.



683

Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés

Emellett GI-elemek révén biztosítható kapcsolat egyes ökoszisztémák között, ezzel 
is csökkentve az élőhelyek széttagolódását.

• Hőmérséklet-csökkentés: a szürke infrastruktúrák, illetve burkolt felszínek kiváltá-
sával csökkenthető a települések felmelegedése.

• Védelem: egyes vízfolyások és állóvizek esetén parti „zöld” megoldásokkal az árvizek 
kártételei megelőzhetők.5

A fentiekben felsorolt tényezők révén a zöld hálózati elemek megvalósítása és fejlesztése 
hozzájárul az élhetőbb környezet feltételeinek javításához, valamint a klímaváltozás hatá-
saihoz való alkalmazkodáshoz.

A GI-k előnyeinek és hátrányainak tárgyalása esetén is külön kell választani a települési 
zöld elemeket, valamint a táji ökológiai célból létesített infrastruktúrákat. Az előzőekben 
tárgyaltak szerint, a zöldfelületi rendszereket alkotó infrastruktúra-elemek evidens módon 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez, valamint az öko-
szisztémák és biodiverzitás fenntartásához, mindezzel elősegítve az élőhelyek, illetve ter-
mészeti tőkék fenntartható megőrzését.6 Erre tekintettel, a továbbiakban a GI-k települési 
szinten történő alkalmazása során általánosságban érvényesülő, releváns pozitív hatások 
vizsgálatára kerül sor az integrált szempontok figyelembevételével.

Hőszigethatás csökkentése

A hőszigethatás a jelentős mértékű mesterséges burkolatokkal, illetve beépített területekkel 
rendelkező nagyvárosok jellemző jelensége, amelynek kialakulásához több tényező is 
hozzájárul. Ilyen például a burkolt felületek és építmények nyári felmelegedéséből eredő 
hőleadása, a vízelvezető-hálózatok révén alacsonyabb párolgási szint, valamint a lakások 
hűtéséből, illetve fűtéséből eredő hőtöbblet. A hatás erősödéséhez nagyban hozzájárul 
a légmozgást korlátozó és a felmelegedést elősegítő, a nagyvárosok belterületeire jellemző 
nagymértékű beépítettség, valamint az épültek magassága. Mindez párosul a mérsékelt övi 
országokban – a klímaváltozással összefüggésben – mérhető tendenciózus hőmérséklet-
növekedéssel, valamint az anticiklon-tartózkodási zónák eltolódásaival, amelyek tovább 
növelik a hőszigethatás intenzitását.7

Rekreációs, szabadidős és turisztikai lehetőségek

A GI-k egyik legkézenfekvőbb lehetőségei a városi szabadtéri rekreációs, illetve sportolási 
lehetőségek felületeinek. Elég csak egy parkosított környezetet elképzelni sétányokkal, csó-
nakázó tóval, sportpályákkal, fitneszparkokkal stb. A vonzó környezet, illetve szabadidős 

5 Antal  2018a,  125.
6 Pesti  2015.
7 Mika  2013.



684

Antal Örs

funkciók a turizmus számára is vonzó desztinációvá teszik ezen helyszíneket, amelyek 
sok esetben komplex fejlesztésekként alapból szabadidős jellegű ökoszisztéma-szolgálta-
tásokkal valósulnak meg.

Lakosság egészségének megőrzése, tisztább levegő

Evidenciát képez, hogy az épített, városias környezetben a növényvilág jelenléte a levegő-
minőség szempontjából nélkülözhetetlen. A fotoszintézis révén a növények a szén-dioxid 
megkötésével egyben csökkentik az üvegházhatású gázok légkörbe jutását, valamint oxi-
géntermelésükkel hozzájárulnak a levegőminőség javulásához, mindezzel megteremtve 
a tisztább és egészségesebb levegő feltételeit a lakosság számára. Példának említhető azon 
belga kutatócsoport – beleértve környezetvédelmi szakembereket és orvosokat is –, amely 
tudományos eredményekkel támasztotta alá a szennyezett levegő és a szívroham kialakulási 
kockázatának növekedése közötti közvetlen összefüggést.8

Szürke infrastruktúrák támogatása

A fenntartható fejlődés, valamint a klímaváltozás kritériumait (adaptáció és kibocsátás-
csökkentés) szem előtt tartva a klasszikus, „szürke” infrastruktúrák „zöld” elemekkel való 
kombinálása, illetve megvalósítsa a jövő városfejlesztési stratégiáinak alapja lehet. Ilyen 
létesítmények között lehet említeni a füvesített villamospályákat, parkosított parkolókat 
vagy kültéri zöldfalakkal, illetve zöldtetőkkel ellátott iroda- és lakóházakat stb. A GI-k-re  
irányuló fejlesztések a klasszikus, a természeti értékekhez nem alkalmazkodó „szürke” 
infrastruktúra-elemek hatásainak kompenzációs intézkedéseiként is megvalósíthatók.

Minőségi és élhetőbb környezet biztosítása

A zöld környezet adta lehetőségek a lakosság szabadidős tevékenységein, valamint az egész-
ségesebb életvitelét elősegítő feltételeken keresztül egyben élhetőbb körülményeket nyúj-
tanak az emberek részére. A kialakított GI-khez kapcsolódó ökoszisztéma, illetve lakossági 
szolgáltatások egy-egy városrész vagy település vonzerejét és népességmegtartó képességét 
is nagyban meghatározzák.

8 Agancha–Collart–Wauters–Kayaert  2016,  13.
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Természeti meteorológiai és földtani eredetű kockázatok csökkentése

A GI mint fogalom és mint integrált stratégiai eszköz fő mozgatórugói a klímaváltozás 
egyre inkább érezhető hatásai voltak. Elsőként ezen infrastruktúra-elemek az Európai 
Bizottság által  2009-ben  kiadott, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásról szóló fehér 
könyvben lettek nevesítve mint a fellépés egyik fontos stratégiai lehetősége.9

A fehér könyv is kiemelt célként kezeli a meteorológiai eredetű szélsőséges jelenségek 
okozta káros hatások csökkentését, mint például a hirtelen kialakulású, gyors lefolyású, 
intenzív csapadékhullásból eredő városi árvizek kártételeink megelőzését. Emellett a zöld 
felületek, illetve elemek a földrengések hatásai esetén is kockázatcsökkentő, valamint a rea-
gálási és mentési munkálatokat megkönnyítő megoldásokként alkalmazhatók megfelelő 
kialakítás vagy városrendezési alapelvek betartása mellett. Ezek részletes vizsgálatára 
a következőkben kerül sor.

A fentiekben tárgyalt tényezőkön felül fontos megemlíteni, hogy az élhető városi kör-
nyezet elemeiként létrehozott zöld felületek és infrastruktúra-elemek egyben összeköttetést, 
illetve átjárhatóságot is jelenthetnek a vidéki ökoszisztémák között, ami elősegíti a válto-
zatos élővilág jelenlétét. Erre példaként említhetők a parkok, zöld tetős lakóövezetek vagy 
fás területek, amelyek megfelelő életteret biztosítanak a külterületi ökoszisztémák egyes 
növény- és állatfajainak (például madaraknak).

Zöld infrastruktúrák megvalósítása az adaptív vízkármegelőzés terén

Adaptív zöld megoldások szerepe

A vízkármegelőzés terén – a korábbiakban már említettek szerint – a GI-elemeknek első-
sorban a csapadékvíz-elvezető rendszerek tehermentesítésében, illetve azok kiegészítésében 
van szerepe, a hirtelen kialakulású árvizek által előidézett működési zavarok (például köz-
lekedés), szolgáltatás kiesések (például közműszolgáltatók) vagy kártételek (például épü-
letek, tereptárgyak, autók, közlekedési infrastruktúra-elemek rongálódása) elhárításával.

A hirtelen kialakulású árvizeket elsősorban a gyors lefolyású, intenzív esőzések 
idézik elő.

Kategóriáit tekintve megkülönböztetünk:
• villámárvizeket és
• városi árvizeket.

A nemzeti katasztrófakockázat-értékelésben (2011) megfogalmazott definíció szerint10 
a villámárvíz: „nagy mennyiségű lokális csapadék rövid idő alatti lehullása következtében 
medrükből kilépő kisvízfolyások. A rövid idő alatt lehulló nagy intenzitású csapadék 
nagyobb, mint a talaj vízvezető képessége, így a felszínen gyorsan megjelenik a lefolyás, 

9 Fehér könyv  2009, 7.
10 OKF  2011, 4.
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és az hirtelen eljut a befogadóba, településre.” A dokumentum megemlíti továbbá, hogy 
a jelenség kialakulásánál a csapadék mellett jelentős szereppel bír a domborzat, a felszín-
borítás, valamint a földhasználat típusa és paraméterei is.

A városi árvizek keletkezése – a villámárvizekhez hasonlóan – szintén az intenzív eső-
zéssel hozható összefüggésbe. A települések belterületein jelentkező lefolyást a víztömegek 
felgyülemlését elősegítő mesterséges, vízzáró felszínek, valamint a vízelvezető hálózatok 
befogadóképességének és levezető kapacitásának telítődése idézi elő. A két, hasonló folya-
matok alapján kialakuló árvízi jelenség közös ismérve, hogy gyors lefolyásúak, valamint 
kialakulásukat nagyban befolyásolják a domborzati viszonyok, a talaj és felszín fizikai 
jellemzői és a beépítettség.

Az elnevezésükből is adódóan a városi árvizek kialakulásának kedvező táptalajai 
a mélyebb fekvésű, beépített városrészek.

A jellemző kártáteleik között felsorolhatók az alábbiak:
• közlekedési útvonalak járhatatlanná válása,
• súlyos zavarok és akadályok a felszíni és felszín alatti tömegközlekedésben,
• aluljárók, pincék, felszín alatti létesítmények beázása,
• a szennyvízcsatornák kiöntéséből származó szennyezések,
• az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés működésének akadályozása,
• szünetelő áramszolgáltatás,
• az utcákról nyíló létesítmények, gépjárművek elárasztása,
• környezeti károk keletkezése és
• épületkárok kialakulása.11

A kisvízfolyások mentén kialakuló villámárvizek elleni védelem elsődlegesen a vízgyűjtő 
területen történő beavatkozások révén valósítható meg (például mederbeavatkozások, 
tározók létesítése), azonban a települési belterületekre bejutó vizek ellen másodlagos, 
illetve kiegészítő védelemként zöld megoldásokkal is hatékonyan lehet védekezni. A városi 
árvizek esetén – a vízelvezető rendszer alternatívájaként – a GI-k helyi védelmi megoldást 
jelenthetnek. Ezen korszerű, integrált településfejlesztési szempontokat is érvényesítő, főbb 
elemek bemutatására a következőkben kerül sor.

Zöld infrastruktúra-megoldások a települési árvízvédelemben

Vízáteresztő burkolat

Városi környezetben a nagymértékű csapadékvíz-lefolyás elleni védelem egyik legálta-
lánosabb, illetve legelterjedtebb módja a porózus, vízáteresztő burkolatok alkalmazása. 
A kő, beton vagy tégla anyagú burkolatelemek közötti résekben a felgyülemlő víz el tud 
szivárogni a mélyebb talajrétegek felé, ahol dréncsöveken keresztül vagy szikkasztással 
a víztöbbletet káros következmények nélkül el lehet távolítani. A vízáteresztő kavicsréteg 

11 Antal  2018b,  112.
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(mélyalap) egyebek mellett természetes szűrő funkciót is ellát, tehát a csapadékvíz már 
bizonyos szinten tisztított formában kerül a további talajrétegekbe, amivel megelőzhető 
és csökkenthető a felszíni szennyeződések (olaj, toxikus szerves vagy szervetlen anyagok 
stb.) terjedése.

1. ábra
Vízáteresztő burkolat tipikus rétegrendje
Forrás: Freeborn–Sample–Fox  2012, 7.

A vízáteresztő burkolatok elterjedt, korszerű megoldásai – köztük olyan technológiákkal, 
amelyek a porózus tulajdonság mellett magas teherbírással is rendelkeznek, így akár 
autóutak esetén is alkalmazhatók – az alábbiak:

• porózus aszfalt burkolat (például autóutak esetén);
• fraktált kavicsszórás (másodrendű utak esetén);
• műanyag háló (kavicsszórású utak stabilizálására, megerősítésére, parkolók esetén, 

a kitöltő anyag lehet föld is, amit füvesítenek);
• porózus gyep (főként kisebb terhelésű, alkalmi parkolóhelyek esetén);
• beton elemes térkövezés (1. ábra, esztétikus megjelenése miatt kedvelt köztéri bur-

kolat);
• égetett téglaelemes burkolat;
• gyantakötésű kavicsburkolat (elsősorban gyalogos sétányoknál és kisebb forgalmi 

terhelésű utaknál alkalmazzák);
• vagy újrahasznosított üvegből készült burkolat (újrahasznosított üveg gyantával 

és kötőanyaggal keverve, amely egyaránt alkalmas sétányok és kisebb terhelésű autó-
utak porózus burkolatára.

A porózus burkoltok legfőbb előnyei az alábbiak:
• akadályozzák a csapadékvíz felgyülemlését;



688

Antal Örs

• táplálják a felszín alatti vízkészletet;
• természetes szűrőként funkcionálnak;
• csökkentik a hőszigethatást;
• mentesítik a vízelvezető hálózatot és a befogadót; és
• gátolják az egybefüggő jégfelület kialakulását.

Ezen infrastruktúra elemek alkalmazási korlátjainak vonatkozásában megemlíthető a költ-
séges fenntartás, valamint a teherbírás.

Bioswale

A bioswale vagy bioárok (2. ábra) egy olyan növényzettel fedett ülepítőgödör vagy víz-
elvezető árok, amely a felgyülemlő csapadékvizeket a felszín alatt elszikkasztja, vagy 
drénrendszeren keresztül elvezeti. A porózus burkolatokhoz hasonlóan a vízelnyelés 
és eltávolítás mellett a bioárkok kialakított rétegei szűrőhatást is kifejtenek. Vonalas léte-
sítményként vannak számon tartva, amiből kifolyólag elsősorban közutak vagy sétálóutak 
mentén, köztereken vagy parkoló területeken alkalmazzák őket.

2. ábra
Csapadékvíz elvezetésére alkalmas bioswale rétegei városi környezetben
Forrás: Green Earth Operations

Tekintve, hogy a bioárokrendszerek általános esetben gravitációs vízelvezetéssel kerülnek 
beépítésre, más GI-elemekkel is közös rendszerben tudnak működni. A felszíni növényzet 
terén a leggyakrabb esetben fű, cserje vagy virágok vannak telepítve, ritkább esetben 
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pedig kisebb fák. Mindezek egyben hozzájárulnak az élhetőbb és táji megjelenés terén 
értékesebb környezet kialakításához.12

Zöldtetős megoldások

Az esztétikus táji megjelenés mellett a sűrűn beépített városrészeken alkalmazott zöld-
tetős megoldások jelentős hatást fejtenek ki a csapadékvizek nagymértékű utcai lefolyá-
sának megelőzésében, illetve ezzel a vízelvezető hálózat tehermentesítésében. A zöldtető 
legfontosabb rétegeit tekintve (3. ábra) a legfelső, felszíni réteg az ültetett növényzet. 
A csapadékvizek elvezetését, illetve visszatartását pedig a szivárgó réteg biztosítja, 
amely egyben szűrőrétegként is funkcionálva megakadályozza a beépített dréncsövek 
esetleges eltömődését.

3. ábra
Egyenes rétegrendű zöldtető szerkezeti rétegrendje
Forrás: Szlivka  2016,  19.

A zöldtetők általános kialakítása szerint megkülönböztetünk egyenes és fordított réteg-
rendű tetőket. Előbbi esetben a vízszigetelés a hőszigetelés felett helyezkedik el, míg 
utóbbi esetben pedig fordítva. Mind a vízelvezetés és a páraképződés szempontjából 
korszerűbb megoldás a fordított elrendezés.

A zöldtetők mindemellett kedvező tulajdonsággal bírnak a hőszigethatás csökken-
tésében, valamint élhető környezetet biztosítanak a lakók számára, számos szabadidős 
jellegű hasznosítási lehetőséggel.

12 Antal  2018a,  134.



690

Antal Örs

Kéktetős megoldások

A zöldtetős kialakításhoz hasonlóan, a csapadékvizek felgyülemlésének fokozott meg-
előzésére egyre jobban elterjedt megoldásnak számítanak a kéktetők, amelyek a meg-
nevezésük ellenére szintén a korszerű GI-k családjába sorolhatók. Működésüket, illetve 
funkcióikat tekintve kifejezetten a csapadékvizek visszatartására és elvezetésére irá-
nyulnak a beépített víztároló geocellarétegen keresztül. Az esővíz a beépített vízelvezető 
rendszeren keresztül kerül elvezetésre vagy felhasználásra például locsolásra, hűtésre 
vagy egyes háztartási jellegű célokra. A kéktetők egyik nagy előnye a hagyományos 
zöldtetőkkel szemben, hogy kisebb teherbírású épületszerkezetek esetén is alkalmaz-
hatók.13 Szintén elterjedt megoldás a zöld és kéktetők kombinációja, vagyis a geocellás 
blokkok, valamint a vegetációhoz szükséges rétegek együttes alkalmazása (4. ábra).

4. ábra
Zöld- és kéktető kombinációja
Forrás: Alumasc roofing system

A zöldtetős szerkezeti rétegek nélkül létesített kéktetők által visszatartott csapadékvíz egy 
része – a helyi meteorológiai viszonyoktól függően – a párolgás útján a légkörbe távozik.

Esőkertek

A klasszikus esőkertek (5. ábra) amellett, hogy a sűrűn beépített városrészeken a vege-
táció és a zöld környezeten keresztül kellemes és élhetőbb viszonyokat teremtenek, 
elnevezésükből is eredően fontos szerepet töltenek be a települési vízkármentesítésben 
az esővizek összegyűjtésével, valamint elszivárogtatásával. Az előzőekben tárgyalt meg-
oldásokkal szemben az esőkertek nem közvetlenül, helyileg gyűjtik össze az esővizet, 

13 Antal  2018a  136.
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hanem általában más, a vízelvezetés szempontjából gyenge paraméterekkel bíró hely-
színekről (például nagyobb parkolók, üzemi területek, városközpontok, terek, közutak 
stb.) csatornákon keresztül, így gyakorlatilag egy lefolyáscsökkentő, átmeneti tározóként 
funkcionálnak. Az összegyűjtött csapadékvizet gravitációs vízelvezetőn keresztül vagy 
szikkasztással lehet eltávolítani, de a mennyiségét a párolgás is csökkenti.

5. ábra
Esőkertek szerkezeti rétegrendje
Forrás: Lingso

Az esőkertek átmeneti tározói számos szabadidős tevékenységre hasznosíthatók, vala-
mint a létrehozott és táplált tavi környezet egy vonzó és természeti értékekben gazdag 
ökoszisztémát hozhat létre. Az esőkertek mindemellett kiváló lehetőséget biztosítanak 
más GI-elemekkel (például bioárkokkal) való követlen kapcsolatra, illetve más zöld 
megoldások által összegyűjtött csapadékvizek visszatartására és eltávolítására.

Zöld infrastruktúrák megvalósításának lehetőségei a települések 
földrengésbiztonsága terén

Általánosságban földrengésbiztonsági vonatkozásban is elmondható, hogy a nagyvárosias 
környezet, a sűrű beépítettség és az épített infrastruktúrák mind olyan tényezők, amelyek 
a földrengések keltette szeizmikus hatásokkal szembeni kitettséget is jelentősen növelik. 
Ezzel összefüggésben megalapozott kérdésként merül fel, hogy a GI-kben, illetve „zöld” 
elemek integrálására irányuló városrendezési stratégiákban az épített környezet terén 
milyen pozitív hatású lehetőségek rejlenek a szeizmikus kockázatok csökkentésében, 
amelyek egyben a védekezési időszak vonatkozásában a mentési feladatok végrehajtása 
szempontjából is fontosak.
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A GI-k városi környezetben való megvalósítását legnagyobb mértékben korlátozó 
tényező a helyhiány, illetve az olyan mértékű beépítettség, ami ellehetetleníti az épített 
környezet természetes alapú elemekkel történő átalakítását. Mindezért a szeizmikus 
kockázatok csökkentését elősegítő zöld elemek megvalósítására irányuló konkrét el-
képzelések az integrált szemlélet mentén, a városépítészeti, illetve városrendezési tervek 
során születhetnek meg, alkalmazkodva a helyi viszonyokhoz, valós kockázatokhoz, 
illetve társadalmi igényekhez. Ezek tisztázását megelőzően jelen tanulmány a követke-
zőkben rövid betekintést nyújt a földrengések épületekre gyakorolt, elsődleges hatásaiba.

A földrengések hatásai az épületekre

Az egyes épületek rendszerint a vertikális terhekkel (épület saját súlya és a beltéri, 
valamint a csapadék felhalmozódásából eredő terhelés) szembeni ellenálló képességre 
lettek tervezve. A földrengések következtében kialakult épületkárok fő okaként a ren-
géshullámokból eredő és épületszerkezetekre ható oldalirányú talajmozgás említhető, 
mivel a földrengéshullámok horizontális irányú gyorsulása nyírófeszültséget hoz létre 
a teherhordó szerkezetekben, amelyre az építmények méretezése nehezen megoldható. 
További tényezőként említhető a rengéshullámok okozta rezonancia, vagy az épületek 
túlterheltsége és statikai instabilitása is okozhatja (utólag beépített emeletekkel, elvá-
lasztó falakkal stb.).14

Földrengések következtében az épületek összedőlését, illetve romosodását az alábbi 
két körülmény idézi elő közvetlenül:

• az épületek helyzetének megváltozása az alaphoz képest (elmozdulás, süllyedés, 
dőlés, borulás stb.);

• és az egyes épületszerkezeti elemek sérülése (deformáció, leomlás, porladás, törés, 
összeomlás stb.).

A romhatás mint tényező

A földrengések primer hatásaként, városi környezetben elsődlegesen az építményekre 
gyakorolt romhatást kell figyelembe venni.

A romosodásos, illetve omlásos épületkárok előidézésére alkalmas szeizmikus jelen-
ségek építményekre gyakorolt hatásai különböző típusok szerint alakulhat a terhelés 
jellegének, intenzitásának és az építmény sérülési mértékének függvényében. Az épü-
letszerkezetekben bekövetkezett károsodások mértéke közvetlen összefüggésben van 
az építmény elhelyezésével, építési technológiájával, túlterheltségével, védelmi képessé-
geivel, az érintett település/objektum szerkezeti kialakításával, a talajmechanikai viszo-
nyokkal és a másodlagos hatások okozta károkkal.

14 Mika  2013.
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A fentiek tükrében a romosodás mértéke az alábbiak szerint csoportosítható:15

• teljes romosodás: a várható károsodás mértéke: 90–100%;
• erős romosodás: a várható károsodás mértéke: 50–90%;
• közepes romosodás: a várható károsodás mértéke: 30–50%;
• enyhe és könnyű romosodás: a várható károsodás mértéke: 30% alatt.

A földtani sajátosságok és a pusztító jelenség hatásának jellemzői mellett a romosodás 
mértékét nagyban befolyásolja továbbá:

• az építmények konstrukciós technológiája és minősége,
• az építmények mérete (különösképpen a magassága),
• a települések szerkezeti kialakítása, beépítettségi foka és
• az utak szélessége.

A sűrűn beépített kárterületeken jellemzően egyenletes magasságú, összefüggő rom-
mező alakul ki, ami nehezíti a mentési és kárfelszámolási munkálatokat, valamint elő-
segítik a katasztrófa dominóhatásainak kialakulását is. A beépítettségi szinttel közvetlen 
összefüggésben vannak továbbá az útvonalhálózat méretei és szerkezeti kialakítása, ami 
ugyancsak befolyásolja az épületek leomlása következtében kialakuló romképződést.

A romosodásból és összedőlésekből eredő súlyos következmények megelőzése érde-
kében a települések szerkezeti tervezésénél és az egyes építmények építési helyének meg-
választásánál a tervezett létesítmények összeomlásából eredő romhatárok megállapítása 
szükséges, ami általánosságban az alábbi ábra szerint (6. ábra) történik.

6. ábra
Épületek romhatára az épületmagasság függvényében
Forrás: Hornyacsek  2011, 284.

15 Janik  2006, 6.
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A fenti ábra alapján megközelítő számítást lehet végezni az adott épület teljes 
összeomlásából származó törmelékkúp magasságára és vízszintes kiterjedésére. 
A keletkező rom magasságát és vízszintes irányba történő kiterjedését elsősorban tehát 
az épület magassága határozza meg, ugyanakkor a kialakuló rom alakját és méretét 
nagyban befolyásolhatják továbbá a korábbiakban bemutatott épületszerkezeti jellemzők 
(épület alakja, építési technológiája, anyaga, tetőszerkezete stb.). Az egyes épületek 
törmelékeinek összefüggése vagy elkülönülése a lakópark szerkezeti kialakításából 
adódik (egyes épületek távolsága, utak elhelyezése stb.), amelynek tervezése során 
lehetőség nyílik a GI-elemek beillesztésére.

A zöld infrastruktúrák érvényesítése a városrendezési alapelvek során

A felkészülési vagy békeidőszakban a városrendezési, illetve települések szerkezeti 
kialakítására vonatkozó műszaki-technikai megelőző megoldások és tervezés alapelve 
az ipari létesítmények lakónegyedektől való elválasztása, katasztrófa esetén a területtűz 
és a tűz terjedésének megakadályozása, valamint hogy az építmények összedőlése vagy 
súlyos sérülése esetén a mentő és mentesítő feladatok ellátáshoz szükséges területi fel-
tételek biztosítva legyenek.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a romosodás függvényében meghatározott 
településrendezési alapelvek alkalmazásánál mindig fontos szempont a veszélyeztetettség 
mértéke, az adott település kockázati besorolása, valamint a terület domborzati adott-
sága és infrastrukturális lehetőségei. Mindezek alapján egy nagyon alacsony szeizmikus 
aktivitással rendelkező és szélsőséges időjárástól, valamint veszélyes ipari létesítmények 
veszélyeitől mentes terület tervezésekor a strukturális irányelvekkel szemben a veszé-
lyeztetettségnek megfelelő építési technológia alkalmazása magasabb prioritású feladat. 
Mindemellett, ugyanakkor, az épületek egymástól való biztonsági távolsága, illetve 
az egybefüggő törmelékkúp képződésének megelőzése vonatkozásában a parkosítás 
és a zöld felületek beillesztése – a korábbiakban tárgyalt előnyök alapján is – indokolt. 
A városrendezési alapelvek során továbbá figyelembe kell venni az átmenő forgalmat, 
valamint a mentő és mentesítési feladatok ellátásához szükséges, megfelelő szélességű, 
legalább egy forgalmi sávot (a továbbiakban: biztonsági sáv) biztosító úthálózat kiala-
kítását is.16

A biztonsági sáv tervezésének alapjául a korábbiakban bemutatott romhatár számí-
tása szolgál. Az alábbi ábrán (7. ábra) látható az adott magasságú épületek közti szük-
séges távolság számítása, amely lehetővé teszi a törmelékek közötti biztonsági sávot, 
amelynek minimális szélessége 3 méter. A tűzgátló sáv méretezésének alapelveit pedig 
a 8. ábra demonstrálja.

16 Gábor  1972, 49.
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7. ábra
Épületek távolságának biztonságos meghatározása teljes romosodás esetére
Forrás: Tóth  2010, 52. dia

8. ábra
Lakóövezetek közötti „tűzgátló” elválasztó sáv kialakításának méretezése
Forrás: Tóth  2010, 51. dia
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A fenti településstrukturális alapelvek érvényesítésére a települések szerkezeti tervezé-
sénél a megfelelő szélességű biztonságos útvonalak figyelembevételére és kivitelezésére, 
példaként a következő ábrákon szereplő (9. ábra) épületrendezési modellek általános-
ságban alkalmazhatók. Ezek során egyrészről lehetőség nyílik a lakókörnyezet támasz-
totta infrastrukturális igények (parkok, parkolóhelyek, bejáratok könnyű elérése stb.) 
kielégítésére, valamint a komplex előnyökkel, illetve funkciókkal bíró zöld táji elemek 
integrálására.

Jelmagyarázat: 

 épület 

 romhatár 

 közút 

 parkolóhelyek 

 füvesítés, parkosítás 

 

9. ábra
Településszerkezeti modellek a biztonsági sáv biztosítására és a zöld infrastruktúra-elemek 
kialakításának lehetőségére
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A fenti ábrán bemutatott példák alapján történő településszerkezeti kialakítás esetén 
az épületek katasztrófa következtében kialakult teljes romosodása esetén ugyan a sűrű 
beépítés miatt részben összefüggő rommező alakul ki, azonban minden épület törme-
lékeihez biztosított a mentő alakulatok hozzáférése. A biztonság fokozása érdekében 
a magasabb épületeket célszerű a lakóterület szélére tervezni, a közmű fővezetékeket 
pedig a biztonsági sáv nyomvonalába, illetve a romhatárokon kívül elhelyezni a meg-
hibásodások esetén való hozzáférhetőség biztosítása érdekében. Mindemellett, a terület 
hatékony kihasználása elősegíthető mélygarázsok létesítésével, illetve a kiszolgáló léte-
sítmények terepszint alá építésével.
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Zöld infrastruktúrák alkalmazásának lehetőségei

Mint már ismert, városi kontextusban a GI-k urbanizált környezetbe való kialakításának 
egyik fő korlátozó tényezője a helyhiány, valamint a területhasználatból eredő társadalmi 
igények. Ezért megvalósításukat és integrált településrendezési tervezésüket nagyban 
elősegíti, ha az érintett területek tulajdonviszonyai egységesek (állami, önkormányzati 
vagy esetenként magán). Emellett a hatékony és fenntartható területhasználathoz iga-
zodva, kialakításukra lehetőséget adnak a romhatárok, illetve bizonyos esetekben a biz-
tonsági sávok.

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint az élhetőbb környezet feltételeit 
szem előtt tartva a romhatár távolságon belül az egyik legjobb megoldás a fasor ültetése, 
mivel megfelelő tájolású ültetés esetén közvetlen funkciót látnak el árnyékolás révén 
az épületek nyári napsütéses órák során való felmelegedése, illetve a hőszigethatás erő-
södése ellen. Mindez az energiafelhasználás szempontjából is releváns előnyökkel jár. 
A GI-k települési alkalmazásával kapcsolatos, naprakész kutatások bizonyították, hogy 
ezen elemek hűtési hatása elsősorban az árnyékoláson keresztül valósul meg. Az alábbi 
ábrán (10. ábra) látott elrendezés szerint modellezték a fák árnyékoló hatásából eredő 
energiamegtakarítás mértékét. A vizsgált változatok alapján a legnagyobb energiaigény-
csökkenés az 1. és 4. számmal jelzett épületek szerint volt mérhető.17

10. ábra
Árnyékoló funkciót betöltő fasor-variációk (zölddel jelölve) épületek körül18

Forrás: Privitera – La Rosa  2018, 8.

A lakóépületek közötti tűzgátló sávok kritériumait figyelembe véve, az esetleges tüzek 
terjedésének megakadályozására az épületek között dupla fasor létesítése a tűzgátló 
sávon belül nem célszerű.

17 Privitera – La Rosa  2018, 7.
18 Jelölések: W = Nyugat, E = Kelet, S = Dél.
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A fentiekben vázolt településszerkezeti modellek esetén, a romhatár és biztonsági 
zónák esetén, a fasor kialakítás mellett további zöld elemek létesítésére van lehetőség 
az alábbiak szerint:

• parkosítás,
• porózus burkolatok kiépítése (például porózus aszfalt, térkövezés, kavicsszórás, 

porózus gyep, gyantakötésű kavicsburkolat stb.),
• gyepfelület kialakítása,
• bioárkok kialakítása,
• zöldkertek,
• épületek belső kertjei esetén kisebb esőkertek, vagy
• ökoparkok, illetve ökojátszóterek.

A felsorolásból is látszik, hogy a lakóövezeti funkciókhoz igazodva egyes GI-elemek 
az épületek magassága alapján meghatározott minimális épülethatárok zöld felületként 
való hasznosítása mellett, a csapadékvizek felszíni lefolyásából eredő problémák keze-
lésében is szerepet játszhatnak. Mindezért, a tanulmányban vizsgált elemeket és azok 
potenciális alkalmazási területeit – beleértve a romhatárokat és biztonsági zónákat 
is – és előnyeit az alábbi táblázatban (1. táblázat) foglaltam össze, amely egyben ki-
indulóalapként is szolgálhat a GI-kkel kapcsolatos, integrált települési tervezés terén.

1. táblázat
GI-megoldások összehasonlítása az előnyök, valamint az alkalmazási területek tükrében
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Jelölések:
magas szinten támogatja
alacsony szinten támogatja
egyáltalán nem járul hozzá

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A fentiekből is következtethető, hogy a legáltalánosabb és egyben legtöbb pozitív hoza-
dékkal járó zöld elem a gyepfelületek kialakítása, illetve a parkosítás, azonban ezek 
jelentős területi helyigényei az esetek túlnyomó többségében nem teszik lehetővé ki-
alakításukat oly módon, hogy funkció szempontjából megfelelők legyenek. Mindezért, 
a sűrűbb beépítettségű, zártabb lakórészeken és tereken a pontszerű jelleggel alkalmaz-
ható, kisebb helyigényű, ugyanakkor összetettebb szerkezetű megoldások alkalmazása 
vezethet eredményre.

Befejezés

A GI-k alkalmazására épülő városfejlesztési stratégiai elképzelések világszerte történt 
gyors fellendülésében több tényező is szerepet játszott. Egyrészről a városok zöld felü-
leteinek hiánya, illetve drasztikus csökkenése, valamint az urbanizációs trendekkel 
összhangban, az épített környezet folyamatos terjedése, amelyek egyben a települési 
vízkárkockázat vonatkozásában, valamint a szeizmikus hatásokkal szemben is sebez-
hetőbbé tették a városokat. Az okok, amelyek ezt elősegítették nem újkeletűek, hosszan 
tartó – akár évszázadokon átívelő – folyamatokról beszélhetünk. A paradigmaváltást 
a  21. században a klímaváltozás egyre erősödő hatásai hozták meg, amiből kifolyólag új 
stratégiai alapokra helyeződött a GI-elemek városi környezetben történő megvalósítása. 
Mindezek terén, integrált módon egyre erősödő formában megjelenik a szélsőéges ter-
mészeti hatásokkal szembeni kockázatcsökkentés szerepe is.

A tanulmányban feltárt „zöld” megoldások előtérbe helyezik, illetve megerősítik 
a többfunkciós területhasználat adta lehetőségeket, amelyek amellett, hogy hozzájárulnak 
a természeti eredetű kockázatok és károk megelőzéséhez, a lakosság részére élhetőbb 
környezetet és a városi és vidéki ökoszisztémák átjárhatóságán keresztül diverz termé-
szeti struktúrákat hoznak létre.

Stratégiai megközelítésben mindez egyben ellensúlyozza a szürke infrastruktúrák, 
valamint a kevésbé adaptív földhasználatokból eredő hátrányokat is. Bizonyos szinten 
és mértékben a GI-k nemcsak alapvető célként kell szerepeljenek a településfejlesztési 
tervekben, de mint települési kompenzációs intézkedések is megjelenhetnek. Az integrált 
szemlélet érvényesítése szempontjából fontos ezért, hogy a települések fejlesztési 
koncepcióiban a kockázatok és környezeti szükségletek mellett társadalmi igények is 
teljesítve legyenek. Megfordítva, a települési tervezés során a zöldfelületi rendszerek 
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 tervezésénél a települési vízkár és földtani kockázati szempontokat is javasolt figyelembe 
venni, az egyes GI-k adta korszerű és adaptív lehetőségek alapján.

Mindemellett, a tapasztalatok alapján számos példával igazolható a beruházások 
során a természetvédelmi érdekek ütközése az árvízvédelmi, urbanisztikai, erdészeti stb. 
fejlesztésekkel, illetve tevékenységekkel. A GI-k komplex előnyei és hatásai kiváló lehe-
tőséget adnak olyan fejlesztések megvalósítására, amelyeket az egyes érintett ágazatok 
közös célok, illetve érdekek mentén, egymással együttműködve valósítanak meg. A GI-k 
egyben a jövő zálogai lehetnek a fenntartható, klímaadaptív fejlesztéspolitika terén.
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A Magyar Honvédség mobil légiforgalom-szervezési 
komponense kialakításának és alkalmazási 

lehetőségeinek vizsgálata

Vas Tímea1

Bevezetés

A világban jelenleg zajló fegyveres konfliktusok többségében az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetének (a továbbiakban: NATO) katonai erői a washingtoni szerződés 5. cikkely 
szerinti kollektív védelem, valamint az 5. cikkely hatálya alá nem tartozó válságreagáló, 
békefenntartó, humanitárius műveltek okán vannak jelen. A világnak e területeit a hiá-
nyos vagy lerombolt infrastruktúra miatt, jellemzően légi úton lehet megközelíteni, ezért 
azok a repülőterek, amelyek ideiglenesen vagy hosszú távon biztosítják az adott régió 
elérését és a vállalt feladatok teljesítését, egyfajta „kapuként” is szolgálnak az ország 
számára a külvilág felé.

Az ideiglenes telepített repülőterek alkalmazásának kezdete egészen a második 
világháborúig nyúlik vissza.2 A hadszíntér légi úton történő elérése és a szárazföldi 
erők támogatására szolgáló repülőgépek korlátozott hatótávolsága miatt szükséges volt 
a feladat-végrehajtás körzetében történő le- és felszállásra, valamint földi kiszolgálásra 
alkalmas területeket kijelölni.

Az  1980-as  évek végéig, jellemzően az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: 
USA) légierejének áttelepülését szolgálták azok az előretolt katonai bázisrepülőterek, 
amelyek állandóan működő, kiépített repülőtéri infrastruktúrával és személyzettel ren-
delkeztek. Ezeket a repülőtereket az adott ország befogadó nemzeti támogatás3 keretében 
biztosította.4

Erre az időszakra az volt a jellemző, hogy a mobil, telepíthető képességek elsősorban 
a humanitárius műveletek támogatására létrehozott ideiglenes repülőtereken, leszálló-
helyeken valósultak meg, míg a harcoló alakulatokat támogató repülő erők a jól kiépített 
repülőterekről üzemeltek. Ahogyan az állandó települési helyű bázisokat egyre-másra 
felszámolták, úgy mutatkozott egyre nagyobb igény a mobil, gyorsan telepíthető repülő-
terekre, amelyekről a szárazföldi erők támogatása gyorsan és sikeresen megvalósulhatott.

1 ORCID: 0000-0002-0082-0370
2 Bergeud  2009.
3 A befogadó nemzet részéről a NATO és szövetséges erők számára, békeidőszakban, krízis és háború 
esetén nyújtott polgári és katonai támogatás, a nemzet vagy nemzetek és NATO között megkötött 
együttműködési megállapodás alapján, amely az erők az adott ország területén való működésére 
és áthaladásukra terjed ki.
4 NATO AAP-6 (2015); NATO Logistics handbook (1997).
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Egyre nagyobb szükség lett olyan képességek kialakítására, amelyekkel a Föld egyik 
pontjáról a másikra történő gyors és hatékony áttelepülés biztosítható volt. Az öbölháború 
kezdete óta mind a harcoló, mind a támogató erők előretolt repülőterekről hajtották végre 
műveleteiket, így az expedíciós, telepíthető repülőbázisok az amerikai légierő alakulatai 
működésének biztosításához hétköznapivá váltak. Az USA  2005-re  már csak néhány 
állandó repülőbázist tartott fenn. A többi, távoli helyszínen zajló műveletet, általában 
ideiglenes, hosszabb-rövidebb települést biztosító repülőtérről valósították meg.

Ahogy a terrorizmus elleni harc kiszélesedett, és egyre inkább vált világméretűvé, 
úgy növekedett a telepíthető repülőterek száma az egyes földrészeken. Jelenleg több 
száz kisebb-nagyobb repülőbázist és leszállóhelyet üzemeltet az USA a világ számos 
részén. Az expedíciós műveletek sikere a „light, lean and lethal”5 összefüggésében rejlik, 
amely a harcoló és azokat támogató erők gyors, precíz és praktikus áttelepülésére utal. 
A támadó légierő ütőképességének és mobilitásának növelése érdekében a célterület 
közelébe telepítik a hadianyagot, a lakókonténereket, az élelmiszer- és víztartalékot, 
a szállítókapacitást és az üzemanyagot.

A hidegháborús szembenállás csökkenésével, az előző példákból láthatóan, a szten-
derd hosszú távú települések és az új típusú terrorizmussal járó katonai műveletek meg-
jelenése egyre jobban előtérbe helyezték a telepíthető repülőtéri képesség jelentőségét 
a távoli vagy kiépítetlen infrastruktúrával rendelkező területeken.6

A NATO  2012 májusában Chicagóban tartott csúcstalálkozója a telepíthető légi-
forgalom-szervezési képességek szempontjából meghatározónak bizonyult, mert ekkor 
hagyták jóvá az úgynevezett „okos védelem”-kezdeményezést.7 Az indítvány célja, hogy 
a tagállamokat együttműködésre ösztönözze egy olyan modell megteremtésével, amely 
közelebb hozta egymáshoz a részt vevő nemzeteket és a védelmi ipart.8 A kezdeményezés 
projektjei közül az egyik a telepíthető repülőbázisok, úgynevezett telepíthető légi bázis 
aktiváló modul (a továbbiakban: DAAM),9 amely erőinek tagállami együttműködésben 
történő összevonása és megosztása a repülőtér-üzemeltetés és a légi forgalmi szolgálta-
tás10 biztosításának érdekében kívánnak létrehozni. A projektben Magyarország is sze-
repet vállalt – az akkori elképzelésnek megfelelően – elsősorban kiképzett személyzet 
felajánlásával. A szerepvállalást indokolta, hogy a magyar katonai légi forgalmi irányítók 
missziós területen több alkalommal végeztek sikeres munkát. Elsőként a pristinai repü-
lőtéren a délszláv fegyveres válság idején, ahol katonáink a polgári repülőtéri irányítók 
és bevezető irányítók feladatait vették át.11 Aztán Afganisztánban, Kabul repülőtéren, 
ahol  2003-tól  a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők12 kötelékében szolgáltak 

5 Könnyen, megbízhatóan, halálosan.
6 AFP  10-219 V6  2012.
7 SD: Smart Defence.
8 Szenes  2014.
9 DAAM: Deployable ATM Activation Module.
10 Aerodrome Operation and Air Traffic Management.
11 Vas–Somosi  2010.
12 ISAF: International Security Assistance Forces Afghanistan.
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repülőtéri irányító beosztásban egészen  2009-ig. Később pedig Mazar-al-Sharifben 
és rövid időre Kunduzban dolgoztak repülőtéri irányítói beosztásban, rövidebb-hosszabb 
időszakokban a magyar MATCO-k13 egészen  2018 februárjáig.

A tudományos probléma megfogalmazása

A NATO telepíthető légi forgalmi szolgáltatás képessége (a továbbiakban: DATM)14 
létrehozásának igénye már  2004-ben  felmerült, amikor az Észak-atlanti Tanács15 fel-
hatalmazást adott arra, hogy szervezett és jól megtervezett keretek között biztosítsák 
a NATO-műveletekben részt vevő civil és katonai légi forgalom és a NATO Reagáló Erő16 
légi járművei számára a repülőtéri és légi navigációs szolgálatokat. A DATM-képesség 
olyan többnemzeti erők által üzemeltetett meteorológiai és légi forgalmi szolgáltatásokat 
biztosító repülőteret foglal magában, amely alkalmas a civil és katonai forgalom fogadá-
sára a nap 24 órájában, egy éven keresztül. A képesség telepítése olyan területen kerül 
kijelölésre, amely biztonságos és megfelelő a légi járművek fel- és leszállására, valamint 
a földi mozgására, befogadó nemzeti támogatás igénybevétele nélkül. A DATM-képesség 
készenléti ideje 28 nap, ami a műveleti területre történő kijutáshoz szükséges időt foglalja 
magában. A DAAM, ami az eltelt egyéves időszak után felváltja a repülőteret addig üze-
meltető DATM-képességeket, és további telepíthető képességmodulokkal egészíti ki, egy 
jól felszerelt, hosszú távú működésre alkalmas repülőbázis17 üzemeltetését teszi lehetővé.

A fentiekből is látható, hogy egy repülőtér üzemeltetése egyetlen nemzet számára 
túlságosan megerőltető feladat lenne, ezért a DAAM-együttműködés a részt vevő nem-
zetektől szakszemélyzeteket és technikaieszköz-felajánlást is vár annak érdekében, hogy 
a NATO a telepíthetőlégibázis-projektet nemzeti hozzájárulásokkal valósítsa meg, külső, 
civil szerződő felek bevonása nélkül.

Magyarország a korábbi tapasztalatokra alapozva a DAAM-képességmodulok közül 
elsősorban légi forgalmi irányító területen járulhat hozzá a közös repülőtér-üzemeltetési 
feladataihoz. Ahhoz, hogy ezen a területen reális, a NATO-ambíciószintnek megfelelő 
felajánlást tegyünk, aktuális információkkal kell rendelkeznünk saját meglévő képes-
ségeinkről.

Ehhez pontosan ismernünk kell a magyar katonai légiforgalom-szervezés és repü-
lőtér-üzemeltetés összefüggéseit, egyes elemeinek rendszerben elfoglalt helyét, a sze-
mélyzet, a technikai eszközrendszer és az eljárások megfelelőségét. Mivel ebből a meg-
közelítésből a fenti rendszer korábban még nem került vizsgálatra, annak elvégzéséhez 
tudományos alapossággal elvégzett, mélyreható elemzések szükségesek. A vizsgálatok 

13 MATCO: Military Air Traffic Controller Officer.
14 DATM: Deployable Air Traffic Management.
15 NAC: North Atlantic Council.
16 RF: Reaction Forces.
17 NDAB: NATO Deployable Airbase.
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eredményei ismeretében már pontosan behatárolható, hogy a felajánlásra kerülő katonai 
légi forgalmi irányítók és a technikai eszközrendszer milyen feltételek mellett lehet 
alkalmas a telepíthető repülőtéren való szolgálat folyamatos szolgáltatás biztosítására, 
és mennyiben felel meg a szövetségi előírásoknak és követelményeknek.

A kidolgozásért felelős irányító csoport a DATM, DAAM képességmoduljainak meg-
tervezésekor az alábbi három fontos mérföldkövet jelölte meg:

• a képességmodulok létrehozását és a NATO-ambíciószint eléréséhez szükséges 
készenléti állapot elérését;

• a képességmodulokhoz a szükséges szabványok szabályzók hozzárendelését vagy 
megalkotását

• és a képzést, amely a képességek fenntartását lehetővé teszi.
A dolgozatomban, a fenti mérföldkövekhez kapcsolódóan az alábbi területeket vizs-
gáltam:

• az eddigi hadműveleti repülőtereken szerzett – elsősorban légi forgalmi irá-
nyítói – tapasztalatok alapján a DATM-, DAAM-képességmodulok melyik szeg-
mensében képzelhető el magyar szerepvállalás;

• a DATM repülőtéren folyó légi forgalmi irányítás18 végrehajtásához a magyar fél 
milyen berendezésekkel, eszközökkel képes hozzájárulni;

• az úgynevezett „in-theatre”-képzésre – további magyar szerepvállalásként – milyen 
feltételek mellett lehet alkalmas a korábbi felkészítések alapjául szolgáló NATO 
ISAF KIA-céltanfolyam19 területén.

Kutatási célkitűzések

Témaválasztásomat személyes érintettség is erősítette.  2008 és  2009 között mint légi 
forgalmi irányító szolgáltam Afganisztánban, a Kabuli nemzetközi repülőtéren, amely 
akkor sajátos módon „civil és katonai légi bázisként” szolgálta ki a NATO ISAF mis-
sziójában és a nemzetközi polgári légi forgalomban részt vevő légi járműveket.  2009-től  
jelenlegi beosztásomban a katonai légi forgalmi irányítók oktatását végzem a felsőok-
tatási alapképzésben és szakmai tanfolyamokon. Az oktatás továbbfejlesztéséhez figye-
lemmel kísérem az aktív irányítói feladatokat ellátó kollégák részéről érkező igényeket, 
változásokat, hiányosságokat. Az egyik ilyen kiemelt figyelmet igénylő terület a távoli 
ország hadműveleti repülőterén végzett légi forgalmi irányítói szaktevékenység. Mivel 
a légi forgalmi irányítás, annak eszközei, eljárásai, humán aspektusai szorosan kapcso-
lódnak a repülések biztonságos lebonyolításához, ezért az irányítók szakmai és mentális 
felkészítése a hatékony, sikeres munkavégzés alapja és a repülésbiztonság megfelelő 
szinten tartásának fontos tényezője. A kutatásom irányvonalára további két esemény is 
hatással volt. Az egyik hogy a Honvédelmi Minisztérium részéről megvalósult NATO 

18 ATC: Air Traffic Control.
19 KIA: King Abdulaziz International Airport (Afganisztán, Kabul).
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telepíthető légi forgalmi szolgáltatás komponens képesség20 kezdeményezés a Magyar 
Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló program (40/2014 HM 
utasítás) keretein belül támogatta több alkalommal is a sikeres magyar szerepvállalást. 
A program célja a magyar katonai légi forgalmi szervezési rendszer korszerűsítésére irá-
nyul, ezen belül külföldi és hazai képzések, fejlesztési stratégiák, szövetségi elvárások 
okán felmerülő feladatok folyamatos tervezésére és megvalósítására.21 További kutatá-
saimat ösztönző irányvonal a távoli irányítótorony technológia megjelenése, és sikeres 
alkalmazása a polgári repülőtéri környezetben, amelyből következésképpen kínálkozott 
számomra az a felvetés, amely a technológia katonai repülőtéri környezetben való vizs-
gálatára irányult.

A kutatási célkitűzéseim között szerepelt, hogy vizsgáljam és értelmezzem a feladat, 
a szakszemélyzet, az eszköz és ezek hármasából adódó képesség összefüggő és egymásra 
épülő logikai sorrendjét. Ehhez kapcsolódóan a következő területek részletes vizsgálatát 
végeztem el:

• A DATM, DAAM, NDAB22 elemeinek és összefüggéseinek vizsgálata. Azok össze-
hasonlítása a hasonló alapon működő amerikai hadseregben alkalmazott expedíciós 
repülőterek működésével és kijelölési elveivel annak megállapítására és definiá-
lására, hogy a magyar szerepvállaláson belül a telepíthető katonai légi forgalmi 
irányítás képessége milyen módon képzelhető el.

• A személyzet felajánlásán kívül vizsgáltam a repülőtéri légi forgalmi irányításhoz 
szükséges technikai eszközök felajánlásának lehetőségeit is. Mint a légi forgalmi 
irányításban megjelent újszerű megoldás, kiemelten kezelem a távoli irányítótorony 
telepíthető képességként való bevonását. Ezt az opciót a NATO ATMC23 korábban 
is valószínűsítette. Az elképzelés magyar vonatkozása a Honvédelmi Minisztérium 
és a HungaroControl24 együttműködési megállapodása alapján, a pápai repülőtér 
multi Távoli Repülőtéri Irányító Központba25 való megjelenítését foglalja magában 
a SESAR  2020 (PJ05  2020) által támogatott projekt részeként. A kutatás során 
vizsgáltam a távoli irányítótorony civil alkalmazása során szerzett tapasztalatokat 
és katonai repülési eljárásoknak, specialitásoknak való megfelelés lehetőségeit, 
valamint a telepíthető képességként való alkalmazás alternatíváit.

• Ahhoz, hogy kijelenthető legyen, hogy a távoli repülőtéri irányítótorony megfelel-e 
a műveleti követelményeknek, az eddig már bevált és gyakran alkalmazott mobil 
toronyra26 előírt feltételekkel való összehasonlítását végeztem el.

• A kutatásom negyedik célkitűzése volt, hogy megvizsgáljam a telepíthető légi for-
galmi irányító szakszemélyzet szakmai felkészítésének optimális feltételeit, annak 

20 Deployable Air Traffic Management Component.
21 Vas–Somosi  2011.
22 NDAB: NATO Deployable Air Base.
23 ATMC: Air Traffic Management Committee.
24 Magyar Léginavigációs Szolgáltató Zrt.
25 RTC: Remote Tower Control Centre.
26 MOTS: Mobile Tower System.
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érdekében, hogy az adott hadműveleti repülőtér környezetéhez minél gyorsabban 
alkalmazkodjanak és elsajátítsák a repülőtér sajátosságait, forgalmi jellemzőit, el-
járásait.

Kutatási hipotézisek megfogalmazása

A fent megfogalmazott állítások alapján az alábbi hipotéziseket állítottam fel:
• a mobil repülőtér modelljéhez a magyar telepíthető katonai légi forgalmi irányító 

szakszemélyzet repülőtéri irányító képessége felajánlható;
• a távoli irányító torony katonai repülőtereken való alkalmazásánál – a forgalom 

sajátosságai miatt – a polgáritól eltérő más képi megjelenítés indokolt;
• a távoli irányító torony telepíthető képességként való alkalmazása nem találkozik 

azokkal a követelményekkel, amelyek alkalmassá teszik a műveleti környezetbe 
való adaptálására;

• a magyar katonai légi forgalmi irányítók hadműveleti repülőtéren történő munka-
végzéséhez célirányos felkészülés szükséges, amely a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (a továbbiakban: ICAO)27 szabványainak megfelelően akkreditálható, 
ezzel a szakszemélyzet bizonyítványa megfelel a NATO STANAG 720428 ajánlá-
sának.

Kutatási módszerek

Értekezésem elkészítéséhez az alábbi kutatási módszereket alkalmaztam:
• nemzetközi- és hazaiszakirodalom-kutatás, amely magában foglalja az ICAO szab-

ványainak, ajánlásainak, dokumentumainak tanulmányozását és feldolgozását;
• a NATO és magyar katonai szabványok és jogszabályok elemzése, tanulmányozása 

és feldolgozása, két afgán hadműveleti repülőtér forgalmi statisztikáinak össze-
gyűjtése, elemzése és kettő hazai katonai repülőtér jellemző forgalmával, repülőtéri 
műszeres felszereltségével, légtérszerkezetével történő összehasonlítása;

• korábbi kutatások másodelemzése analitikus, geometriai módszerek segítségével;
• összehasonlító elemzés elvégzése és eseményfamodell felrajzolása a telepíthető 

és a távoli repülőtéri irányítótorony rendszerekre;
• a hazai és NATO ISAF-beosztásokban megszerzett szakmai tapasztalataim fel-

használása, összefoglalása;
• magyar és angol nyelvű kérdőív összeállítása és az abból kapott eredmények elem-

zése;

27 ICAO: International Civil Aviation Organization.
28 NATO Minimum Requirements for Personnel Providing Air Traffic Services in NATO-led 
Operations.
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• interjú készítése a hazai polgári légiforgalmi irányító képzés elismert oktatás-mód-
szertani szakreferensével.

A NATO DATM-, DAAM-, NDAB-koncepció és összehasonlítása az expedíciós 
repülőterek funkcióival

Értekezésem első fejezetében a NATO telepíthető repülőbázis létrehozásához vezető 
folyamatot mutattam be, annak állomásait, lépcsőfokait a DATM, DAAM légi forgalmi 
szervezési elemek megjelenésétől a teljes telepíthető repülőtéri képesség elméleti meg-
valósításáig. Ebben a fejezetben tisztáztam továbbá a témához tartozó fogalmakat és ter-
minológiát. Mivel a kutatás során és dolgozatom írása idején is az NDAB még csak 
a lehetséges megvalósítási koncepciók kidolgozásának szakaszában van, ezért össze-
hasonlítást végeztem az USA hadserege expedíciós repülőtéri képességének leírását 
tartalmazó direktívákkal. Az összehasonlítás során az azonosságokat és különbségeket 
kerestem a még tervezési fázisban lévő elképzelés és egy már gyakorlatban kipróbált 
képesség között. Mivel a magyar fél felkérést kapott az NDAB-ben  való részvételre, 
ezért a dolgozatom további részében azt vizsgáltam, hogy az ATC-csoportban29 vezető 
nemzeti vagy támogató nemzeti szerepkörben elképzelhető-e a részvétel. A kutatásom 
során a következő megállapításokat tettem. A repülőterek összehasonlításánál a továb-
biakban a definíciók és a használatos terminológia azonosságait és különbségeit mutatom 
be, és az első kézenfekvő megállapítás az volt, hogy míg az expedíciós repülőterek 
teljes mértékben az Egyesült Államok haderőinek települését szolgálja, addig az NDAB 
esetén NATO-szövetségben vállalt többnemzeti együttműködés biztosítja a repülőtér 
üzemeltetését. A telepíthető repülőterek létrehozását, üzemeltetését és felszámolását 
az egyes szolgálati egységek feladatait összesítő szabályrendszer alapján hajtják végre. 
Ezért a következő különbség abban lelhető fel, hogy az expedíciós repülőterek esetén 
ez a szabályzó rendszer a szaktevékenységet szabályozó doktrína,30 annak végrehajtását 
szolgáló irányelvek31 és a részletszabályokat tartalmazó kézikönyvek, instrukciók, tak-
tikák és technikákat összesítő kiadvány.32 Az NDAB esetén a jogszabályi környezetet 
a NATO ATMC által kidolgozott okmányrendszer, az adott területet lefedő NATO STA-
NAG-ek, ezek hiányában nemzeti szabályzók adják. A NATO-szövetségben a nemzetek 
a telepíthető repülőbázis létrehozásával, üzemeltetésével és felszámolásával együtt járó 
feladatokat egyrészt a NATO STANAG-ek, az azokban gyakran az egységesítés célját 
szolgáló ICAO Annexek és dokumentumok, valamint a saját nemzeti szabályzóik alapján 
hajthatják végre.

29 ATC: Air Traffic Control.
30 AFDD: Air Force Doctrine Document.
31 AFPD: Air Force Policy Directive.
32 TG: Tactical Guidance.
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Az expedíciós repülőterek és az NDAB-repülőterek létesítését szabályozó 
dokumentumokban a „bare base”,33 illetve „bare airfield”34 terminológiát alkalmazzák, 
amelyek a telepíthető repülőbázis fogalomkörében, a kopár vagy teljesen előkészítetlen 
területen való repülőtér-létesítést jelentik. A különbség néhány részlete abban áll, 
hogy az expedíciós repülőterek esetében a „bare base” olyan helyszínt jelent, ahol van 
rendelkezésre álló futópálya, gurulóutak és előterek, valamint vízforrás, utóbbi hordozható 
is lehet. Ez annak alapján kerül kijelölésre, hogy a területről minél hatékonyabban 
lehessen a folyamatban lévő műveleteket támogatni. Ezért ebben a koncepcióban szükség 
van mobil, könnyen telepíthető, előre csomagolt eszközökre, amelyek szállítása légi úton 
könnyen megoldható.

Az NDAB-terminológiában a „bare airfield” olyan területet jelent, amely rendelkezhet 
a légijármű-üzemeléshez szükséges fel-leszállómezővel és a hozzá tartozó munkaterü-
lettel, de hiányzik a NATO légi műveletek kiszolgálásához szükséges infrastrukturális 
háttér, ezért rekonstrukcióra szorul. A „bare airfield” lehet önálló egység, egy támo-
gató repülőbázis35 része. Végül vannak olyan repülőterek, amelyek utólagos rekonst-
rukciót nem igényelnek, és minimális DAAM-hozzájárulással képesek repülőbázisként 
üzemelni,36 ezért a NATO-műveletek végrehajtására teljes egészében alkalmas. Míg 
az NDAB nem vesz igénybe befogadó nemzeti támogatást, az expedíciós repülőterek 
esetén az Egyesült Államok Légiereje igen.

A feldolgozott dokumentumok alapján az expedíciós repülőtér esetén nem a készen-
léti vagy rendelkezésre állási időt határozzák meg, hanem azt az időtartamot, amikor 
a hadszíntérre történő megérkezés után a repülőbázist megnyitják a forgalom számára. 
Ezt az állapotot a megérkezés utáni harmincadik napon kell elérni. Az NDAB ese-
tében – a rendelkezésre álló adatok alapján – a 28 napos időintervallum azt a készenléti 
időt jelenti, amikor az elrendelő parancs kézhezvétele után a békeidős települési helyről 
az adott modul kész az adott helyszínre történő kitelepülésre.

Alapvető különbség még, hogy míg az USA évtizedekre visszanyúló tapasztalattal 
és megfelelő erőforrásokkal rendelkezik az expedíciós repülőterek létesítése és üzemel-
tetése területén, addig az NDAB koncepciója még az előkészítés fázisában van.

A továbbiakban a két telepíthető repülőtér szervezeti felépítését és sajátosságait 
vizsgáltam, és kerestem az azonosságokat és különbségeket az egyes repülőtértípusok 
között. Amint az összehasonlításból is látható, a két repülőtér-koncepció filozófiájában 
hasonló, de összehasonlításuk néhány területen egyelőre nem lehetséges, mivel az NDAB 
jelenleg még a megvalósítás kezdeti szakaszában van. Megállapítható viszont, hogy míg 
az expedíciós repülőterek elnevezése és kijelölése egy kialakult gyakorlat alapján történik, 
ami összefüggésben van a hadszíntéren folyó műveletekkel és azok támogatásával, addig 

33 AFP  10-219 V5  2012.
34 AFH  10-222  1997.
35 SB: Support Base.
36 WB: Well Found Base.
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az NDAB modelleket kínál a műveleti tervezéshez, amelyek mérete és ezáltal funkciója 
a hozzájuk tartozó képességmodulokkal tölthető fel.

Rendszerszintű megközelítés a magyar telepíthető MATCO-képesség 
definiálására

Ebben a fejezetben az NDAB ATC-csoportjához felajánlásra kerülhető magyar telepít-
hető MATCO-képességet kívántam meghatározni a katonai képesség mintájára. Ehhez 
elsőként megvizsgáltam, hogy az ATC a Magyar Honvédség rendszerében milyen szer-
vezeti egységen belül helyezkedik el, és hogy a szervezeti egységen belüli elhelyezkedése 
milyen mértékben hasonló az NDAB szervezeten belüli helyével. Megállapítottam, hogy 
az ATC a légierő azon alakulatainál, ahol önállóan vagy állami légijármű-üzemeltetéssel 
együtt látnak el feladatot, vagy anélkül szolgáltatnak, kizárólag a repülőtér üzemben-
tartójának alárendeltségébe tartoznak. Ezután összehasonlítottam az NDAB repülőtéri 
modell ATC-csoport felépítését és szervezeti egységben elfoglalt helyét, hogy men-
nyiben hasonlít a magyar katonai repülőterek szervezeti felépítésében elfoglalt helyére. 
Megállapítottam, hogy a két modell között különbségek vannak, mert amíg az NDAB 
szervezetében az ATC-csoport a repülőtér mint fogadóképes, kiszolgáló infrastruktúra 
szervezeti elemét alkotja, addig a magyar modell alapján a légijármű-üzemeltetést ki-
szolgáló alegységeként van jelen. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar 
telepíthető MATCO-képesség a magyar modell alapján nem definiálható, ezért annak 
létesítéséhez az NDAB-modellben vázolt szervezeti egységet kell figyelembe venni. 
Azt, hogy a magyar fél az ATC-csoporton belül a teljes vagy csak részképesség felaján-
lását ambicionálhatja, négy repülőtér összehasonlításán keresztül kívántam bizonyítani. 
A négy repülőtér közül kettő hadműveleti, kettő pedig hazai. A repülőterek vizsgálatakor 
a műszerezettségük, munkaterületük karakterisztikája, légtérszerkezetük és végül éves 
fogalmi statisztikájuk kerültek górcső alá. A szervezeti egységen belül, a katonai képesség 
mintájára, az NDAB A, B és C modell által meghatározott paramétereknek megfelelően, 
a telepíthető ATC-képességet határoztam meg, amelyet a következőképpen írtam le:

• az A modellhez tartozó telepíthető légi forgalmi irányítási képesség nappal, VFR37 
szerinti üzemelésre alkalmas, vizuális navigációt segítő berendezésekkel és nem 
műszeres futópályajelzésekkel ellátott repülőtéren, a katonai forgalom mennyisé-
gének és összetételének függvényében AFIS-38 vagy ADC-szogáltatást39 biztosító 
szak-személyzetekből és eszközökből álló csoport;

• a B modellhez tartozó telepíthető légi forgalmi irányító képesség, nappal és éjjel, 
VFR és IFR40 szerinti üzemelésre alkalmas, vizuális és műszeres navigációt segítő 

37 VFR: Visual Flight Rules.
38 AFIS: Aerodrome Flight Information Service.
39 ADC: Aerodrome Air Traffic Control.
40 IFR: Instrument Flight Rules.
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berendezésekkel felszerelt, katonai forgalom mennyiségének és összetételének függ-
vényében AFIS- vagy ADC- és APP-41 (eljárásirányítás)42 szolgáltatást biztosító 
szakszemélyzetekből és eszközökből álló csoport;

• a C modellhez tartozó telepíthető légi forgalmi irányító képesség, bármely nap-
szakban és időjárási viszonyok között, VFR és IFR szerinti üzemelésre alkalmas, 
vizuális és műszeres navigációt és leszállást segítő berendezésekkel és irányítási 
rendszerekkel felszerelt, katonai és polgári forgalom mennyiségének és összetéte-
lének függvényében ADC- és APP- (APS-)43 szolgáltatást biztosító szakszemély-
zetekből és eszközökből álló csoport.

A kutatásom forgalmi statisztikák összehasonlításával közös elemeket keresett a magyar 
katonai és a hadműveleti területen működő két-két repülőtér között.

A kutatás eredményeként a következő megállapításokat tettem:
• a VFR-repülések száma magasabb, mint az IFR;
• a katonai forgalom száma magasabb vagy jelentős mennyiségű a polgári forga-

lomhoz képest;
• nagy mennyiségű helikopteres repülés érinti a repülőteret.

A felsorolt három megállapítás az AFIS-, ADC-szolgálat létesítését indokolják. A magyar 
MATCO-képesség felajánlásának pontosítása érdekében azt a hazai sajátosságot is figye-
lembe kell venni, hogy a jelenlegi állami légi közlekedés szakszemélyzeteinek szakszol-
gálati engedélyeiről szóló jogszabály szerint  2010 óta minden engedélyes légi forgalmi 
irányító első lépésként repülőtéri irányítói szakszolgálati engedélyt szerez. Ez azt fel-
tételezi, hogy a jelenleg aktív MATCO-szakszemélyzet minden tagjának van repülőtéri 
irányító szakszolgálati engedélye és ennek megfelelő gyakorlata. Az elvégzett kutatás 
és a hazai sajátosságok alapján megfogalmaztam továbbá, hogy a magyar telepíthető 
MATCO-képesség, az NDAB A, B és C modellben meghatározott napszak, időjárási 
viszonyok és repülési szabályok szerint működő légi járművek számára repülőtéri irá-
nyító szolgálatot biztosító szakszemélyzetet és irányítási eszközöket, rendszereket fog-
lalja magában.44

A telepíthető repülőtéri irányítás rendszere, eszközei

A harmadik fejezetben a szakszemélyzeti felajánláshoz hozzárendelhető eszközfelajánlást 
vizsgáltam. Ennek első lépéseként a magyar katonai és polgári, az ICAO és a NATO 
vonatkozó szabályzóit és ajánlásait hasonlítottam össze, annak érdekében, hogy a vizs-
gált ATC-képességhez tartozó repülőtéri irányítótorony tekintetében vajon ugyanazokat 
a felszereltségi követelményeket írják elő, vagy sem. A telepíthetőképesség eszközeként 

41 APP: Approach Control Service.
42 Radar nélküli bevezetés.
43 Felderítőradarral biztosított bevezetés.
44 Vas  2017.
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alkalmazható repülőtéri irányítótorony vizsgálatakor az MOTS45 és az RTS46 alkalma-
zásának jellemzőit, hadműveleti követelményeit és alkalmazási lehetőségeit mutattam 
be. A MOTS mint a telepíthető repülőtéri irányítóképesség lehetséges vizsgálata során 
megállapítottam, hogy a mobil konténerbe szerelt repülőtéri irányítótorony a hagyomá-
nyos toronyban is meglévő felszereltséggel rendelkezik. A rangsorba állított elemeket 
1–7-ig  osztályoztam, ahol 1-gyel jelöltem azt, amelynek kiesése leginkább, 7-tel pedig 
a legkevésbé befolyásolja a szolgálat ellátását és a repülésbiztonság szintjének fenn-
tartását. Rangsorba állítottam a toronyban rendelkezésre álló eszközöket és rendsze-
reket annak függvényében, hogy kiesésük, sérülésük, meghibásodásuk esetén milyen 
mértékben befolyásolják az ACS-szolgálat47 biztosítását, és okoznak-e közvetlen koc-
kázatot. Az egyes elemek mellé rendeltem a lehetséges meghibásodás okát és az azok 
kiküszöbölésére alkalmazható eszközöket, eljárásokat. A MOTS-képesség esetében 
helyben megtalálhatók a repülőtéri irányító szolgálat ellátásához szükséges eszközök 
és berendezések, azok bármelyikének kiesése, meghibásodása esetén a szolgálat szá-
mára rendelkezésre állnak azok a tartalék eszközök, eljárások, amelyekkel pótolhatók, 
vagy hiányuk nem okoz közvetlen repülésbiztonsági kockázatot. A vizsgálat következő 
részében arra a kérdésre kívántam választ kapni, hogy a hadműveleti területként szolgáló 
ország légi közlekedési rendszere milyen sajátosságokkal rendelkezik annak érdekében, 
hogy a továbbiakban az RTS mint telepíthető képesség alkalmazási feltételeit vizsgálni 
tudjam. Az RTS-t az afganisztáni légi közlekedési környezetben vizsgáltam, ahol jel-
lemzően a rendszer legsérülékenyebb elemei a kommunikáció, a repülések nyomon 
követhetősége és a meteorológiaadatok rendelkezésre állása. Az RTS-t elméletileg abba 
a környezetbe helyeztem, amelynek a sajátosságait az előbbiekben vizsgáltam, és táb-
lázatos formában az MOTS-hoz hasonlóan felvázoltam, hogy kizárólag a repülőtéren 
és a távoli irányító központban elhelyezett rendszerelemek vagy egy harmadik forrás is 
közreműködik az adott elem működésében, milyen meghibásodás fordulhat elő, és vége-
zetül az ADC-nek  milyen eszközök állnak rendelkezésére a szolgálat folyamatosságának 
fenntartására. A vizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy az ADC-nek  nincs más 
eszköze a szolgálat folyamatos biztosítására, mint ami az MOTS esetén rendelkezésre áll, 
de plusz meghibásodásként vagy kockázati faktorként az adatkapcsolat megszakadása 
vagy működésében beálló zavarok, kiesések jelentős kockázatokat jelenthetnek. Ezért 
az adatkapcsolatot mint a szolgálat biztosításának kritikus elemét vizsgáltam tovább. 
Az adattovábbítás szempontjából az egyes elemeket az adatmennyiség szerint felosz-
tottam hang, videókép, numerikus adat, egyszeri parancs/utasítás továbbítására. A továb-
biakban is arra a kérdésre kerestem választ, hogy a rendszerelemek prioritási sorrendje, 
a szolgálat biztosítása érdekében ugyanaz, mint az MOTS esetén, vagy sem. Továbbá, 
hogy a prioritási sorrendben elől álló elemek közül egy vagy két elem kiesése esetén 

45 MOTS: Mobil Tower System.
46 RTS: Remote Tower System.
47 ACS: Aerodrome Control Sevice.
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folytatható-e a szolgáltatás. Vizsgálati  módszerként a Bernoulli-féle eseményfamodellt48 
és az ICAO SMM49 biztonságimátrix-elméletet egyaránt felhasználtam. A vizsgálat 
eredményeképpen megállapítottam, hogy az első két elem valamelyikének, a kétoldalú 
rádió-összeköttetésnek vagy a képi megjelenítésnek rendelkezésre kell állnia annak 
érdekében, hogy a szolgálat fenntartható legyen. Továbbá azt is, hogy a meteorológiai 
adatok és a repülési tervadatok sérülésének, hiányának pótlására szolgáló eljárás igényli 
a képi megjelenítést vagy a rádió-összeköttetés meglétét. Az MOTS és az RTS telepíthető 
képesség adott környezetben való összehasonlítása alapján jelenleg a magyar telepíthető 
MATCO-képesség hadműveleti területen való munkavégzését az MOTS rendszer alkal-
mazása mellett valósíthatjuk meg.50

Fenntarthatóság a telepíthető MATCO-képesség szempontjából

A negyedik és egyben utolsó fejezetben a magyar MATCO-szakszemélyzet megváltozott 
körülmények között, hadműveleti repülőtéren, nemzetközi környezetben történő hatékony 
munkavégzéséhez szükséges képzést vizsgáltam. A fejezetben angol nyelvű kérdőíven 
keresztül, azon nemzetek MATCO-szakszemélyzeteit kérdeztem meg, akikkel együtt 
a magyar MATCO-k már szolgáltak hadműveleti repülőtereken. A kérdések a célfelké-
szítés szükségességének indoklásához és az optimális képzés összeállításához szolgáltak 
információkkal. Vizsgálatom a továbbiakban arra is kiterjedt, hogy a célfelkészítést 
az ICAO ATC kompetenciaalapú képzés irányelvei alapján felülvizsgáljam és átalakít-
sam.51

Összegzett következtetések

A magyar telepíthető MATCO-képesség létrehozásánál elsősorban a repülőtéri irányító 
szakszemélyzet felajánlásában érdemes gondolkodni. Ennek egyik oka, hogy a hazai – dol-
gozatom írása idején még kizárólag állami célú repülések célját szolgáló – repülőtereken 
a forgalom nagy része katonai repülés. A repülőterek légi járatokkal és repülőklubokkal 
kötött együttműködési megállapodásai és az egyedi repülési kérelmek lehetővé teszik 
a polgári légi járművek fogadását. Így a polgári forgalommal kapcsolatos tapasztalatok 
ugyan rendelkezésre állnak, de arányait tekintve kisebb mennyiségben, mint a hadműve-
leti repülőtereken. Ami a repülőtéri irányító képesség felajánlását még inkább indokolja, 
az az, hogy a hadműveleti repülőtereken a forgalom nagyobb részben VFR, mint IFR 
szabályok szerinti repülés, valamint ezek a repülőterek nem mindig rendelkeznek radarral 

48 Abonyi–Fülep  2014.
49 ICAO SMM: ICAO Safety Management System; ICAO Doc 9858  2017.
50 Vas  2018.
51 Vas  2018.



715

A Magyar Honvédség mobil légiforgalom-szervezési komponense 

sem a bevezető irányító szolgálat ellátásához, hanem azt eljárásirányítással biztosítják. 
Ez utóbbiban a MATCO-szakszemélyzetek korlátozott tapasztalatokkal rendelkeznek.

A repülőtéri irányító felajánlás a szolgálatot biztosító eszközökkel és szakszemély-
zetekkel együtt tekinthető teljesnek az NDAB ATC-csoport feladatainak ellátására. 
A repülőtéri irányító szolgálat eszközeként az MOTS-képesség tűnik jelenleg az alkal-
mazható megoldásnak, mivel az RTS mint telepíthető képességhez szükséges eszköz 
és adatkapcsolati feltételrendszer jelenleg Magyarország számára nem áll rendelkezésre.

A hadműveleti területen települő repülőterek földrajzi és forgalmi sajátosságaira, 
illetve a megváltozott környezetben való munkavégzésre történő felkészülés érdekében 
célfelkészítés megtartása indokolt. A célfelkészítés megtartásához szükséges oktatási inf-
rastruktúra csak részben áll rendelkezésre, a leginkább hiányzó eszköz a többi repülőtér 
környezetének megjelenítését lehetővé tevő toronyszimulátor. A célfelkészítés, a nemzeti 
szakszolgálati engedéllyel rendelkező oktatók és vendégoktatók részvétele, az oktatást 
végző szervezet felépítése, oktatási infrastruktúrával való ellátottsága és tanfolyam-
tematikája alapján alkalmas lehet arra, hogy a nemzeti hatóság az EU-52 és az EASA-
követelmények53 alapján akkreditálja. Amennyiben ez nem vezet sikerre, de az oktatók 
szakszolgálati engedélye és a tanfolyam tematikája megfelel az ICAO szabványainak 
és ajánlásainak, azt a nemzeti hatóságunk nem tudja akkreditálni, mert EU-tagállam 
révén az EU-s szabályoknak megfelelően jár el. Ebben az esetben a NATO-akkreditáció 
lehet a megoldás egy ilyen speciális felkészítő tanfolyam nemzetközi kiajánlására és el-
ismertetésére.

Tudományos eredmények

• Különböző szempontú vizsgálatokkal elemeztem a Magyar Honvédség katonai légi 
forgalmi szolgáltatásának rendszerét annak érdekében, hogy az a NATO NDAB 
felajánláshoz milyen valós képesség-összetevőkkel rendelkezik. Igazoltam, hogy 
a hadműveleti repülőterekre történő légi forgalmi irányítói feladat ellátására, a tele-
píthető MATCO-képességek közül az NDAB A, B és C modellben meghatározott 
feltételek szerint működő légi járművek számára repülőtéri légi forgalmi irányító 
szakszemélyzetek ajánlhatók fel.

• A távoli, katonai repülőtéri toronyirányítás végrehajtásához szükséges optimális képi 
megjelenítés igazolására repülőtér-specifikus vizsgálatokat végeztem. Az adatok 
feldolgozása és elemzése után bizonyítottam, hogy a repülőterek körzetében végzett 
különleges katonai repülési eljárások geometriája miatt a biztonságos irányítási 
feltételek teljesüléséhez a körkörös kilátást teljes egészében biztosító, 360°-os  képi 
megjelenítés szükséges.

52 EU: European Union.
53 EASA: European Aviation Safety Agency.
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• A távoli és mobil repülőtéri irányítótorony-rendszer segítségével megvalósuló 
repülőtéri toronyirányító szolgálat sérülékenységi vizsgálatához a rendszer 
fő alkotóelemeinek prioritási sorrendjét állítottam fel. A kiválasztott 
rendszerösszetevőket az ICAO SMM biztonsági mátrixának felhasználásával 
és az eseményfamodell felrajzolásával elemeztem, és bizonyítottam, hogy 
a rendszerelemek közül a kétoldalú rádió-összeköttetés és a képi megjelenítés első 
helyet foglalnak el a szolgáltatás nyújtásához szükséges összetevők sorrendjében, 
és ezek magas fokú rendelkezésre állása a biztonságos és folyamatos légiforgalmi 
szolgáltatás fenntartásához nélkülözhetetlen.

• Repülőtéri légiforgalmi statisztikai adatok elemzésével kimutattam, hogy – a műve-
leti repülőterek forgalmának mennyisége, a katonai és polgári forgalom megosz-
lása, valamint az IFR-, és a VFR-forgalom aránya miatt – a missziós műveletekbe 
történő magyar MATCO-felajánláshoz speciális célfelkészítés nélkülözhetetlen. 
Nemzetközi szakértői környezetben folytatott kérdőíves statisztikai adatfeldolgozást 
végeztem, felülvizsgáltam a tanfolyam megtartásának feltételeit, és átdolgoztam 
annak tematikáját. Megállapítottam, hogy az EU-szabályzók szerint a jelenlegi 
tanfolyam nem akkreditálható, de annak oktatási módszerei, tematikája és szerke-
zete az ICAO előírásainak megfelelően viszonylag egyszerűen átalakítható, és egy 
NATO akkreditációs eljárást követően a tagországok számára kiajánlható.

Befejezés

A kutatásom célkitűzése volt, hogy az a katonai légiforgalom-szervezés területén hiány-
pótló szakirodalomként szolgáljon a katonai léginavigációs szolgálatok jövőbeni terve-
zését, fejlesztését és képzését érintő döntések meghozatalához.

• Az értekezésem következtetései és megállapításai felhasználhatók a légi forgalmi 
szakszemélyzetek további NATO-missziókba történő felkészítéséhez, felajánlá-
sához, szakvélemények kidolgozásához.

• Javaslom az értekezésem megállapításait felhasználni az állami légi közlekedési 
alapképzési szak repülésirányító szakirányán a képzés gyakorlati oktatási segéd-
leteihez, jegyzeteihez, ezen túl szakmai tanfolyam NATO-akkreditálásra történő 
előkészítéséhez.

• Javaslom a dolgozatomban alkalmazott kompetencialapú képzési módszerek, 
értékelési elvek és mérföldkövekre tagolt képzési struktúra felhasználását az állami 
célú légi közlekedés tanfolyami képzéseiben.

• Javaslom a katonai repülőterek számára a forgalmi statisztikák egységes vezetéséhez 
bemutatott változatot, amely megkönnyíti a repülőtér, a légtérszerkezet és az ATM-
rendszer kockázatelemzésének elvégzését, valamint MLAT-felülvizsgálatát.54

54 MLAT: Multilateral concept of use..
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Előszó

Egyedi kiadványt tart a kezében a Tisztelt Olvasó. E tanulmánykötet szerzői mindannyian 
a rendszerváltást követően újraindult nemzeti vezérkari tisztképzés egykor végzett 
hallgatói. Mindannyian a Magyar Honvédség honvédtiszti hivatásuk iránt mélyen 
elkötelezett, pályájukon több évtizede szolgálatot teljesítő, aktív főtisztjei.

A magyar katonai felsőoktatás rendszerváltást követő ikonikus pillanata volt, amikor 
 1993-ban  újraindult a nemzeti vezérkari tisztképzés. A kezdetektől vezérkari tanfolyam, 
 2012-től  felsőfokú vezetőképző tanfolyam, majd  2017-től  kezdődően jelenleg is katonai 
felsővezető szakirányú továbbképzési szak megnevezés bár mind tartalmában, mind 
formájában több ízben megújult olyan képzést takar, amely a változások sodrában sem 
tévesztette soha szem elől létezésének legfőbb célját. Mint a katonai képzés legfelsőbb 
szintje, a Magyar Honvédség részére képez a megrendelő – Honvédelmi Minisztérium, 
Honvéd Vezérkar, illetve  2019-től  Magyar Honvédség Parancsnoksága – követelményei 
és Magyarország érdekeinek megfelelően olyan felsővezetőket, akik felső szintű katonai 
szakmai, kül-, gazdaság-, biztonság-, védelempolitikai és közszolgálati ismeretekkel 
rendelkezve, vezetői készségeik és tapasztalataik birtokában stratégia szintű elemzési, 
tervezési, szervezési és irányítási feladatok ellátására képesek.

A legfelsőbb szintű katonai képzést ez idáig teljesítő 361 magyar és 40 külföldi főtiszt 
magas szintű elhivatottságról és tenni akarásról tett tanúbizonyságot tanulmányai során, 
aminek egyik mindenkori reprezentatív megtestesülését jelentette az évfolyammunka, 
a szakdolgozat. Ezen szellemi termékek minden esetben többet jelentettek egy tanul-
mányi kötelezettség teljesítésénél. Esszenciáját jelentették egy több évtizedes katonai 
pályafutásnak, ugyanakkor proaktív hozzájárulást képviseltek az adott fegyvernem vagy 
szakág megújításához.

Az immár majd három évtizedes múltra visszatekintő katonai felsővezetői képzés 
utóbbi néhány éve során született, humánerőforrás-, képesség- és hadfelszerelés-fej-
lesztés tematikájú szakdolgozataiból válogatott ez a tanulmánykötet, amely azon összeg-
zett gondolatokat és javaslatokat kívánja megosztani az Olvasókkal, amelyek a Zrínyi 
 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program égisze alatt megvalósuló, a Magyar 
Honvédség minden szegmense következő harminc évét alapvetően meghatározó példa 
nélküli fejlesztési folyamat egy-egy alapvető részterületének elemzése során születtek.

A szerkesztő



Vákát oldal



A transzformáció kialakulása, fejlődése, helye és szerepe 
a nemzeti védelmi tervezési rendszerben –  2019

Bene Gyula

A biztonsági környezetünk elemzésekor három széles körű irányvonal kereszteződése figyelhető meg: 
társadalmunk az ipari korból az információs korba lépett; egy sokkal bizonytalanabb kontextusban meg-
növekedett számú fenyegetéssel találkozhatunk; óriási technológiai lehetőségek állnak rendelkezésünkre, 
de ugyanúgy az ellenségeink rendelkezésére is. Következésképpen a NATO-nak  és azon belül Magyaror-
szágnak folyamatosan törekednie kell a növekvő biztonsági fenyegetésekre való válaszadás és a korlátozott 
katonai képességek javítása közötti egyensúly fenntartására, ami nagy kihívások elé állítja a fegyveres 
erőket a közeli és távoli jövőben. Ezen kihívások hatékony kezelésére nagy fontossággal bír egy dinamikus 
transzformációs program kialakítása. A transzformációs folyamat kialakításának célja egy szabályzókkal 
folyamatba szervezett, működőképes „struktúra” létrehozása, amely a nemzeti képességfejlesztési program 
hatékony támogatásához biztosít alapot.

Bevezető

A jelenlegi és jövőbeni globális környezet elemzése során nagy bizonytalanság mutat-
kozik a katonai fenyegetések potenciális forrásait illetően, a fegyveres műveletek 
a jövőben történő levezetésével kapcsolatban, valamint az országok/szövetségek elleni 
fenyegetések és támadások jellegének boncolgatásakor.

Ez a gyorsan változó környezet és a korábbiaknál is sokkal gyorsabb ütemű tech-
nológiai fejlődés megköveteli a szervezetektől – így a hadseregektől is – a képességek 
folyamatos fejlesztését és alkalmazását, hogy azok megfeleljenek a mindenkori kihívá-
soknak. Ugyanakkor az alkalmazás részeként, a technológiai előny megteremtésének 
és megőrzésének, valamint a működési környezet proaktív alakításának igénye megkö-
veteli a transzformációs szervezeti kultúra kialakítását és szervezeten belüli létrehozását. 
A NATO és a tagállamok nagy jelentőséget tulajdonítanak a transzformációnak és arra 
a folyamatos megújulás, átalakulás motorjaként és a hosszú távú hitelesség őrzőjeként 
tekintenek. A Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) is szükséges egy jól szabá-
lyozott transzformációs rendszer kialakítása, hogy a szövetségi környezetbe illeszkedve, 
a rendelkezésre álló erőforrások célirányos felhasználásával, meg tudjanak felelni korunk 
és a jövő biztonsági kihívásainak. Ez alapvető fejlesztési cél és a hadtudományi kuta-
tások szempontjából is kiemelt jelentőségű.1

1 Boda et al.  2016.



724

Bene Gyula

A katonai transzformáció kialakulása

A transzformáció fogalma és célja

A transzformáció szó szerinti fordításban ( jelentős) átalakítást, átváltoztatást 
jelent. A RAND2 kapcsolódó kiadványa szerint: A katonai transzformáció terminológiát 
egyszerűen csak „mélyreható változásként” érthetjük a katonai területen belül. Ez nem 
feltétlenül jelent gyors vagy teljes mértékű változást vagy esetleg azon dolgok elvetését, 
amelyek jól működnek. Ugyanakkor a változásoknak drámaiaknak kell lenniük, nem csak 
pusztán marginális javításoknak. A transzformáció egy olyan folyamat, amelynek nincsen 
befejezőpontja.3 Tehát a transzformáció előre lát, és kialakítja a jövőt, valamint a koncep-
ciók, a folyamatok, a szervezet és a technológia együttes fejlesztésével foglalkozik. Ezek 
közül bármelyben beállt beható változás mindegyikben változásokat szükségeltet. Ebből 
kifolyólag a transzformációs tevékenységeknek támogatniuk kell a változás és az innováció 
kultúráját abból a célból, hogy fenntartsa a versenyelőnyt az információs korban. Donald 
Rumsfeld korábbi amerikai védelmi miniszter helyesen fogalmazta meg: „[A transzfor-
máció a]z új gondolkodásmódokról és új harci módszerekről szól.”4

Az USA Védelmi Minisztérium egy olyan folyamatként fogalmazza meg a transz-
formációt, amely formálja/alakítja a katonai versengés és együttműködés változó jellegét 
a koncepciók, képességek, az emberek és a szervezet új kombinációin keresztül.5

Szövetségi megközelítésben a katonai transzformáció egy folyamatos, proaktív tevé-
kenység, amelynek eredményeként a katonai erő képes a gyorsan változó biztonsági kör-
nyezethez alkalmazkodni. A transzformáció célja a jelen és a jövő kihívásaira hatékony 
válaszadási képességet biztosító – a szükséges vezetési, irányítási és logisztikai rendszerrel, 
fegyverzettel és felszereléssel ellátott, alkalmazási koncepcióknak és doktrínáknak meg-
felelően kiképzett, motivált, bevethető és fenntartható – olyan katonai erő létrehozása, 
amely kellően integrált, megfelelő reagálóképességgel bír, és hiteles elrettentést jelent. 
A transzformáció a képességfejlesztés minden területét áthatja: biztonsági helyzet elem-
zése, képességigények azonosítása, koncepciófejlesztés, doktrínafejlesztés, képességek 
kialakítása, végrehajtás, nyomon követés.6

A katonai transzformáció nem mindig sikeres, származhat belőle olyan eredmény is, 
amely jellegzetesen kontraproduktív, mivel a politikai vezetés és a hadsereg gyakran kri-
tika nélkül alakítja ki a koncepciókat. Mivel a hibák úgymond elvárhatók, így a sikeres 
transzformációs tevékenységek során az irány (irányok) kiigazítása alapvető elemként 

2 A RAND kutatóintézet egy nonprofit intézmény, amely segíti az irányelvek, eljárásmódok 
kialakítását és a döntéshozatali folyamatokat kutatásokon és elemzéseken keresztül.
3 Davis, Paul K. (s. a.): Military transformation? Which transformation, and what lies ahead? 
4 Secretary Rumsfeld Delivers Major Speech on Transformation at the National Defense University 
(2002).
5 Cebrowski, Arthur K.:. 8.
6 What is Transformation? An Introduction to Allied Command Transformation (2015). 
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jelentkezik.7 A jövőt sohasem fogjuk tudni  100%-os  biztonsággal meghatározni, ugyan-
akkor transzformációs erőfeszítéseink segíthetnek azonosítani azokat a lehetséges irány-
vonalakat, amelyek a jövő műveleti környezetét formálni képesek.

Történeti visszatekintés

A jelenlegi katonai transzformáció eredete évtizedekre nyúlik vissza. Az  1970-es  évek 
végéig visszavezethető azon technológiák kialakulása, amelyek alátámasztják a folyamatok 
fejlődésének elindulását, mint például a precíziós fegyverek és az úgynevezett lopakodó 
technológia megjelenése vagy az expedíciós erők rohamos fejlesztésére helyezett jelentős 
hangsúly. A transzformációval kapcsolatos terminológiák sokszínűsége is bizonyítja a tevé-
kenységek folyamatos fejlődését.8

Ebben az időben került előtérbe a képességalapú tervezés, amelynek lényege, hogy nem 
egy meghatározott veszély elleni forgatókönyvre tervez, hanem adott bizonytalanságokkal 
kapcsolatban a tervezésnek olyan képességek biztosítására kell fókuszálnia, amelyek szük-
ségesek az alkalmazkodóképesség kialakításához tényleges válságok és konfliktusok esetén. 
Tehát a védelemhez való hozzáállás ezen új megközelítése felismerte azt a tényt, hogy nem 
tudhatjuk biztosan, melyik ország vagy országok csoportja vagy nem állami szereplő jelent 
fenyegetést a távolabbi jövőben érdekszféránk vonatkozásában. Ugyanakkor arra lehetőség 
van, hogy előre lássuk azokat a képességeket, amelyeket az ellenség alkalmazhat. Egy 
képességalapú megközelítés – amely inkább arra összpontosít, hogyan harcolhat az ellenség, 
mint arra, hogy ki lehet az, és hol mehet végbe a fegyveres küzdelem – kiszélesíti a straté-
giai kilátásokat. Ez megkívánja tőlünk egyes képességek beazonosítását, amelyekre fegy-
veres erőinknek szüksége lesz ahhoz, hogy elrettentsék és megsemmisítsék az ellenséget, 
amely a meglepetésre, a megtévesztésre és az aszimmetrikus hadviselésre támaszkodik 
a céljai elérése érdekében.9

Az  1997-ben  kiadott első négyéves védelmi felülvizsgálatban (QDR)10 már egy egész 
fejezetet szántak az új terminológiával –„transzformáció” – fémjelzett folyamatnak. 
Az  1990-es  évek második felére tehető számos új fejlesztés is, mint például a hálózatköz-
pontú műveletek11 koncepciója vagy a korai fejtegetések a hálózati hadviselésről. Ugyan-
akkor a haderőnemek kiadták jövőképet megjelenítő dokumentumaikat, habár ezek csak 
a saját szemszögükből jelenítették meg a folyamatokat.

Bush elnök megválasztása előtt (1999) már nyilatkozott arról, hogyan kellene kinéznie 
a  21. század USA-hadseregének, azaz ezekkel a jelzőkkel illette: agilis, halálos, gyorsan 

7 Davis, Paul K. (s. a.): Integrating Transformation Programs. 
8 Katonai ügyek forradalma (Revolution in Military Affairs – RMA), haderőfejlesztés (Force 
Development).
9 Cebrowski, Arthur K.  2004. 6.
10 Quadrennial Defense Review.
11 Network-centric operations.
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bevethető és minimum logisztikai támogatást igénylő. A Bush-adminisztráció  2001. szep-
tember  11. után fő prioritásként kezelte a transzformációt, amely megmutatkozott a Szö-
vetség oldalán is – ez még a későbbiekben is említésre kerül –, mivel  2002-ben  az újonnan 
megalakított ACT12 már a nevében is megjelentette a transzformáció kifejezést. És termé-
szetesen szeptember  11-e után vált teljesen nyilvánvalóvá a transzformáció létjogosultsága.13 
A  2001-es  QDR-ban  már felismerésre került a kockázatkezeléssel kapcsolatban, hogy 
a jelenlegi haderő szerkezetbe és műveletekbe való befektetés mellett a jövőbeni kihívá-
sokkal összefüggő kockázatok csökkentésére is érdemes idejében költeni.14

Még egy nagyon fontos mérföldkő lett felállítva  2001 őszén, amikor Donald Rumsfeld 
akkori védelmi miniszter létrehozta a Haderő Transzformációs Hivatalt,15 amelynek veze-
tője közvetlenül a védelmi miniszternek volt alárendelve. A hivatal első lépésként lefektette 
a transzformációs irányelveket, és meghatározta a haderőnemeknek, hogy dolgozzák ki 
saját transzformációs menetrendjüket.16

1. ábra
Négy biztonsági környezetre ható kihívás17

Forrás: a szerző szerkesztése Russel s. a., 1. alapján

A  2005-ös  QDR18 lefektette a stratégiai alapokat az erők szerkezetében és elhelyezkedé-
sében, valamint a beszerzési programokban és prioritásokban beálló jelentősebb változások 

12 Allied Command Transformation – NATO Transzformációs Parancsnokság.
13 A  2001-ben  kiadásra elkészített QDR-t nagyon gyorsan átdolgozták, hogy megjelenjenek benne 
a szeptember  11-ei terrortámadás első tapasztalatai.
14 Quadrennial Defense Review Report (2001). 57. 
15 Office of Force Transformation.
16 Cebrowski, Arthur K.  2004. 12.
17 A szerző átszerkesztette a továbbiakban hivatkozott eredeti ábrát az irreguláris és hagyományos 
kihívások felcserélésével. 
18 2006-ban  adták ki.
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vonatkozásában. Ennek a legnagyobb része az afganisztáni és iraki konfliktusok eredmé-
nyéből eredeztethető, amelyeket a QDR a jövőbeni igények alapjául vett figyelembe.

Ugyanezen QDR fejtegette a biztonsági környezetre ható kihívások (1. ábra) különböző 
területeinek kiegyensúlyozását. Ennek megfelelően a Védelmi Minisztérium változtatott 
a képesség portfólión azért, hogy egyensúlyba hozza azt, és növelje a fókuszt a hagyo-
mányoson kívül a másik három (irreguláris, végzetes, bomlasztó/forradalmi) kihívási 
területen (még ha ez nagyobb kockázattal is jár). Jó példa erre az az amerikai kezde-
ményezés, amely égisze alatt a partnerországok (közöttük Magyarország) megkezdték 
a különleges műveleti képességek kialakítását és fejlesztését a hagyományos száraz-
földi műveletek támogatása céljából.19 Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy napjainkban 
is érvényes az eredeti modell, azonban a biztonsági környezet jelentős változása miatt 
megváltozott az irreguláris kihívások helyzete.

A transzformáció elméleti alapjai

Ami a transzformáció elméleti területét illeti, az is – a történeti visszatekintéshez hason-
lóan – amerikai oldalról eredeztethető. Az átfogó katonai transzformációs stratégia három 
részre bontásáról beszél az amerikai transzformációs koncepció: a kultúra transzformá-
lásáról, a folyamatok transzformálásáról és a képességek transzformálásáról.

2. ábra
Katonai transzformáció folyamata
Forrás: a szerző szerkesztése Cebrowski, Arthur K.  2004. alapján

19 Davis, Paul K. (s. a.): Military transformation? Which transformation, and what lies ahead? 
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A hadsereg átalakításához az intézményi kultúrát kell megváltoztatni kulcsfontosságú 
területek érintésével. A változásoknak hatással kellene lenniük a tervezési, költségvetési, 
beszerzési és személyügyi menedzsmenttel összefüggő rendszerekre.

Ahogyan a transzformációs folyamatot bemutató 2. ábra mutatja, a katonai transz-
formáció stratégiai szinten kezdődik. Az USA védelmi stratégiájának iránymutatásával 
kerül kidolgozásra a katonai transzformációs stratégia és az összhaderőnemi jövőkép 
(Joint Vision), majd az összhaderőnemi koncepciók. Végezetül az előzőekben említett 
koncepciók (JOpsC és a JOCs) fogják fókuszálni az összhaderőnemi képességek fejlesz-
tését és beszerzését a DOTMLPF20 területeinek figyelembevételén keresztül.21

Ezek alapján a védelmi miniszter négy transzformációs alapelemet/pillért azonosí-
tott be (3. ábra):

• Az első pillér az összhaderőnemi műveletek erősítésére összpontosít az összhade-
rőnemi koncepciók kifejlesztésén, más fontos összhaderőnemi jelleget támogató 
kezdeményezéseken és interoperabilitási célokon keresztül.

• A második pillér, az USA felderítésből származó előnyeinek kihasználása, szervesen 
kapcsolódik az új védelmi stratégiához, amely a felderítési képességek átalakítását 
a stratégia alapjának tekinti. Az USA egyedülálló felderítési képességekkel rendel-
kezik, ugyanakkor a hadsereg információra való igénye egyre növekszik, amibe 
nagy szerepet játszik a hálózatközpontú hadviselésre való áttérés.

• A harmadik pillér (koncepciófejlesztés és kísérletezés) magában foglalja a kísérlete-
zést, amely során háborús szimulációs játékok, szimuláció és gyakorlatok alkalma-
zásával új megközelítéseket tesztelnek a hadviselés, a műveleti koncepciók és képes-
ségek, valamint a szervezeti összetétel vonatkozásában. Tehát elmondhatjuk, hogy 
a koncepciófejlesztés és a kísérletezés „kéz a kézben”, egymással szoros kapcso-
latban történnek.

• A negyedik pillér (a transzformációs képességek fejlesztése) tulajdonképpen a kon-
cepciófejlesztés és kísérletezés eredményeinek a műveleti céloknak megfelelő képes-
ségekben történő megfogalmazását takarja.

• Az amerikai védelmi miniszter által beazonosított négy transzformációs pillér 
napjainkban is érvényes. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy manapság egy másik 
terület, az ötödik pillér (polgári szféra támogatása) is alapelemként jelentkezik 
a transzformáció meghatározásánál.

20 Doktrína; szervezet; kiképzés; haditechnikai anyagok, eszközök; vezetés-irányítás; személyi 
állomány; létesítmények – Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel and 
Facilities.
21 Cebrowski, Arthur K.  2004. 7–8.
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3. ábra
A transzformáció öt összetevője22

Forrás: a szerző szerkesztése Cebrowski, Arthur K.  2004  20. alapján

A transzformációs fejlődése a NATO-ban  és az MH-ban

A transzformáció fejlődése a NATO-ban

A NATO  2002-es  prágai csúcstalálkozóját követően egy olyan szervezet került létrehozásra, 
amely képes segítséget, illetve támogatást nyújtani a tagállamok részére a haderő átalakítá-
sára – az ekkor bevezetett terminológiát használva transzformálására – egy statikus erőből 
egy rugalmasabb, bevetésre alkalmasabb erővé. Ez a szervezet lett a NATO Transzformá-
ciós Parancsnoksága norfolki székhellyel. Ezzel párhuzamosan a NAC23 a következő három 
fő feladatot határozta meg az ACT parancsnokának: biztosítsa a műveletek támogatását; 
vezesse a NATO katonai transzformációját; vonja be és működjön együtt a partnerekkel 
és más szervezetekkel. Ezzel a transzformáció stratégiai szinten való kezelése hivatalossá 
vált a világ legnagyobb politikai-katonai szövetségében.

22 A szerző átszerkesztette a továbbiakban hivatkozott eredeti ábrát az ötödik oszlop (narancsszín) 
hozzáadásával. 
23 North Atlantic Council – Észak-atlanti Tanács.
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A kezdeti tapasztalatok és a biztonsági környezet folyamatos változása miatt, az alapvető 
képességfejlesztési feladatok mellett a doktrína, kiképzés és oktatás fejlesztése, valamint 
a hosszabb távú stratégiai tervezés kapott komolyabb hangsúlyt a transzformációs 
feladatokban. Ezek mellett az ACT jelentős fejlődést ért el olyan kulcsfontosságú területeken, 
mint a közös feladat és közös hálózat kialakítása, a rögtönzött robbanóeszközök elleni 
védelem (C-IED),24 precíziós fegyverek vagy stratégiai légi szállítás.25

Fontos kiemelni a gazdasági válság adta jelentős kihívást, amely a transzformációs 
folyamatokra is rátette bélyegét. Ez arra késztette a Szövetséget, hogy sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektessen az olyan területekre, mint a partnerség, az okosvédelem,26 az össze-
kapcsolt erők kezdeményezés,27 valamint az oktatás, kiképzés és gyakorlatok.

A  2014-es  walesi csúcstalálkozó után is mértékadó változás következett be a biztonsági 
környezet átalakulásának következtében, keletről (Oroszország) és délről (tömeges mig-
ráció) új fenyegetésekkel kellett számolnia a NATO-nak. Ennek eredményeként került lét-
rehozásra a készenléti akcióterv,28 amely biztosítja, hogy a Szövetség kész gyorsan és hatá-
rozottan válaszolni ezen új, keletről és délről jövő kihívásokra.

Itt pár szóval célszerű megemlíteni a NATO hosszú távú katonai transzformációs 
(LTMT)29 programját,30 amely két részből áll: SFA és FFAO,31 amelyek célja a NATO 
védelmi tervezési folyamat hatékony támogatása.

A jövő biztonsági fenyegetéseit és kockázatait elemző SFA32 alapján az FFAO beazo-
nosítja a Szövetséges erők azon jellemzőit és képességeit, amelyek segítségével a NATO 
megtarthatja a katonai fölényét, valamint választ adhat a jövő kihívásaira, valamint meg-
ragadhatja a jövő lehetőségeit  2035-ig  és azon túl. A jövőbeni konfliktusok jellemzői alapján, 
az FFAO  15 szituációt33 ír le (1. fázis).

Az FFAO második fázisa (Strategic Military Perspectives) részletezi, hogy mire van 
szüksége a NATO-erőknek a Szövetség három alapvető feladatának teljesítéséhez.34

24 Counter-Improvised Explosive Device.
25 Mindezek a képességek biztosították az afganisztáni, a földközi-tengeri és az Afrika szarvánál 
vezetett NATO-műveletek alapját.
26 Smart Defence.
27 Connected Forces Initiative.
28 Readiness Action Plan.
29 Long-Term Military Transformation.
30 Futures Work. NATO Long-Term Military Transformation. Act.nato.int.
31 Framework for Future Alliance Oparations.
32 Az SFA-jelentés négyévenként jelenik meg a NATO védelmi tervezési folyamat részeként (legutóbb 
 2017-ben  adták ki).
33 Instability Situations: WMD Proliferation/Threat/Use; Conventional War; Threat Escalation; 
Hybrid War; Irregular War; Terrorism; Global Commons Disruption; Critical Infrastructure Attack; 
Information Warfare; Cyberattack; Governance Challenges; Endangerment of Civilian Populations; 
Mass Migration; Pandemic Disease; Natural/Man-made Disasters (a teljesség igénye nélkül).
34 Collective Defence, Crisis Management, Cooperative Security.

http://Act.nato.int
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A folyamat harmadik fázisa (Military Implications) azokat a tényezőket fogalmazza 
meg, amelyek információt biztosítanak a Szövetség transzformációs erőfeszítéseihez, 
beleértve az irányelvek fejlesztését, a hosszú távú követelményeket és a képességfejlesztést.

Jelenleg a Szövetség a transzformációs erőfeszítései során annak meghatározására fóku-
szál, hogyan lehet legjobban összekapcsolni, priorizálni és egyes esetekben specializálni 
a tagállamok képességfejlesztési programjait.35

A transzformáció hazai fejlődése

A nemzeti transzformációs erőfeszítések kapcsán a múltban ugyan folytak ilyen irányú 
tevékenységek,36 ugyanakkor nem lehetett érzékelni a hatásukat az egész struktúrára vonat-
kozóan, mivel nem volt egy olyan szervezet, amely hatékonyan koordinálta volna ezen 
feladatok összességét. Ennek megfelelően ebben az időszakban a terület szabályozóit sem 
alakították ki, mivel nem volt egy kézben a program. Ugyanakkor  2006-tól  már voltak 
olyan szervezetek, osztályok, amelyek a transzformáció egyes részterületeit művelték.

Ennek a hiányosságnak a megszüntetése érdekében  2017. augusztus 1-jén  megala-
kult a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség (HVK HTCSF) Transzformá-
ciós Osztály, amelynek jogutódja az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség (HTCSF) 
Transzformációs Főnökség (a továbbiakban: TRF)  2019. január 1-jétől. A TRF fő feladatai 
az MH-n belül a transzformáció területeinek és szervezeteinek koordinálása, összefogása, 
valamint a szabályozó rendszerének kimunkálása lett. Jelenleg a transzformáció szabályo-
zási irányelvei a HM SZMSZ-ben37 találhatók meg.38

A transzformáció folyamata a védelmi tervezés vonatkozásában

A védelmi tervezésen alapuló transzformáció

Az MH transzformációs tevékenysége kapcsán aktív részese a NATO transzformációs 
és képességfejlesztési tevékenységének, átveszi és alkalmazza az ott elért eredményeket. 
A transzformációs tevékenység részeként elemzi a biztonsági környezetet, saját kutatást, 
elemzést végez, vezeti a képességigények összeállítását, irányítja, szervezi és koordinálja 
a koncepciók, valamint a szabályozók és doktrínák kidolgozását. A nemzeti védelmi tervezési 

35 What is Transformation? An Introduction to Allied Command Transformation (2015). ii-iii. 
36 Az MCDC projektje során elkészített kiadványok hozzájárulásával került kialakításra az MH 
kibervédelmi koncepciója.
37 A jóváhagyás alatt lévő HM Szervezeti és Működési Szabályzat 7.3.0.5. fejezet 2. g) és 3. n), o), q), r), 
s), t), u) pontjai alapján. 8. – HM Szervezeti és Működési Szabályzat, 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás, 
 2018. 09.  17., Honvédelmi Minisztérium. Szervezet. Elérhető: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-
miniszterium/szervezet (A letöltés dátuma:  2019. 01. 25.)
38 Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018). 4–5.

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/szervezet
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/szervezet
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folyamat négyéves ciklusokban kerül végrehajtásra. Az 4. ábra belső fogaskerekei szemléltetik 
a folyamat alkotóelemeit. A transzformáció ezen részelemeit nemzetközi és nemzeti kezde-
ményezések hozzák mozgásba, amelyek a feladatok végrehajtásának forrásául szolgálnak. 
A transzformációs kör működtetéséhez jelenleg nem áll rendelkezésre minden elem, ezért 
szükség van a mechanizmus vizsgálatára, a hiányzó részterületek létrehozására. 

4. ábra
Transzformációs körfolyamat
Forrás: Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018). 6.

A transzformációs folyamat elemei

A nemzeti transzformációs folyamat elején, a politikai iránymutatás eredményképpen, 
kiemelt jelentőséggel bír a jövőkutatás. Ez a biztonsági környezet elemzésének része, 
a jövő biztonsági kihívásainak a katonai képességekre, a jövőbeni műveleti környezetre 
vonatkozó hatásainak elemzése, illetve az abból fakadó követelményeknek a meghatáro-
zása. A jövőkutatás eredményeit kinyerhetjük a nemzetközi és nemzeti területen indított 
programokból, kezdeményezésekből, és nagy segítségünkre lehetnek a képességigények 
további megfogalmazásánál.

További kiváló forrás lehet a NATO Kiválósági Központok elemző munkája. 
Kapcsolatunk a releváns központokkal biztosított, amelyek közül  12-ben  magyar tisztek 
is szolgálnak.39 A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a központokban rejlő elemzési 
kapacitások kihasználására, illetve az általuk készített elemzések felhasználására.

39 Közülük egyben (Stratégiai Kommunikáció – STRATCOM) a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
képviselteti magát.
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A képességigények azonosítását a szakmai alapon előkészített politikai iránymutatás 
vezérli, illetve szerepet játszik benne a biztonsági környezetünk értékelése, a NATO által 
előírt képességigények, valamint a végrehajtott feladataink tapasztalatai.

A tapasztalatfeldolgozás (TAFE) szintén kulcsfontosságú szerepet kap a transzfor-
mációs tevékenységeink során. A TAFE a képességfejlesztési folyamathoz értékes infor-
mációkkal szolgál, ami pozitívan támogathatja a nemzeti tervezést.

A koncepciófejlesztés jelenleg alapvetően a nemzetközi szervezetekben történő rész-
vételünkön keresztül valósul meg, és kapacitásainkat figyelembe véve ez a jövőben sem 
fog változni. Nagy hangsúlyt kell fektetni tehát a NATO koncepciófejlesztési folya-
matához, a Multinational Capability Development Campaign, a Concept Development 
& Experimentation programokhoz történő hozzájárulásainkra, az azokban keletkező 
eredmények megfelelő hasznosítására.

A koncepciófejlesztés és tesztelés nemzeti rendszere jelenleg még nem kiforrott, így 
a nemzetközi tapasztalatokból kell kinyerni az információt. A terület fontosságára való 
tekintettel célszerű a nemzeti rendszer kialakítása.

A Magyar Honvédség doktrínafejlesztése a szövetséges doktrínák követésén alapul 
a lehető legmagasabb fokú interoperabilitás fenntartása érdekében. Ennek következ-
tében a fejlesztés rendszere stratégiai és hadműveleti szinten a NATO és az EU rend-
szerén alapul, harcászati szinten szövetségeseink – elsősorban az Amerikai Egyesült 
Államok – doktrínáit követi.

Az innováció egyre jobban előtérbe kerül a nemzetközi szervezetek és a nagyhatalmak 
eszköztárán belül is, ezért szükséges, hogy az MH behatóbban vizsgálja a témát. Az inno-
váció nem köthető egyértelműen a transzformációs erőfeszítések egyik szakaszához sem, 
ellenben hatását kifejtheti azok bármely pontján. A védelmi innováció nemcsak techno-
lógiai fejlesztésekről szól, hanem egy szemléletváltást is feltételez, amelynek eredménye, 
hogy hatással van a hadviselési elvekre, végső soron megváltoztatja a haderő szervezeti 
kultúráját.40 A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos irányítása alatt működő MH 
Modernizációs Intézet várhatóan el tudja látni a Magyar Honvédségen belüli innovációval 
kapcsolatos feladatokat. A transzformációs feladatok eredményes végrehajtását az MHP 
HTCSF csoportfőnöke is garantálja, aki egyben az MH transzformációs főnök (5. ábra).41

40 Porkoláb  2017, 4.
41 Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018). 5–8.
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5. ábra
Az MHP HTCSF transzformációt koordináló kapcsolatrendszere
Forrás: Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018). 8.

A transzformációs tevékenység területei és a tevékenységben részt vevő szervezetek

A transzformációs tevékenység területei

A nemzeti transzformációs tevékenységet – a hatékonyság és eredményesség érde-
kében – egymással összefüggő kutató, elemző, értékelő és az azokat támogató tevé-
kenységekre lehet felosztani, amelyet a 6. ábra személtet. Egyes nemzeti kutató, elemző 
és értékelő területeken – a működés kezdeti időszakában, illetve a szükséges tapaszta-
latok megszerzéséig – elsődlegesen a nemzetközi tevékenység figyelemmel kísérésére, 
az eredmények átvételére és nemzeti környezetben történő alkalmazására szükséges 
a hangsúlyt helyezni.
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6. ábra
A kutató, elemző, értékelő, támogató tevékenység kapcsolata a védelmi tervezési területekhez42

Forrás: Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018). 9.

Az egymásra épülő, egymással szervesen összefüggő, transzformációhoz kapcsolódó 
területek rövid leírása:

a) A biztonsági, biztonságpolitikai környezet elemzése, követelményeknek a meg-
határozása.

42 Az ábrán szereplő rövidítések jegyzéke:
• NBS – Nemzeti Biztonsági Stratégia,
• NKS – Nemzeti Katonai Stratégia,
• SFA – Strategic Foresight Analysis – stratégiai jövőkép elemzése,
• FFAO – Framework for Future Alliance Operations – a jövőbeni szövetségi műveletek 

keretrendszere,
• Future Concepts – jövőbeni koncepciók,
• Joint Vision  2035 – összhaderőnemi jövőkép  2035.
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b) Képességigények azonosítása a fenti követelmények tükrében és a NATO-képesség-
összetevők (DOTMLPFI)43 figyelembevételével.

c) A képességek kialakítása és alkalmazása során nyert tapasztalatok gyűjtése, fel-
dolgozása, elemzése, következtetések levonása, javaslattétel a javító folyamatokra 
(TAFE).

d) Elgondolások, koncepciók, javaslatok kidolgozása a képességek hatékonyságának 
javítása, az azonosított képességhiányok felszámolására.

e) Elgondolások, koncepciók, javaslatok megvalósíthatóságának és helytállóságának 
gyakorlati tesztelése.

f) A NATO és a szövetséges országok transzformációs eredményeinek figyelemmel 
kísérése, a Szövetséges és nemzeti célokkal összhangban történő befolyásolása 
és a keletkezett eredmények átvétele, hasznosítása.

g) Az MH-ban  való alkalmazhatóságuk vizsgálatát követően, a hatékonynak bizo-
nyult megoldások átvétele és beépítése a képességfejlesztési tervekbe.

h) Transzformációs feladatokkal kapcsolatos nemzeti katonai tevékenység irányítása 
és a feladatok MH szintű koordinációja.

i) Nemzeti transzformációs kapcsolati háló kialakítása és működtetése.
j) A transzformációs tevékenység eredményeinek rendszeres értékelése és a folya-

matban aktívan részt vevők részére irányított visszacsatolás küldése.
k) Az innováció beilleszthetőségének vizsgálata az MH komplex feladatrendszerébe.

A transzformációs tevékenységben részt vevő szervezetek

A transzformációs tevékenység egyes feladatait – jellegükből adódóan – a HM és az MH 
különböző szintjein elhelyezkedő szervezetek hajtják végre. A feladatok ellátása szer-
vezetek között szoros együttműködést igényel. A NATO transzformációs tevékenysé-
geihez történő kapcsolódódás, az MH-n kívüli szervezetek tapasztalatainak és eredmé-
nyeinek felhasználása a külső szervezetekkel való hatékony együttműködést is feltételez. 
Az MH transzformációs tevékenységében érintett szervezetek feladatait és felelőségi 
körét az alábbi felsorolás részletezi és a dolgozathoz csatolt melléklet (és a 7. ábra) szer-
vezetekre bontja le.

43 Doktrína; szervezet; kiképzés; haditechnikai anyagok, eszközök; vezetés-irányítás; személyi 
állomány; létesítmények, interoperabilitás. 
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7. ábra
A képességfejlesztési és transzformációs folyamat (szervezeti) viszonyrendszere
Forrás: Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018).  20.

A transzformációs tevékenységek eredményei

A transzformációs tevékenységek során különböző produktumok születnek és az MH 
vezető állománya több kapcsolódó rendezvényen vesz részt. A következőkben ezen 
produktumokat és programokat a teljesség igénye nélkül a 8. ábra mutatja be, időrendi 
sorrendben.
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8. ábra
Transzformációs feladatok
Forrás: Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018).  11.

A transzformációs program a transzformációs folyamat alapdokumentuma, amely a min-
denkori éves MH Transzformációs Konferenciától számított 3–5 évre előre tekintve meg-
határozza az elérendő célokat, tartalmazza a kapcsolódó főbb rendezvényeket. A program 
kidolgozásáért az MHP HTCSF felelős.

A produktumok között találhatunk olyanokat, amelyek kétévente kerülnek kiadásra, 
mint például az átfogó jelentés44 az elvégzett transzformációs tevékenységről vagy a Mul-
tinational Capability Development Campaign (MCDC) kétéves ciklusához igazodva 
készített tájékoztató a ciklus alatt végzett feladatokról és a projektekkel kapcsolatban 

44 A nemzeti ciklikus, gördülő tervezés a NATO védelmi tervezési folyamatához (NATO Defence 
Planning Process – NDPP) igazodik, amely 5. lépéseként az eredmények áttekintését a folyamat 
2. évében szükséges végrehajtani. Ezenkívül az NDPP elindításához (1. vagy 4. év) forrásul 
szolgálhatnak a transzformációs tevékenységek eredményei. Ezen áttekintés során a politikai 
iránymutatás alapján az MHP kidolgozza a politikai célok eléréséhez szükséges haderőstruktúrát.
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megjelenő kiadványokról (Product Catalogue).45 Mindkét dokumentumot az MHP 
HTCSF készíti el.

A transzformációs tevékenység végrehajtásához szükséges erőforrások

A transzformációs tevékenységek végrehajtásához különböző erőforrásokra van szükség. 
A részfolyamatok/részfeladatok által igényelt költségek összessége mellett adminisztrá-
ciós költségek is felmerülnek. A jelen állapot szerint a transzformációhoz köthető rész-
feladatok végrehajtása az adott szervezet SZMSZ-ében szabályozott, annak költségeit 
az érintett szervezet számolja el.

Ugyanakkor ezek a tevékenységek nem csak kiadással járnak. Hosszú távon megtérül 
a transzformációs erőfeszítésekbe fektetett pénz és energia. A tevékenység költségei elő-
reláthatóan megtérülnek a NATO-tól, EU-tól  és más nemzetektől átvett eredményeknek 
a hazai képességfejlesztésekbe történő átültetésével, hiszen ezek folyamodványaképpen 
olyan képességeket alakíthatunk ki, amelyek megfelelnek a jelen és a jövő kihívásainak.

A transzformációs folyamat javasolt mechanizmusa

A transzformációs folyamat mechanizmusának elemei

Az MHP HTCSF TRF a nemzeti transzformációs tevékenység részeként koordinálja 
a biztonsági környezet elemzését, szoros együttműködésben a felsőoktatási intézmé-
nyekkel (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar), kutatóközpontokkal (MHTT,46 
NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, MH Modernizációs Intézet) és ipari szereplőkkel 
(MVSZ, HM Zrt.-k, KKV-k).

Az MH HFKP Doktrinális és Szabályzatfejlesztési Osztálya mellett a nemzetközi 
kezdeményezésekből is táplálkozik a nemzeti doktrína- és koncepciófejlesztés. Fontos 
kiemelni az MH Nemzeti Összekötő Képviselettel (a továbbiakban: MH NÖK)47 való 
szoros kapcsolat fontosságát, mivel ez a szervezet a kapocs hazánk és az ACT között. 
Az EU részéről az EDA48 és az EUMS49 tevékenységének nyomon követése az MHP 
HTCSF EDA képességfejlesztési összekötőjén keresztül valósul meg.

A tapasztalatfeldolgozás eredményeinek a nemzeti haderőtervezési folyamat külön-
böző fázisaiba történő becsatornázása a transzformációs folyamat egyik legfontosabb 

45 Az MCDC kétéves ciklusai végén kiadásra kerülő az egyes projekteket leíró kiadvány.
46 Magyar Hadtudományi Társaság.
47 Az MH NÖK mellett az ACT-n NATO-beosztást betöltő állomány aktív hozzájárulása is 
elengedhetetlen az aktuális információk megszerzése vonatkozásában.
48 European Defence Agency.
49 European Union Military Staff.
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lépése és jelentősen támogatja képességfejlesztési céljaink végrehajtását. Az MH HFKP 
Tapasztalat-feldolgozó Osztály gyűjti, vizsgálja és feldolgozza a műveleti, kiképzési 
és egyéb releváns tapasztalatokat, egyúttal javaslatokat, elgondolásokat dolgoz ki az MH 
képességeinek fejlesztésére vonatkozóan.

A többnemzeti képességfejlesztési együttműködések sikeres területei az oktatás 
és kiképzés.50 Az MHP Kiképzési Csoportfőnökség irányításával az MH oktatási és ki-
képzési rendszere szinkronizálásra kerül a NATO oktatási és kiképzési elveivel, irány-
mutatásaival.

A transzformációs tevékenység elsődleges célját a jelen és jövő kihívásaira haté-
kony válaszadási képességet biztosító, minden területre kiterjedő katonai képességek 
(DOTMLPFI) kialakítását a haderőtervezés és képességfejlesztés hatékony támogatásával 
éri el, amely támogató tevékenység a tervezési folyamat egyes lépéseihez kapcsolódva 
jelenik meg.

9. ábra
Transzformációs tevékenységek eredményeinek becsatornázása
Forrás: Elgondolás – Transzformáció a Magyar Honvédségben (2018).  16.

50 Például Personnel Recovery, EDA Helicopter Exercise Program.
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A transzformációs tevékenység a gyakorlatban képes összekötni a képességfejlesztési 
programot a releváns (katonai, technológiai stb.) trendekkel. A tevékenységek kézzelfog-
ható eredménye, hogy a képességfejlesztési programok folyamatosan reagáljanak a külső 
környezet változásaira, és ezzel megalapozzák az MH jövőálló képességét.

Nagy fontossággal bír a nemzeti, NATO- és EU-stratégiai dokumentumokban megfo-
galmazott azon célkitűzések hazai szinten történő megvalósulásának rendszeres elemzése 
és értékelése, amelyek a képességfejlesztési folyamatokat átfogó jelleggel és hosszú távon 
befolyásolhatják. A vizsgálat eredményeként évente egy transzformációs helyzetértékelés 
készül, amely a döntéshozók és a szakmai szervezetek számára tájékoztatást nyújt az, 
valamint javaslatokat fogalmaz meg a lehetőségek kiaknázására.

A tárca védelmi tervező rendszerének (TVTR) újra formálása jelenleg is folyamatban 
van. A jelenlegi rendszeren belül kidolgozott hosszú távú tervben (10 éves terv) meg-
jelenített képességfejlesztési területek megfogalmazásának fontos kiegészítése lehet 
a szakértők által megvitatott és tömören leírt transzformációs jövőkép, amelyet a NATO 
képesség-összetevők (DOTMLPFI) figyelembevételével lehet felvázolni.

Ezért fontos a transzformációs tevékenységek eredményei becsatornázása (9. ábra) 
a nemzeti haderőtervezési rendszerbe, amely hatékonyan hozzájárul a képességfejlesztési 
erőfeszítéseink távoli jövőbeni sikeréhez.

Jelentős feladat továbbá a transzformációs tevékenység belső és külső információ-
menedzsment-rendszerének (Intranet, Internet) kialakítása és működtetése. Figyelmet 
kell továbbá fordítani a koncepciófejlesztés eljárásainak és módszertani alapjainak ki-
alakítására.

10. ábra
Az MHP javasolt transzformációs szakterületei
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A transzformációs tevékenységek kommunikációja elengedhetetlen annak érdekében, 
hogy a személyi állomány szélesebb körben tudomást szerezzen az MH ez irányú erő-
feszítéseiről. A területről készült informatív előadásokat be kell építeni az MHP veze-
tőinek előadásaiba, mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban. Ezenfelül kiemelt 
figyelmet érdemel a képzési rendszerbe történő beintegrálása.

Végezetül szeretnék ajánlást tenni az MHP HTCSF TRF tevékenységi területeire 
(10. ábra).

Az MHP HTCSF TRF transzformációs területeit két részre lehet bontani: nemzetközi 
és hazai. A nemzetközi irányba tartoznak a NATO ACT programjai (CD&E, COTC 
stb.) és más többnemzeti kezdeményezések (MCDC, kiválósági központok). A nemzeti 
elemek leképezik a nemzetközi területeket, és szoros együttműködésben azokkal kerül 
kialakításra a nemzeti transzformációs irányvonal.



A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye szerepe 
a magyar haderő fejlesztésében, jövőbeli kihívásai 

a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
tükrében –  2019

Csák Tamás Károly

A haditechnikai kutatás-fejlesztésnek komoly szerepe van egy ország védelmében, hadereje képességének, 
a hadserege felszerelésének, eszközrendszerének kialakításában. A sikeres haditechnikai kutatás-fejlesztés 
értéket teremt, erősítheti a nemzeti öntudatot, a biztonság érzését. Ezért a gazdaságilag fejlett országokban 
jelentős forrásokat biztosítanak haditechnikai kutatás-fejlesztési célokra, oktatásra, élenjáró kutató szer-
vezetek fenntartására, működtetésére. A haditechnikai kutatás-fejlesztés eredményeit, újdonságait egy 
bizonyos idő után az ipar hasznosítani tudja a mindennapok során. Nemzetközi tapasztalatok, vizsgálatok 
azt mutatják, hogy azokban az országokban, amelyekben a gazdaság nem teszi lehetővé haditechnikai 
K+F erős támogatását, ott a polgári szektor K+F eredményei tekinthetők húzóerőnek, amelyet képes fel-
használni a haditechnikai K+F.

Hazánk gazdasági helyzete az utóbbi években (évtizedekben) nem tette lehetővé, a hazai kutatásfej-
lesztés kiemelt finanszírozását, így a haditechnikai K+F intézményrendszere, humán erőforrása is jelen-
tősen leépült. Köszönhető ez annak is, hogy az utóbbi évek csekély mértékű haderőfejlesztését zömében 
a külföldi gyártóktól beszerzett, nem teljesen a hazai igényeknek megfelelően kialakított haditechnikai 
eszközök jelentették. Az már csak utópisztikus kérdésnek tűnik, hogy ezt a folyamatot, irányt a politikai, 
gazdasági vagy szakmai döntések határozták-e meg. Vélhetően ezek kölcsönhatása tette a magyar hadi-
technikai kutatás-fejlesztést azzá, amivé mára vált.

Bevezető

A korszerű haderő nem képzelhető el előremutató, tudományos eredményeken alapuló 
tapasztalatok felhasználása nélkül. Ezen tudományos eredmények felhasználásának 
az egyik legszemléletesebb területe a haditechnikai kutatás-fejlesztés (a továbbiakban: 
K+F).

A haditechnikai K+F-nek  komoly szerepe van egy ország védelmében, hadereje képes-
ségének eszközrendszerének kialakításában. A sikeres haditechnikai kutatás-fejlesztés 
értéket teremt, erősítheti a nemzeti öntudatot, a biztonság érzését. A gazdaságilag fejlett 
országokban jelentős forrásokat biztosítanak haditechnikai K+F célokra, oktatásra, élen-
járó kutató szervezetek fenntartására, működtetésére. A haditechnikai K+F eredményeit 
egy idő után az ipar hasznosítani tudja a mindennapok során.

Hazánk gazdasági helyzete az utóbbi években (évtizedekben) nem tette lehetővé 
a hazai K+F kiemelt finanszírozását, így a haditechnikai K+F intézményrendszere, humán 
erőforrása is jelentősen leépült.
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Nemzeti védelmi, haditechnikai K+F szervezet nélkül pedig nincs meg a lehetősége 
az intézményesített fejlesztésnek, amelynek eredménye a hazai igények alapján meg-
alkotott vagy modernizált hadfelszerelés.

A hazai haditechnikai K+F rövid története, szervezetei, a jelenlegi struktúrához 
vezető folyamat

Ahhoz, hogy a haditechnikai K+F rendszerének működését átlássuk, vissza kell tekin-
tetünk majd egy évszázadot, hiszen a magyar haditechnikai K+F, illetve annak intéz-
ményrendszere közel  100 éves múltra tekint vissza. A hadseregek fejlesztése századokon 
keresztül meghatározó jelentőségű volt az államok, országok ereje, biztonsága szem-
pontjából. A fejlesztések mozgató ereje volt, hogy a kor technikai vívmányait minél 
szélesebb körben lehessen alkalmazni a hadieszközök, felszerelések megalkotása során. 
Ezt magában hordozta annak az igényét, hogy katonai tudományokban élenjáró önálló, 
független szervezetek jöjjenek létre.

A magyar haditechnikai K+F kialakulása, a HTI története  1920-tól   2007-ig

A magyarországi intézményi haditechnikai kutatás-fejlesztés története szorosan kapcso-
lódik a Haditechnikai Intézet (a továbbiakban: HTI) történetéhez. A HTI, majd utódja 
a Technológiai Hivatal (a továbbiakban: TH)  1920-tól   2007-ig  végezte önálló szervezet-
ként a haditechnikai kutatás-fejlesztési feladatokat a hadsereg számára.

Az első világháborút követően a békeszerződés tiltásai miatt a katonai célú intéz-
ményeket polgári szervezetek mellé helyezték rejtésképpen, a Magyar Királyi Honvéd 
Haditechnikai Intézetnek pedig a létezését is titkolták.  1928-tól  vált lehetővé a nyílt 
katonai intézményként való működése.

A második világháború végén a HTI gyakorlatilag megsemmisült, az ott tárolt doku-
mentáció jelentős részét külföldre vitték, ahol nyomuk veszett.

A magyar katonai kutatás-fejlesztés  1947-ben  indult újra a Katonai Műszaki Intézet 
megalakulásával, amelynek az volt a feladata, hogy a Magyar Honvédségnél felmerülő 
haditechnikai kérdésekkel tervszerűen foglalkozzon. A szervezetet  1948-tól  nevezték 
ismét Haditechnikai Intézetnek.

1950-től  a HTI magasabb szakmai színvonalú pályára állt. Megkezdődött az új fegy-
verzeti anyagok beszerzése, illetve a gyártásra való felkészülés, a gyalogsági és tüzérségi 
lőszer- és gyújtógyártás, beindult a robbanóanyag és lőpor tömeggyártása.

1961-ben  a HTI alárendeltségébe szervezték a fegyvernemek alárendeltségébe tartozó 
katonai átvevőket. Ez a Katonai Üzemi Megbízott (KÜM) szervezet egységesítette 
a katonai átvétel rendszerét.

A HTI haditechnikai kutatás-fejlesztésben betöltött szerepe a 60-as  évektől jelentősen 
csökkent. Ez annak volt köszönhető, hogy az akkori szövetségi rendszerben eldöntött 
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hadfelszerelés beszerzések, illetve licencalapú gyártások gyengítették a magyar 
haditechnikai K+F szereplőinek a pozícióját.

A 70-es  évek közepétől a VSZ1 és a KGST2 hatására hazánk hadiipara szinte a kifutó 
szovjet híradástechnikai, finommechanikai eszközök, egyes gépipari termékek gyártá-
sára szűkül. A 80-as  évek elején egyre több korszerűsítési program fogalmazódott meg, 
amelynek okán a HTI kiemelkedő eredményt ért el.

A HTI a Magyar Néphadsereg, majd a rendszerváltáskor a Magyar Honvédség önálló 
szervezeteként működött.  1996. január 1-én  a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe 
került, amely mind költségvetési, mind a hazai piacon megjelenő nagy nyugati cégekkel 
való szakmai kapcsolatépítés szempontjából kedvezőbb helyzetet jelentett.  

A NATO-csatlakozást követően a HTI neve Technológiai Hivatalra változott, amely 
 2007-ig  HM Technológia Hivatal (HM TH) néven működött tovább.3

Kutatás-fejlesztés szervezeti változásai  2007-től   2018 decemberéig

2007-ben  a megalakult HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) aláren-
deltségébe került az akkori HM TH, Technológiai Igazgatóság (a továbbiakban: TI) 
megnevezéssel.

2011-ben  megalakult a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hiva-
tala (HM FHH), amelynek alárendeltségébe került újra Haditechnikai Intézet néven 
a korábbi HM FLÜ TI. 

2013-ban  a HM FHH jogutódlás nélkül megszűnt, majd ezt követően  2013. június 
24-ei hatállyal megalakult HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH). A Hivatal Kuta-
tás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóságának (KMBBI) 
négy osztályába rendelve (Kutatás-fejlesztési és Tudományos Osztály; Minőségbizto-
sítási, Kodifikációs és Szabványügyi Osztály; NATO Biztonsági Beruházási Osztály; 
Lőkísérleti és Vizsgáló Állomás) működtek tovább az egykori HTI-ből  megmaradt, 
a katonai kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó szervezeti egységek.

2016. szeptember 1-gyel a HM VGH szervezetéből az MH Logisztikai Központ szer-
vezetébe került a Műszaki Átvevő és Vizsgáló Osztály; a Kutatás-fejlesztési, Tudományos 
és Szabványosítási Osztály; valamint a Lőkísérleti és Vizsgáló Alosztály.

A Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtásának elősegítése 
érdekében újabb K+F-ben  érintett szervezeteket hoztak létre.  2017. augusztus 1-jén  lét-
rejött HM Védelmi Technológiai Kutató Központ (a továbbiakban: HM VTKK), amely 
mint stratégiai irányító szervezet fogta össze a tárca K+F feladatait. Ugyanekkor ala-
kult meg a HM Haderőfejlesztési Programok Főosztály (a továbbiakban: HM HFPF), 
amelynek kiemelt feladata a Zrínyi  2026 program hadfelszerelés fejlesztési  programjainak 

1 VSZ: Varsói Szerződés.
2 KGST: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa.
3 Hajdú–Sárhidai  2005.
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 előkészítése, végrehajtásának irányítása, koordinálása és felügyelete volt. Szintén ekkor, 
a K+F tevékenység, valamint a minőségbiztosítási feladatok, illetve hatáskörök egyér-
telműsítése érdekében az MH Logisztikai Központ részeként megalakult az MH LK 
Technológiai Igazgatóság (MH LK TI).

Mint az látható, a  2016 utáni szervezeti változásokkal létrehozott, haditechnikai kuta-
tás-fejlesztéssel foglalkozó új szervezetek, munkacsoportok egy cél sikeres megvalósítása 
érdekében jöttek létre, ami nem más, mint a  2017 januárjától indított Zrínyi  2026 Hon-
védelmi és Haderőfejlesztési Program. Az így kialakult szervezeti-felelősségi struktúra 
bár egy célt szolgált, de a benne részt vevő szervezetek (stratégiai és végrehajtói szint) 
sokszor egymástól elzárva, megfelelő információk hiányában tevékenykednek.

A kutatás-fejlesztés, innováció (K+F+I) fogalma, szintjei, honvédelmi 
kapcsolódása

A 21. század meghatározó jelentőségű globális társadalmi-gazdasági folyamata a tudása-
lapú társadalom kiépülése. Korábban az alapgondolat az volt, hogy az innováció legfon-
tosabb forrása a K+ F, a tudományos kutatás eredményei adnak ötleteket az új termékek 
fejlesztéséhez, az utóbbi két-három évtizedben azonban egyre nagyobb jelentőséget kapott 
az innováció, a tudásalapú társadalom és gazdaság kapcsolati rendszere.

Napjainkban az innováció és a K+F fogalma összekapcsolódik a képességfejlesztéssel, 
esetleg egy válságban lévő terület lehetséges kitörési pontjaival.

Kutatás-fejlesztés, innováció fogalom meghatározása

Innováció

A  2004. évi CXXXIV. törvény4 (Innov. tv.) a következőképpen határozza meg a techno-
lógiai innovációt: „[A] gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének 
javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett 
tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, 
amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgálta-
tások jönnek létre.”

Ugyanakkor az innováció a haderőben nemcsak technológiai fejlesztéseket jelent, 
hanem megköveteli a szemléletváltást is. Az innováció hatással lesz a jövő hadviselésére 
és változásokat idéz elő az oktatásban és a haderő felkészítésében is.5

4 A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló  2004. évi CXXXIV. törvény.
5 Porkoláb  2016. 
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Kutatás-fejlesztés

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megfogalmazása alapján a kutatás-
fejlesztési tevékenység olyan alkotómunka, amely a meglévő ismeretanyag bővítését, új 
alkalmazások kidolgozását célozza meg. Magában foglalja az alapkutatást, az alkalma-
zott kutatást és a kísérleti fejlesztést.

K+F honvédelmi metodikája

A haditechnikai kutatás és műszaki fejlesztés tervezése, valamint hatékony kivitelezése 
csak valamilyen jól egységes rendszerbe szerkesztett eljárásrend, metódus alapján való-
sulhat meg. Ilyen volt az egykori Haditechnikai Intézet  1989-ben  kiadott Haditechnikai 
K+F egységes metodikája szabályzata.

Az egységes metodika fázisai

1. A tervezési fázisban valósult meg a K+F igény céljának, megalapozottságának, 
illetve a hazai megvalósíthatóság feltételeinek vizsgálata.

2. Az elemzési fázisban a K+F cél és alapkövetelmények birtokában felmérésre 
kerültek a technikai megoldási lehetőségek. Összeállításra került a harcászati 
műszaki feladat (HMF), a harcászati műszaki követelmény (HMK).

3. A kísérleti-kutatási fázisban történt a HMF alapján a megvalósíthatóságot funkció 
és költségelemzéssel igazoló kísérleti mintapéldányok létrehozása és vizsgálata.

4. Gyártmányfejlesztési (szerkesztési) fázis során a HMK-t kielégítő kísérleti soro-
zatok kerültek létrehozásra.

5. Haditechnikai vizsgálati fázis során az elkészült termék minősítései kerültek vég-
rehajtásra, használhatóságának, HMK-megfelelőségének megállapítása céljából. 
Ebben a fázisban a haditechnikai ellenőrző vizsgálat és minősítés, hatósági minő-
sítések, csapatpróba, rendszeresítés vagy alkalmazásba vétel került végrehajtásra, 
valamint elvégezték a szükséges módosítások.

6. Gyártás bevezetési fázis során a „0” sorozat vagy sorozatgyártás előkészítése, 
megszervezése és az ezekhez szükséges vizsgálatok kerültek végrehajtásra.6

Napjaink haditechnikai K+F metodikája

Felmerül a kérdés van-e jelenleg érvényben lévő komplex K+F metodika? A szakdolgozat 
írásának megkezdésekor a rövid válasz, hogy nincs.

6 A haditechnikai K+F egységes metodikája (1989).
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Gyulai Gábor  2017-ben  megjelent cikkében7 írt a haditechnikai K+F folyamatáról, 
de valójában a HTI időszakában bevált, működő rendszert elemezte. A cikkben többek 
között arról írt, hogy az egész K+F folyamatot meg kell, hogy előzze egy úgynevezett 
hiányelemzési folyamat (biztonságpolitikai, stratégiai koncepciók, képességhiányok, 
haderő-elgondolás stb. elemzése), majd ezt követően lehet koncentrálni egy termék elő-
állítására.

Ezt a folyamatot szemlélteti az alábbi ábra:

1. ábra
A haditechnikai eszközök, rendszerek életútja
Forrás: Gyulai  2017

A haditechnikai kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szakemberek körében felmerül a kérdés, 
hogy szükséges-e egyáltalán a K+F igények éves szinten történő tervezése, szükséges-e 
az éves K+F tervkötet összeállítása, engedélyeztetése. Hiszen a Zrínyi  2026 program 
definiálja a fejlesztés irányait, konkretizálja a végrehajtandó feladatokat, így egyesek 
szerint fölösleges a tervkötet összeállítása. Megítélésem szerint nem ez a helyes út, 
szükség van éves tervkötet összeállítására.

7 Gyulai  2017.
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K+F+I honvédelmi kapcsolódása

Általánosságban kijelenthető, hogy napjainkban a K+F+I honvédelemi kapcsolatának 
egy ország biztonságának, védelmének, stabilitása megteremtésének nemes gondo-
latán túl a piaci előnyökhöz való jutás, valamint a profitszerzés a fő mozgatórugója. 
Magára a kutatás-fejlesztésre a világ vezető országai sokat áldoznak, de a haditechnikai 
K+F-re, a védelmi kiadásokra a NATO országok is jelentős költségeket különítenek el.

A hadsereg ellátása történhet már létező vagy valamilyen kutatóbázison végrehajtott 
fejlesztés (K+F) eredményeként létrejött termék beszerzése útján. A növekedés, a fej-
lődés, valamint a versenyképesség folyamatát az innováció fűzi egybe.

A fejlesztés történhet saját kezdeményezésre saját kutatóintézetben, polgári kutató-
intézetben vagy akár polgári kutatóintézetek eredményeinek katonai célú alkalmazásával.

Megállapítható tehát, hogy a honvédségi célú K+F tevékenység olyan előre tervezett, 
átfogó műszaki, gazdasági, tudományos tevékenység, amely a célul kitűzött – hadfel-
szerelési anyag, technológia és szellemi termék kifejlesztése, korszerűsítése, illetve 
az ezeket megalapozó – kutatási feladat megoldására irányul.8

Teljesen egyetértek azzal a megállapítással is, amely szerint védelmi célú kutatás-
fejlesztés több ponton is kapcsolódhat a védelmi tervezéshez, többek között, hogy a világ 
technológiai szintjének, az elérhető technológiai trendek ismeretében pontosítani lehet 
a védelempolitikai értelmezéseket.

Ahhoz, hogy a kutatás sikeres legyen, szükség van egy jól megfogalmazott köve-
telményrendszerre, a kor színvonalán álló tudományos háttérre, valamit olyan ipari 
háttérre, amely a terméket képes előállítani. Ezt az egymásrautaltságot legszemléle-
tesebben egymást metsző halmazokkal lehet bemutatni, ahol a három halmaz közös 
metszetében az a szervezet helyezkedik el, amelyik hivatott a haditechnikai K+F koor-
dinálására (2. ábra).

2. ábra
Haditechnikai K+F intézetek kapcsolatrendszere
Forrás: Hajdú Ferenc előadása,  2017

8 HM TH  2005.
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A haditechnikai K+F+I és a védelmi ipar kapcsolata

Míg korábban a fegyveres erők igényeinek biztosítása főként katonai K+F tevékenység 
eredményeként valósult meg, és a katonai kutatások jelentették az innováció élvonalát, 
napjainkban az innováció fő hajtóereje a civil szféra.9

A védelmi szféra kötelezettsége és egyben érdeke is, hogy a hon- és rendvédelmi 
szervek haditechnikai ellátását javítsák, a hadiipart korszerűsítve aktívan bekapcso-
lódjanak az európai védelmi ipar összehangolt fejlesztését célzó K+F programokba.10 
A magyar ipar, hadiipar ma rendelkezik még olyan potenciállal, amely egy-egy – a magyar 
védelmi feladatok ellátását szolgáló – termék fejlesztéséhez és gyártásához, hosszú távú 
üzemben tartásához, majd későbbi korszerűsítéséhez szükséges.11

A következő ábra a védelmi ipar megalapozását, fejlődését lehetővé tevő iparágakat 
szemlélteti.

3. ábra
Védelmi ipar fejlesztését megalapozó iparágak
Forrás: Simon Attila előadása,  2017

9 Csiki–Tálas  2013,  110.
10 Zsitnyányi  2016.
11 Zsitnyányi  2012.
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Irinyi terv, hazai ipar fejlesztése, stratégiai vállalatok helye, szerepe

A kormány által  2016-ban  bejelentett Irinyi-terv célja, hogy megteremtse a magyar gaz-
daság hosszú távú növekedésének hajtóerejét. A stratégia hét kiemelt ágazata közül 
kiemelkedik a védelmi ipar, amely a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek 
megrendelései révén jelentős bevételhez juttathatja a hazai védelmi ipari vállalatokat, 
valamint az egyik legnagyobb megtérülési rátával bíró ágazatként számottevően erősít-
heti a nemzetgazdaságot, amely által a legkritikusabb területeken jelentősen csökkenthető 
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek külföldi beszállítóktól való függősége.12

Kormányzati célkitűzés az MH képességének kialakítására, a Zrínyi  2026 program

Az Irinyi-tervben meghatározottak, valamint a kormányzati célkitűzés13 alapján indult 
el  2017 januárjától a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program.14

A fejlesztésekben a kormány fontos tényezőként számol a hazai védelmi ipar minél 
szélesebb körű, átgondolt újjáélesztésével, lehetőség szerinti bővítésével, nem beszélve 
annak gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásairól. A Zrínyi  2026 HHP megva-
lósítását a kormány a 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban fogadta el. Tervek szerint 
a Zrínyi  2026 HHP program részeként megvalósul a védelmi költségvetés emelésének 
„gyorsítása” (2024-ig  eléri a GDP 2.0%-t).15

A Zrínyi  2026 HHP haditechnikai fejlesztéssel kapcsolatos céljai

A program egyik célja a haderő minden elemét érintő, átfogó fejlesztési program kere-
tében a kor színvonalának megfelelő haditechnikai eszközök beszerzése. A nemzetgazda-
sági előnyök szem előtt tartásával a hazai védelmi ipar újjáélesztésének támogatása, hazai 
munkahelyek teremtése. A haditechnikai kutatás-fejlesztés erősítése, valamint a nem-
zetközi kapcsolatok bővülése kapcsán a csúcstechnológia megjelenésének biztosítása.

A Zrínyi  2026 HHP kutatás-fejlesztési célkitűzései

A Zrínyi  2026 HHP K+F feladatait az alábbi táblázat foglalja össze.

12 Irinyi-terv Magyarország újraiparosításáért (2016)
13 „Szeretnénk, hogy a tízéves ciklus végére a Magyar Honvédség a térség egyik meghatározó 
haderejévé váljon.” Simicskó  2017.
14 Zrínyi  2026 HHP.
15 https://honvedelem.hu/files/files/108409/zrinyi2026_190_190_7.pdf

https://honvedelem.hu/files/files/108409/zrinyi2026_190_190_7.pdf
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1. táblázat
A katonai-műszaki kutatások hazai irányai a következő évtizedben

Zrínyi  2026 HHP kutatás-fejlesztési célkitűzései
Rövid távú Közép- és hosszú távú

Zrínyi  2026 HHP-hoz kapcsolódó projektek végrehajtása Alacsony technológiai készenléti szintű projektek 
megvalósítása

Magas technológiai készenléti szintű projektek megvalósítása Magas hozzáadott értékű, innovációvezérelt projektek 
végrehajtása

Hazai védelmi ipar és kutatás-fejlesztés meglévő képességeire 
alapozott tevékenység Hosszú távú, piacorientált fejlesztések megalapozása

Technológiatranszferre alapozott műszaki fejlesztések Niche-termékek16 fejlesztése

Védelmi technológiai és ipari bázis fejlesztése Védelmi technológiai és ipari bázis továbbfejlesztése, 
szélesítése

Hazai védelmi ipar lendületbe hozása, megerősítése 
és szélesítése

Nemzetközi és hazai együttműködési és forráslehetőségek 
széles körű kiaknázása

Importfüggőség csökkentése Humán erőforrás utánpótlásának megvalósítása
Beszállítói láncok fejlesztése Aktív és passzív radartechnológiák fejlesztése
Nemzetközi és hazai együttműködési és forráslehetőségek 
kiaknázása Ballisztikai védőanyagok kifejlesztése

Kutatási képességek hatékonyabbá tétele, szemléletváltás 
megvalósítása

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A Zrínyi  2026 HHP kiemelt kutatási-fejlesztési területei

1. Katonai gépjárművek
2. Telekommunikációs eszközök
3. Katona egyéni felszerelése, digitális katona
4. C2 rendszerek
5. Pilóta nélküli repülőeszközök, illetve ellenük való védelem
6. Kiberbiztonság
7. Vegyi, sugár- és biológiai felderítés, illetve védelem
8. Elektronikai felderítés és zavarás
9. Tábori energetika

Futó/megkezdett haditechnikai K+F projektek

1. Önvezető járművek katonai alkalmazásának lehetőségei
2. Kommunikációs rendszerek hazai bázison történő fejlesztése

16 A marketinggel foglalkozó szakemberek a piac azon szegmensét illetik a niche fogalmával, amelyben 
valamilyen különleges termék egy sajátos csoportnak – kiélezett verseny nélkül – jól eladható (Ballai 
 2000, 8.). A niche-marketing feladata, hogy a piac legjövedelmezőbb résébe juttassa el a kiszemelt 
célcsoport számára fejlesztett terméket.
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3. Felderítő és elektronikai rendszerek közös platformra integrálása
4. Új ballisztikai anyagok kikísérletezése
5. Passzív radarberendezés kifejlesztése
6. Nanotechnológiás anyagfejlesztés

Tervezett haditechnikai K+F projektek

a) Légtérellenőrző radarok kifejlesztése
b) Forgó- és merevszárnyas pilóta nélküli repülőeszközök kifejlesztése
c) Drónelhárító rendszerek fejlesztése
d) Fegyverzeti eszközök fejlesztése
e) Licenccel rendelkező lövész harcjármű platform műszaki fejlesztése
f) Harckocsi tűztámogató képességgel rendelkező jármű kifejlesztése
g) Fegyvernemi különleges változatok család elven történő kialakítása

A felsorolásból kiderül, hogy a kormányzati szándékkal összhangban szinte a haderő 
teljes eszközállománya megújul. Az új képességek egyrészt az alkalmazó által megfogal-
mazott hadműveleti és műszaki követelményeket kielégítő felszerelések beszerzésével, 
másrészt a hazai védelmi ipar szereplőinek bevonásával, kutatás-fejlesztés eredménye-
ként valósulhatnak meg.

Ahhoz, hogy a hadiipar fejlődésnek induljon, szükséges, hogy a hadsereg igény-
támasztással álljon elő, megrendeléseket kezdeményezzen, ehhez pedig jól működő 
gazdaságra, finanszírozásra van szükség.

Beszerzés, K+F, hazai gyártás, licencalapú gyártás?

Egy hadseregbe több módon kerülhet modern technológia: beszerzések, saját K+F és hazai 
gyártás révén, de fontos bekerülési forma a licencalapon történő gyártás is. A licenc szó 
használati jogot jelent, a termék birtokosa szerződött feltételek mellett átadja a termék 
használatának a jogát. Vizsgálandó, hogy a fenti lehetőségek a nemzetgazdaság és a K+F 
szervezetek szempontjából, milyen előnyökkel, hátrányokkal járnak.

A magyar tervezésű és gyártású hozzáadott hazai szellemi értéke van, fenntartja 
és fejleszti a hazai mérnöktudást, új munkahelyek teremt, szélesíti a hazai beszállítói kört. 
A felhasználó szempontjából rugalmasabban teljesíthetők a különleges szakmai igények. 
Ellátásbiztonsági szempontból csökkenti az ország gazdasági kitettségét a „mozgósít-
ható” gyártói kapacitás megteremtésével.

Külföldi gyártású eszközök beszerzése gyengíti a hazai cégek K+F+I képességét, 
hozzájárul a képzett magyar munkaerő külföldre áramlásához. Az információvédelem 
miatt a magyar igényű módosítások lassan és költségesen valósulhatnak meg. A béke 
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és különleges jogrendi időszakban a külföldi gyártói kapacitás nem „mozgósítható” 
a Magyar Állam, a Magyar Honvédség érdekében.17

A licenc vásárlásával történő iparfejlesztés során már kipróbált, máshol bevált meg-
oldások jelenhetnek meg gyorsan az alkalmazóknál. Amennyiben rendelkezésre áll hazai 
termék is, akkor a külföldi licencalapú gyártás sem a nemzeti ipar fejlesztése irányába 
mutat. A licencgyártású termékek nem élénkítik a hazai cégek K+F+I képességét, szinte 
lehetetlenné teszik a magyar igények végrehajtását, gyártási folyamat nem teremti meg 
a javítási és technikai kiszolgálási jártasságot.

A haditechnikai K+F+I megvalósításához szükséges szervezetek, képességek, 
háttérintézmények

„A kutatás-fejlesztés és innováció intézményrendszerét és finanszírozását úgy kell ki-
alakítani, hogy a rendszerben dolgozó csoportok és egyének érdekei a lehető legnagyobb 
mértékben egybeessenek a nemzeti érdekkel.”18

Alacsony K+F kapacitással bíró gazdaságok akkor tudnak eredményesen tevékeny-
kedni, ha egymás infrastrukturális, műszaki-technikai, humán erőforrásait megosztva 
és maximális kihasználva végzik feladataikat.

2019. január 1-ig  a hazai katonai képesség igények megvalósítására alkalmas hadi-
technikai K+F-t önállóan végrehajtani képes szervezet nem létezett. Meg kellett tehát 
teremteni a „tudomány – ipar – honvédelem” kapcsolati egységét, amely egy új szervezet 
létrehozását eredményezte.  2019. január 1-jei  hatállyal megalakult MH Modernizációs 
Intézet (a továbbiakban: MH MI).

Oktatási, tudományos intézmények szerepe a haditechnikai K+F+I-ban

Haditechnikai jellegű K+F+I feladatok sikeréhez elengedhetetlen a civil oktatási intéz-
ményekkel, egyetemekkel való együttműködés.

Az oktatási intézmények biztosíthatják a modern haderő szakember utánpótlását, 
a mérnök állományát, továbbá lehetőséget biztosítanak közös tudományos munka vég-
zésére, szakmai-kutatási pályázatok benyújtására, továbbá doktori (PhD) képzésben 
való részvételre is. A honvédség pedig kiaknázva az oktatási intézmények nyújtotta 
infrastrukturális lehetőségeket a haditechnikai kutatások műszaki támogatásának szín-
vonalát képes emelni. A mérnök szakemberek utánpótlására vonatkozó együttműködési 
lehetőség azért is fontos, mert a katonai oktatásban  1995-től  megszűnt a katonai műszaki 
mérnökképzés.

17 Zsitnyányi  2016.
18 Pálinkás  2015, 93
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Miért is kellenek a honvédségnek hadmérnökök? A Magyar Honvédség 
képességhiányainak kielégítésére általában szerződést köt valamilyen hadiipari, védelmi 
ipari, kutatás-fejlesztési szervezettel. A Magyar Honvédség számára ezek a szerződések 
csak akkor lehetnek megfelelőek és előnyösek, ha a beszerzés előkészítésében, illetve 
annak teljes folyamatában olyan mérnökök (hadmérnökök) vesznek részt, akik tisztában 
vannak a mérnöki ismeretekkel, és a honvédségi érdekekkel és követelményekkel. 
A követelmények érvényesítésére csak olyan hadmérnökök lehetnek képesek, akik 
teljes mértékben birtokolják a szükséges mérnöki és a katonai szakmai ismereteket. 
Ezen ismereteket jelenleg csak polgári (célszerűen hazai) mérnöki szakokon lehet 
megszerezni.19

A fentieket értelmében szükségesnek ítélem az oktatási és tudományos intézetekkel 
a szélesebb körben való együttműködési megállapodások megkötését és a honvédség 
számára előnyös feltételek megteremtését. Ennek egy lehetősége a duális, illetve a „duális 
jellegű” képzés megteremtése.

Végül, de nem utolsósorban, fontos tényezői az eredményes K+F-nek  a nemzetközi 
szereplőkkel kialakított szakmai együttműködések.

Rendszerintegrátor helye, szerepe, lehetőségei, feladatköre

A haditechnikai eszközök, hadfelszerelések napjainkra egyre bonyolultabbá, össze-
tettebbé váltak, gondoljunk például egy 21. századi modern katona felszerelésére, ahol 
például a ruházati, fegyverzeti, optikai, vegyivédelmi, műszaki, egészségügyi, élelmezési, 
híradó, elektronikai szakterületekhez tartozó különféle eszközökkel kerülnek a katonák 
ellátásra. Egyrészt ezt a felszereléshalmazt egyetlen gyártó cég nem képes – az alkal-
mazói igények alapján – önállóan kifejleszteni, előállítani, másrészt, hogy az alkotó-
elemek komplex felszereléssé „álljanak össze”, szükség van egy „közös többszörösre”, 
aki integrálja, működő egésszé teszi az eszközök sokaságát.

A tulajdonosi jogkört gyakorló döntése alapján  2018 év elején a Zrínyi  2026 HHP 
megvalósításához a K+F+I rendszerintegrátori20 tevékenység koncepciójának kidolgo-
zására HM ARMCOM ZRt. kapott feladatot.

Rendszerintegrátor fogalma, szerepköre

„A rendszerintegrátor: olyan jogi személy, amely rendelkezik mindazon széleskörű 
szakmai, projektmenedzsment, jogi és adminisztratív ismeretekkel, valamint infra-

19 Kende  2016. 
20 K+F+I rendszerintegrátor: az a kijelölt szervezet, amely a megfogalmazott elvi döntések és stratégiák 
szellemében gondoskodik a K+F+I gyakorlati megvalósításáról, a HM megrendeléstől a prototípus 
elkészítéséig, illetve átvételéig (HM Armcom Zrt.  2018).
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strukturális képességekkel és gazdasági erőforrásokkal, amelyek képessé teszik az adott 
haditechnikai kutatás-fejlesztési projekt által érintett bonyolult, összetett haditechnikai 
eszköz, rendszer kifejlesztésére vagy jelentős módosítására, az egyes, egymástól jel-
legükben jelentősen eltérő alrendszerek fejlesztésének összehangolására, a szükséges 
mértékben alvállalkozók bevonásával.”21

A honvédelmi K+F+I tevékenység alapvetően az alábbi lépéseken keresztül valósul 
meg:

a) hadműveleti igény jelentkezése;
b) hadműveleti igény megfogalmazása;
c) a hadműveleti igény lebontása harcászati és műszaki követelményekké;
d) konzultáció a rendszerintegrátorral a K+F tevékenységet tartalmazó programok 

műszaki követelményrendszerének kialakítása során;
e) döntéshozatal a műszaki követelményeknek megfelelő céltermék beszerzésének 

módjáról – kifejlesztés vagy megvásárlás („MAKE OR BUY”);
f) döntéshozatal a beszerzés módjának megfelelő beszerzési eljárás megindításáról, 

ideértve a források hozzárendelését;
g) a beszerzési eljárás lefolytatása, komplex tevékenység esetén a rendszerintegrátor 

kiválasztása, kijelölése.
A rendszerintegrátor integrátori tevékenysége a beszerzési eljárásban történő kiválasztá-
sával veszi kezdetét, tehát a beszerzési eljárást megindító felhívásban megadott műszaki 
leírás alapján elemzi a K+F-i  feladatot, és elkészíti arra vonatkozó ajánlatát.

Következő lépésként piackutatás keretében megkeresi a végrehajtásba bevonni kívánt 
együttműködőket, amelyek képesek a műszaki leírásban foglalt egyes K+F-i  részfeladatok 
önálló elvégzésére.

A rendszerintegrátor a haditechnikai K+F-i  projektek megvalósítása teljes folyama-
tában nyomon követi, koordinálja, ellenőrzi a szerződésszerű teljesítést, szükség esetén 
beavatkozik a végrehajtásba.22

Zrínyi  2026 HHP hatása a K+F+I szervezeti struktúra kialakítására, 
kapcsolódására

A Zrínyi  2026 HHP hosszú távon akkor lehet eredményes, ha az irányításában, végrehaj-
tásában, támogatásában részt vevő szervezetek jól meghatározott cél és irányvonal mentén 
végzik a feladataikat. Egyaránt fontos a stratégiai, valamint a végrehajtói szint feladata.

A  2018 év végéig működő haderő struktúra megváltozott, a Zrínyi  2026 HHP-ban  kiemelt 
irányítási, koordinálási tevékenységet végző szervezetek megszűntek, átalakultak. Ezzel 
párhuzamosan a haditechnikai K+F rendszer részvevői is megváltoztak. A haditechnikai 
K+F rendszere  2018 év végéig, az alábbi egyszerűsített ábrával volt modellezhető:

21 K+F HM utasítás tervezet  2018.
22 HM Armcom Zrt.  2018.
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4. ábra
A haditechnikai K+F-i  rendszer
Forrás: Simon Attila előadása alapján a szerző saját szerkesztése

A következő ábra haditechnikai K+F+I tevékenység megvalósításának szintjeit, fele-
lőseit, és feladatait foglalta össze, a szervezeti átalakítás előtti időszakra vonatkozóan.

5. ábra
A haditechnikai K+F+I tevékenység megvalósítása
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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2019 januárjától a K+F+I-ben  részt vevő szervezetek feladatrendje, felelőssége

A K+F+I, de a kifejezetten haditechnikai K+F rendszerének felépítését nehéz a megszokott 
módon blokk diagrammal ábrázolni. Hiszen egy dinamikusan változó rendszerben, ahol 
az időben megszerzett információnak, az időben meghozott döntéseknek kiemelt jelentősége 
van, a klasszikus hierarchia nem elegendő. A katonai, politikai, gazdasági célok összehango-
lása vagy a döntési gyorsaság megtartása miatti alá-fölé rendelt viszony mellett, e rendszer 
optimális működtetéséhez szükség van hálózatalapú kapcsolattartásra is, ahol a szervezetek, 
vezetői szintek többcsatornás információ áramlását egy jól definiált struktúra, csatlakozási 
felület jellemzi.

A hálózatalapú működés igényét az innovációs tevékenység hangsúlyos megjelenése 
indukálta, amely a Zrínyi  2026 HHP tervezése kapcsán domborodott ki igazán.

A K+F-sel támogatott haderőfejlesztés akkor lehet eredményes, ha van politikai támoga-
tottság, biztosított a finanszírozás, az érintett szereplők értik a feladataikat, működik az ipar, 
az oktatás.

A fentiek koordinálására a Kormány  2018. július  17-től  a nemzeti védelmi ipari és védelmi 
célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizációért kormánybiztost23 nevezett ki, azzal 
a feladattal, hogy az érintett minisztériumokkal (PM, BM, ITM)24 együttműködésben koor-
dinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat, az ezekhez 
kapcsolódó stratégia kialakítását.

A hadfelszerelés-fejlesztés történhet beszerzéssel vagy K+F-sel. Amennyiben az MH had-
felszerelés igénye hazai piacon nem vagy csak hosszú távon érhető el, akkor a kormánybiztos 
a Honvédelmi Minisztériummal, valamint az említett szakminisztériumokkal való egyeztetést 
követően – az ország gazdasági előnyeit szem előtt tartva – javaslatot tesz a hadfelszerelések 
beszerzésének végrehajtására.  2019. január 1-től  a Zrínyi  2026 HHP haderőfejlesztéssel kap-
csolatos beszerzéseit az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség főnökségei kezdeményezik 
a beszerző szervezet felé.

Amennyiben az MH képességigényei, figyelemmel a nemzeti hadfelszerelés fejlesztési 
prioritásokra, tervezetten K+F eredményekét valósulnak meg, a kormánybiztos – a hon-
védelmi miniszter, illetve az MH parancsnoka jogköreinek maradéktalan érvényre juttatá-
sával – a K+F+I helyettesén keresztül koordinálja a feladatok végrehajtását az MH Moder-
nizációs Intézet bevonásával.

Az MH MI a K+F+I tevékenység során az alábbi fő feladatokat hajtja végre (az SZMSZ 
alapján):

• A haditechnikai K+F koncepciók és védelmi innovációs stratégiák kidolgozása, meg-
valósíthatósági tanulmányok készítése.

• A haditechnikai K+F, valamint a védelmi innovációs területen a katonai stratégiai, nem-
zeti gazdasági és nemzetbiztonsági érdekek érvényre jutásának biztosítása.

23 1325/2018. (VII.  18.) Korm. határozat.
24 PM, BM, ITM: Pénzügyminisztérium, Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai 
Minisztérium.
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• Haditechnikai K+F projektek tervezése, előkészítése, végrehajtásának irányítása 
és nyomon követése.

• Szakértői támogatás biztosítása a tárcaszintű haditechnikai K+F, védelmi innovációs, 
illetve hadfelszerelés fejlesztési döntések előkészítéséhez, valamint a beszerzések vég-
rehajtásához.

• A hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztémában az egyes projektek megvalósításába 
bevonható partnerek körének feltérképezése.

Mivel tud hozzájárulni az mh lk ti a haderőfejlesztéshez?

2019. január elsejével az MH LK TI is átalakult, a 40/2018. (XI.  15.)25 HM utasítás alapján 
szervezetéből kikerült a K+F. A fejlesztési feladatokat, a műszaki követelmények kidolgo-
zását, a megbízások indítását, a K+F költségek tervezését, az éves K+F tervkötet készítését 
az MH MI vette át.

Az MH LK TI osztályai a haderőfejlesztés, illetve az MH haditechnikai K+F tevékenysége 
érdekében képesek a honvédelem technikai korszerűsítésével összefüggő műszaki információs 
és szakértői háttér biztosítására; minőségügyi tevékenység ellátására; a szabványosítás 
és műszaki egységesítés koordinációs feladatainak ellátására; tervezetten akkreditált 
vizsgálólaboratóriumok üzemeltetésére; az informatikai kisugárzás védelmi vizsgálatok 
elvégzésére. A haditechnikai eszközök gyártási dokumentációinak kezelése; a szolgálati 
szabadalmakkal kapcsolatos iparjogvédelmi tevékenység ellátása.

Összegzés

A haditechnikai kutatás-fejlesztésnek hazánkban mély gyökerei vannak, amelyek meghatá-
rozták a haderő képességét, eszközrendszerét, formálták a nemzeti öntudatot. A haditechnikai 
kutatás-fejlesztés intézményrendszere sokat változott, formálódott az idők során, de sohasem 
tudott elszakadni a gazdaság, az ipar, az oktatás szereplőitől, hiszen a cél közös: az ország, 
a nemzet biztonságának védelme.

Az ország védelme, az Irinyi-terv, a Zrínyi  2026 HHP haderőfejlesztései céljából is szük-
séges lenne egy a HTI-hez hasonló szervezetre.

2019. január 1-jei  hatállyal az MH védelmi innovációs képességének fejlesztése, a hadi-
technikai K+F-sel kapcsolatos feladatok centralizálása, a védelmi ipari fejlesztéssel összefüggő 
hadfelszerelés-fejlesztési feladatok ellátása hatékonyságának növelése érdekében, az MH had-
rendjében, új költségvetési szerv került létrehozásra, az MH Modernizációs Intézet (MH MI).

25 40/2018. (XI.  15.) HM utasítás az MH új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszere 
kialakításával összefüggő egyes feladatokról.
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A szervezet küldetése a haditechnikai kutatás-fejlesztési és védelmi innovációs bázis 
fejlesztése és fenntartása, amellyel hozzájárul a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program eredményes végrehajtásához.

Megállapítások, javaslatok

Célszerű
• lenne, ha a Zrínyi  2026 programhoz kapcsolódó, haderőfejlesztéssel összefüggő be-

szerzések előkészítései is ennél a szervezetnél integrálódnának, mivel így egy központi 
prioritás alapján, a beszerzés, fejlesztés, innováció egymást támogatva valósulhatna meg.

• áttekinteni a tárca beszerzési eljárásainak rendjét annak ellenére, hogy honvédelmi 
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 48/2018 (XII.  21.) HM utasítás ad 
némi engedményt a kutatás-fejlesztésekkel kapcsolatos beszerzések esetén.

• áttekinteni azt, hogy ha a tárcának van egy többszörösen felülvizsgált, jóváhagyott éves 
beszerzési terve, akkor szükséges-e minden eljárásnál végigvinni az engedélyeztetési, 
ellenjegyzési folyamatot.

Mivel az ÉBT szükséges a tárca költségvetésének tervezéséhez, így megfontolandó az akár 
6–8 hónap engedélyeztetési folyamat szükségességének felülvizsgálata. Másrészről a K+F 
feladatok költségei a körültekintő tervezés ellenére sem határozhatók meg egzakt módon. 
Így mindenképpen szükséges egy olyan megoldás biztosítása például az MH MI-nél, hogy 
nem konkrétan egy szerződéshez kötötten álljon rendelkezésre olyan költségvetési keret, 
amellyel folyamatosan finanszírozható egy K+F eljárás.

K+F tevékenység kapcsán az alkalmazott kutatás, illetve különösen az alapkutatás ese-
tében még maga az eredmény sem garantálható, így ezekben az esetekben a beszerzési eljárás 
filozófiáját is gyökeresen át kell értékelni. Nem vonható kötbér alá a tudományos kutatóhely, 
ha „normaidőre” nem sikerül a kívánt célt elérnie, sőt, az sem garantálható, hogy a projekt 
egyáltalán meghozza valaha is az eredményt.

Összességében kijelenthető, hogy a haditechnikai kutatás-fejlesztésnek és különösen 
az innovációnak a jövő háborúinak új műveleti dimenzióira is választ kell adni. Nemcsak 
az a feladat, hogy a K+F+I a ma és a holnap kérdéseit oldja meg, hanem a hosszú távú célok 
és eredmények érdekében kell erőt kifejteni. Fontos feladatok várhatók a mesterséges intelli-
gencia, a robotika, az önvezető járművek, az UAV-k alkalmazása területén, de a kibertérben 
folytatandó műveletek, s akár az űrkutatás is a jövő kihívásai, megoldandó fejlesztési feladatai 
közé tartoznak.

Távlati célként – funkcionális szervezetátalakítással – javaslom egy olyan szervezet 
létrehozásának megkezdését, amely a teljes innovációs és kutatás-fejlesztési képességet képes 
lesz irányítani. A szervezet rendelkezésére kell bocsátani a szükséges pénzügyi forrásokat, 
delegálni részére bizonyos jog- és hatásköröket, amelyen keresztül a hazai hadiipar képes 
lehet kiszolgálni az MH hosszú távú igényeit, megteremtve a mindenkori ellátás biztonságát, 
a folyamatos fejlődés lehetőségét, biztosítva azt az elvárást, hogy a magyar haderő a térség 
egyik meghatározó haderejévé váljon.



A Magyar Honvédség CIMIC és PSYOPS 
képességfejlesztési elgondolása –  2018

Hangya Gábor

CIMIC/PSYOPS képességek tekintetében a témaválasztást a gyakorlati tapasztalat és az a tény indokolta, 
hogy a képességeket megtestesítő szervezeti elemek és azok feladatrendszere mára a lehető legkisebb 
összhangban sincs egymással. Az ezekkel kapcsolatos, jövőt leíró gondolatok, elképzelések megvalósu-
lása természetesen nagyon sok külső és belső tényező alakulásának függvénye. Az azonban jól látszik, 
hogy a kognitív képességek és funkciók fejlődésre vannak ítélve, azok jövője megkérdőjelezhetetlen. 
A CIMIC/PSYOPS képességek önmagukban nem képesek a megújulásra, azok műveleti alkalmazása jelen 
formájukban elérte a csúcspontot. Az információs műveletek keretében történő egységes értelmezésük 
és koordinált alkalmazásuk azonban plusz lehetőségeket rejt magában. Ez nem csak azért fontos, hogy 
a két képesség tovább fejlődhessen, hanem azért is, hogy az INFOOPS által képviselt kognitív funkciók 
végre nemzeti szinten is egységes értelmezés alá kerüljenek, és koordinált alkalmazásukkal támogassák 
a katonai döntés-előkészítés folyamatát – a STRATCOM irányító ernyője alatt. A végrehajtás szintjén egy 
olyan „valós” összhaderőnemi modul képesség kialakítása a cél, amely horizontális és vertikális irányban 
is képes a stratégiai hatások taktikai szintű eszközökkel történő kiváltására.

Bevezető

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ 
(MH CKELMK)1 megalakulása óta eltelt  15 év2 rendkívüli jelentőséggel bírt a civil-
katonai együttműködési (a továbbiakban: CIMIC)3 és lélektani műveleti (a továbbiakban: 
PSYOPS)4 képességek vonatkozásában. Gyakorlatilag elmondható, hogy az eltelt idő-
szak áldozatos munkája meghonosított két, a NATO-ban  is újnak tekinthető műveleti 
képességet. Ezek mára szerves részét képezik a parancsnoki döntés-előkészítés folyama-
tának; a támogatott alegységek életének; és általában véve a magyar katonai kultúrának. 
 2018-tól, a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program égisze alatt5 egy olyan 

1 Akkori nevén: Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési Központ (MH CKEK).
2 A két képesség már korábban is megjelent az MH struktúrájában (2000-es  évektől, törzsi elemek 
formájában), de azok véleményem szerint nem fejtettek ki említésre méltó hatást a képességek fejlődése 
szempontjából.
3 Civil-Military Cooperation (AJP-3.4.9,  2013:VII).
4 Psychological Operations (AJP-3.10.1,  2014:IX).
5 „Magyarország Kormánya elkötelezett amellett, hogy hazánk és a magyar állampolgárok biztonságát 
garantálja, ezért fogadta el a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amellyel az elmúlt 
huszonöt év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programja indul meg.” Zrínyi  2026 (2018). 4.
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átfogó képességfejlesztési koncepció megvalósítására van kilátás,6 amely építkezik 
az elmúlt  15 év tapasztalatából, és a realitást szem előtt tartva, nemzetközi trendeket 
figyelembe véve irányt mutat a nemzeti CIMIC és PSYOPS képességek vonatkozásában.

A képességfejlesztés elméleti háttere

Képesség-összetevők

A képességfejlesztés elméleti alapjait célszerű a képesség mint fogalom magyarázatával, 
megértésével kezdeni. Az ide vonatkozó lexikonokat lapozva nem kapunk egyértelmű 
választ erre a kérdésünkre. Ennek oka, hogy túl általános a terminológia, vagy pedig 
túl specifikus.

Ahhoz hogy közelebb kerüljünk a specifikus katonai alkalmazáshoz a képesség-ös-
szetevőkkel tanácsos kezdeni a vizsgálódást. Ezek a következők:7

• elmélet: ez a komponens tartalmazza mindazt a tudást, ismeretanyagot, amely 
a koncepcionális hátteret adja;

• képzés-oktatás: ez a terület foglalja magában az ismeretszerzés intézményesített 
folyamatát;8

• erőforrás: minden, ami szükséges a képesség célirányos alkalmazásához.
Amennyiben ezek bármelyike hiányzik, avagy nem megfelelően kivitelezett, nem beszél-
hetünk képességről.

Sokkal részletesebb felosztást kapunk, ha az Egyesült Államok védelmi képességek 
beszerzésével és értékelésével foglalkozó eljárási rendszert9 vizsgáljuk meg. A DOTMLPF 
rövidítés tartalma a következő:

• doktrína (Doctrine),
• szervezet (Organisation),
• kiképzés, oktatás, felkészítés (Training),
• erőforrás (Materiel),
• vezetés-irányítás (Leadership),
• személyi állomány (Personnel),
• infrastruktúra, szolgáltatás (Facilities).

6 Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök: „Az elkövetkező tíz évben a Magyar Honvédség 
összes átfogó képességét és fegyverrendszerét érinteni fogja a haderőfejlesztési program.” Zrínyi 
 2026 (2018). 26.
7 Az eredeti angol terminológia által használt kifejezések: „concptual / moral / physical component”.
8 Az angol szakirodalom komoly hangsúlyt fektet ezen terület kapcsán az integritásra, motivációra, 
példamutatásra is, de ezek véleményem szerint következményei (azaz alrendszerei) a képzés-oktatás 
rendszerének.
9 Joint Capabilities Integration Development System (JCIDS) www.jcs.mil/Portals/36/Documents/
Library/Instructions/3170_01a.pdf?ver=2016-02-05-175022-720 (letöltve:  2018. 04.  15.)

http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Library/Instructions/3170_01a.pdf?ver=2016-02-05-175022-720
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Library/Instructions/3170_01a.pdf?ver=2016-02-05-175022-720
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A NATO-ban  is közkedvelt DOTMLPF-I néven, ahol az I-betű, az interoperabilitást jelöli. 
A hazai képességfejlesztés szoros kapcsolatban kell hogy legyen a NATO-szabályzókkal, 
így az interoperabilitással kiegészített felosztást veszi alapul.

Képességfejlesztés alapelvei

A képességfejlesztésre nincs általánosan elfogadott eljárási rend. Az előzőekben ismer-
tetett elméleti kategorizálás azt próbálja segíteni, hogy a folyamat minél hitelesebb, 
illetve szakszerűbb és objektív legyen. Hasonló segítséget kapunk a képességfejlesztés 
általános alapelveitől is, amelyek megismerése és követése segíti a képességfejlesztés 
folyamatának mederben tartását.

• Fentről lefele elv: a képességek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos dön-
tések, feladatok, minden esetben összhangban kell hogy legyenek a kormányzat 
stratégiai célkitűzéseivel.

• Lentről felfele elv: ezen elv segít megérteni a lehetséges kihívásokat és szcenári-
ókat, illetve az azokra adható katonai válaszlépéseket.

• Ár-érték arány elv: mindinkább a befektetett költségvonzatot és a kinyerhető hasz-
nosság arányát vizsgálja – maximálisan figyelembe véve az ország teljesítőképes-
ségét.

• Hosszú távú előrelátás elve: a képesség választ kell hogy adjon a jelen, de még 
inkább a jövő feltételezett kihívásaira.

• Rugalmasság elve: a rugalmasság, gyors reagálóképesség megléte szintén követel-
mény egy komplex, soktényezős eljárásban.

• Koncepcióvezérelt elv: a széles körű, nyitott, koncepcióvezérelt látásmód meg-
határozó a képességfejlesztés sikere szempontjából.

• Képesség-központúság elve: a képességközpontú tervezés, amely igyekszik olyan 
rendszert felépíteni, amely kellően általános és rugalmas alkalmazásával hatékony 
megoldást kínál a kihívások teljes spektrumára.

Stratégiai modell a képességfejlesztés támogatására

A képesség-összetevők, a DOTMLPF-I, valamint a képességfejlesztés alapelvei mellett 
nagy segítségünkre lehet a koncepció összeállításában, bizonyos stratégiai modellek 
figyelembevétele, adaptálása.

A Lykke-féle stratégiai modell10 például véleményem szerint képességfejlesztésre 
is kitűnően használható. Ez nem véletlen, hiszen a képlet annyira nagybani, hogy 
az gyakorlatilag örökérvényű igazságot rejt magában: ahhoz hogy bármilyen célt el-
érjek (ENDS) – legyen az stratégia, műveleti vagy taktikai szint – szükséges tudnom, 

10 STRATEGY = ENDS + WAYS + MEANS (stratégia = célok + cselekvési változatok + erőforrások).
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hogy mi áll a rendelkezésemre (MEANS), és azt milyen módon (WAYS) használom fel 
az ügy érdekében.

Amennyiben ezen gondolatmenetet lefordítjuk a képességfejlesztésre, akkor a követ-
kezőket kapjuk: ahhoz, hogy egy működő, gazdaságos és hatékony képességet birto-
koljak, figyelembe kell vennem az elérendő célokat; a rendelkezésre álló erőforrásokat; 
valamint mindezeket össze kell hangolnom a „hogyannal”, azaz azon tevékenységekkel, 
amelyekkel a képességfejlesztést megvalósítom. Ennek megfelelően – a Lykke-féle modell 
alapján – a korunk elvárásainak és a jövőnek egyaránt megfelelő MH CIMIC/PSYOPS 
képességekkel akkor fogunk rendelkezni, ha a rendelkezésre álló erőforrások és az elvárt 
ambíciószint maximális figyelembevételével alakítjuk át, fejlesztjük a CIMIC/PSYOPS 
szakterületet.

A CIMIC és PSYOPS képességek koncepcionális környezete

Mielőtt hozzákezdnénk az előző fejezetben hivatkozott elmélet hasznosításához, szük-
ségesnek tartom megvizsgálni a kiválasztott két képesség (CIMIC és PSYOPS) koncep-
cionális kapcsolatrendszerét.

A hazai CIMIC és PSYOPS képességek fejlesztése magával hozza a képességek tágabb 
helyének és szerepének meghatározását, a hadtudomány rendszerében. Ez a közös több-
szörös az INFOOPS.

A két választott képességet döntően meghatározza azok nemzeti információs műve-
letekben betöltött helye és szerepe, illetve kapcsolódásuk a NATO rendszeréhez. Bár 
műveleti képességekről van szó, a nemzeti érdek megjelenítése korunk világában el-
kerülhetetlen. Ez döntően a költséghatékonyságban, a különleges jogrendi, illetve béke-
időszaki alkalmazásban fog megmutatkozni.

Az információs műveletek integráló hatása

Magyarországon a CIMIC és PSYOPS elnevezés nagyon hamar összefonódott az infor-
mációs műveletek (INFOOPS) fogalmával.11 Ez egyrészről téves értelmezése az INFO-
OPS-nak, másrészről helyes megközelítés, hiszen egy olyan törzskoordináló funkcióról 
beszélünk, amely mindkét képességet ernyőszerűen fogja át.

Ahhoz, hogy rendet tegyünk ezen a területen, és biztos alapot szolgáltassunk a CIMIC/
PSYOPS képességek továbbfejlesztésének, érdemes az INFOOPS által koordinált  

11 Katonai funkció, ami tanácsot ad és koordinál a katonai információs tevékenységek vonatkozásában 
annak érdekében, hogy létrehozza a kívánt hatásokat az ellenség, potenciális ellenség és más Észak-
atlanti Tanács által jóváhagyott csoportok akaratában, megértésében és képességeiben a Szövetség 
küldetésének támogatására.” Rózsa  2016, 64.



765

A Magyar Honvédség CIMIC és PSYOPS képességfejlesztési elgondolása 

képességek,  technikák felsorolásával kezdeni. A legfrissebb NATO szabályozó szerint 
ezek a következők:12

− számítógépes műveletek (CNO: CNA és CNE)

TE
C

H
N

IK
A

I

− elektronikai hadviselés (EW)

− műveleti biztonság (OPSEC)

− fizikai megsemmisítés (PHYSICAL DESTRUCTION)

− megtévesztés (DECEPTION)

K
O

G
N

IT
ÍV

− megjelenés, viselkedés, arculat (PPP)

− kapcsolattartás (ENGAGEMENT)

− civil-katonai együttműködés (CIMIC)

− lélektani hadviselés (PSYOPS)

− katonai kommunikáció (MPA)13

A felsorolásból fogalommagyarázat nélkül is jól látszik a technikai és kognitív csoporto-
sítás határvonala. Általában igaz, hogy a technikai oldal sokkal előbb jelen volt az infor-
mációs műveletek rendszerében, és mint olyan hagyományokkal és kialakult felelősségi 
körökkel rendelkezik. Nem ugyanez a helyzet a kognitív oldallal, ahol is meglehetősen 
sok a gazdátlan és elfelejtett funkció. Gyakorlatilag csak a képességeknek (lásd: CIMIC, 
PSYOPS, MPA) van meg a gazdájuk, és ebből is a tömegtájékoztatás (avagy kommuni-
káció/sajtó) inkább csak minisztériumi tisztségként jelenik meg, mintsem valós törzs-
funkcióként.

Mindezek alapján elmondható tehát, hogy a CIMIC és PSYOPS képességek 
önálló – INFOOPS-on kívüli – szegmentált fejlesztése ugyan kivitelezhető, de az haté-
kony, hosszú távú megoldást semmiféleképpen nem fog hozni. A kognitív technikák 
együttes rendszerben történő vizsgálata, erősokszorozóként fog működni, a teljes infor-
mációs műveleti spektrum lefedése pedig előmozdítja majd a törzsfunkció nemzeti szintű 
mielőbbi adaptációját.

12 Allied Joint Doctrine for Information Operations (2009).  10–16. 
13 A katonai kommunikáció (tömegtájékoztatás) tekintetében a doktrína nem koordinált képességről 
beszél, hanem megkerülve a fölé-alá rendelést, mindössze kapcsolatrendszerről. Ismerve az ügy 
doktrinális hátterét, ez inkább csak a konszenzusos döntésnek szól, gyakorlatban az MPA is 
betagozódik a STRATCOM-INFOOPS ernyő alá.
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Terminológiai anomáliák

Ami előnyként jelenik meg az INFOOPS-on belüli képességcsoportok kialakítá-
sánál – miszerint jobban beazonosíthatók a felelősségi viszonyok és funkcionális át-
fedések – az hátrányként mutatkozik meg a terminológiában. Képességek, technikák 
csoportosítása, újrarendezése mindig új fogalmak megjelenésével jár. Sajnálatos módon 
az INFOOPS ezen „soft”14 része meglehetősen komoly kihívásokkal küzd az említett ter-
minológiai területen. Ez egyébként nem új keletű dolog, hiszen minden katonai képesség 
küzdött ilyen kihívásokkal fejlődéstörténetének kezdeti szakaszában. Gyakran előfordul, 
hogy képességek, amelyek viszonylagosan újnak számítanak, fogalomzavarral küsz-
ködnek, amelyre megoldást leginkább az idő és az általa nyert tapasztalat fog hozni. 
Nincs ez másképp a CIMIC és PSYOPS képességekkel, illetve azok holdudvarával sem. 
A helyzetet még inkább nehezíti, hogy az angolszász terminológia mellett párhuza-
mosan a magyar fogalomhasználat is megjelenik (még az előtt, hogy a NATO megálla-
podna a fogalmak terén), amely többnyire csak további szükségtelen diszharmóniát okoz. 
Idővel a fogalomhasználat letisztul, és még ha nem is a legpontosabb meghatározások 
születnek majd meg, akkor is mindenki tudni fogja, mi a pontos tartalom mögöttük.

Kapcsolódó területek és azok hatása

Képességfejlesztés elgondolásának összeállítása előtt nemcsak annak elméleti hátterét, 
terminológiai aspektusait kell szemügyre venni, hanem az arra potenciális hatást gya-
korló legfrissebb koncepcionális trendeket is.

Stratégiai jövőkutatás (Strategic Foresight Analysis – SFA)15 

A jövővel való foglalkozás mindig egy ingoványos terület, amelyet kettősség jellemez. 
Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a közelgő időben nincs bizonyosság, akkor kijelent-
hetjük, hogy igen nehéz tényszerű következtetésekre jutni. A másik oldalról viszont, ha 
figyelmen kívül hagyjuk az esetleges jövőbeni szcenáriókat, akkor nagyon könnyen rossz 
helyen köthetünk ki a képességeink fejlesztése tekintetében. A CIMIC/PSYOPS avagy 
bővebben a tájékoztató és befolyásoló képességekkel kapcsolatos jövőkutatást találni 
szinte lehetetlen. A legfrissebb és számunkra releváns ilyen projekt a NATO ACT által 

14 Szintén nagyon ellentmondásos, de gyakran használt terminológia az angol „softcore–hardcore” 
ellenpárból. Tömör és képileg beszédes megnevezés, amely nélkülözi a pontos fogalommagyarázatot – 
különösen a NATO koncepcionális rendszerében, ezáltal nem hivatalos.
15 Az alfejezet a szerző egy önálló megjelenés alatt lévő (Defence Review,  2018), angol nyelvű 
publikációjára épül CIMIC Outlook (2035 and beyond…) címmel és annak eredményeinek általánosított, 
kivonatolt változata.
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vezetett és koordinált, SFA elnevezésű stratégiai elemzés. Az SFA trendeket határoz meg 
öt kategóriában (úgymint politika, humán, technológia, gazdaság/erőforrás, környezet), 
amelyek a jövőbeni stratégiai kontextus formálói lehetnek. Ezen tendenciákból eredő 
védelmi és biztonsági vonatkozások fogják kiszolgálni a hosszú távú katonai átalakítást16 

és adni a jövőbeni szövetséges műveletek keretrendszerét.17

Civil-katonai kapcsolatok (Civil-Military Interaction – CMI)

Az új – a CIMIC-et megerősítő és kiterjesztő – CMI-koncepció gondolata  2011. év végén 
fogalmazódott meg a NATO CIMIC közösség berkein belül, a CIMIC Kiválósági Köz-
pont18 vezetésével és a NATO Nemzetközi Katonai Törzs19 támogatásával.20

Azért hozták létre, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a civil és katonai oldal közötti 
kapcsolatrendszer, valamint hogy a CIMIC-képesség visszatérjen eredeti szerepköréhez.

Stratégiai kommunikáció (Strategic Communication – STRATCOM)

A NATO STRATCOM, a NATO kommunikációs tevékenységeinek és képességeinek 
összehangolt, illetve megfelelő alkalmazása a szövetség politikájának, műveleteinek 
és egyéb tevékenységeinek támogatása, valamint a NATO céljainak előmozdítása érde-
kében. 21 Mint ahogy az eredeti angol definícióból kiderül, a kommunikációs képes-
ségek magukban foglalják: a nyílt diplomáciát (Public Diplomacy – PD), a tömegtá-
jékoztatást/sajtót (Public Affairs – PA), a katonai tömegtájékoztatást/sajtót (Military 
Public Affairs – MPA), az információs műveleteket (Information Operation – INFOOPS) 
és a lélektani műveleteket (Psychological Operations – PSYOPS).22 

16 Long-Term Military Transformation (LTMT). Elérhető: www.act.nato.int/publications-ffao (A 
letöltés dátuma:  2018. 04.  15.)
17 Framework for Future Alliance Operations (FFAO). Elérhető: www.act.nato.int/publications-ffao (A 
letöltés dátuma:  2018. 04.  15.)
18 Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE). Elérhető: www.cimic-coe.org/ (A letöltés 
dátuma:  2018. 04.  15.)
19 NATO International Military Staff (IMS). Elérhető: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_64557.htm? 
(A letöltés dátuma:  2018. 04.  15.)
20 A szerző  2010–2014 között tartós nem fegyveres külszolgálaton tartózkodott a CCOE koncepcionális 
részlegében, ezáltal személyes résztvevője volt a CMI-koncepció, később irányelv-előkészítő 
munkacsoportjának.
21 „NATO Strategic Communications: the coordinated and appropriate use of NATO communications 
activities and capabilities – Public Diplomacy, Public Affairs, Military Public Affairs, Information 
Operations and Psychological Operations, as appropriate – in support of Alliance policies, operations 
and activities, and in order to advance NATO's aims.” NATO Strategic Communication Policy (2009). 1.
22 About Strategic Communications. NATO STRATCOM. Elérhető: www.stratcomcoe.org/about-
strategic-communications (A letöltés dátuma:  2018. 04.  15.)

http://www.act.nato.int/publications-ffao
http://www.act.nato.int/publications-ffao
http://www.cimic-coe.org/
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_64557.htm?
http://www.stratcomcoe.org/about-strategic-communications
http://www.stratcomcoe.org/about-strategic-communications
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Elgondolás az MH CIMIC és PSYOPS képességeinek fejlesztésére

A képességfejlesztési alapelvek érvényesülése

Az általánosított, elméleti képességfejlesztési alapelvek soha nem lehetnek taxatív érvé-
nyűek az egyes koncepciókra, elgondolásokra. Mégis felhasználhatjuk őket, egyfajta 
keresztpróbára, hogy megbizonyosodjunk, jó úton járunk-e. Amennyiben megvizsgáljuk 
ezek tartalmát az általam képviselt CIMIC/PSYOPS képességfejlesztési elgondolás tekin-
tetében, az alábbi megállapításokat kapjuk:

• a koncepció maximálisan figyelembe veszi és összhangban van a stratégiai célki-
tűzésekkel (NBS, NKS) és az átfogó képességfejlesztési programmal (Zrínyi  2026), 
annak ütemezésével;

• a lehetséges kihívások és jövőbeni veszélyhelyzeti szcenáriók hatékony kezelése 
elképzelhetetlen tájékoztató és befolyásoló képességek nélkül;23

• ár-érték arány tekintetében, egy olyan képességcsomagról van szó, amely kis rá-
fordítással komoly sikereket érhet el nemcsak a nemzetközi porondon, de hazai 
feladatok vonatkozásában is;

• a hosszú távú előrelátást és a koncepcióvezérelt tervezést a NATO stratégiai jövőkép 
elemzése biztosítja,24 amely egyúttal a szövetségen belüli interoperabilitást25 is szol-
gálja;

• az elgondolás rugalmassága azért biztosítható, mert jelentős technikai beszerzé-
sektől és ezáltal hosszú távú pénzügyi, szolgáltatásbeli kötelezettségtől mentes;

• a képesség-központúság elvének érvényesülése elengedhetetlen egy kicsi, szeré-
nyebb gazdasági potenciállal rendelkező ország esetében. Ezt az elvet támasztja alá 
egyébként a kognitív képességek maximális békeidejű kihasználása is.

Lykke-model a gyakorlatban

A CIMIC/PSYOPS – vagy kognitív – képességekkel szemben támasztott elvárások, 
az elérendő cél (ENDS) sajnálatos módon soha nem került hivatalosan megfogalmazásra. 

23 „A természeti területek (földi, tengeri, légi, kozmikus) mind hadműveleti dimenzióvá váltak, de a 
társadalmi terek (katonai, politikai, gazdasági, kulturális és pszichológiai) is műveleti területek lettek. 
A két nagy teret összekapcsoló kibertér szintén hadműveleti térré vált, amelyért az ellenfelek nem 
sajnálnak semmilyen erőfeszítést.” Szenes  2017, 90.
24 „The SFA and FFAO provide military advice and inform the NATO Defence Planning Process 
(NDPP), as well as other NATO and national processes that require an assessment of the long-term 
future.” Strategic Foresight Analysis (2017). 3.
25 „A Magyar Honvédség képességfejlesztését a tárca Védelmi Tervező Rendszerének keretében, 
a NATO tervezési ciklusának és az EU képességfejlesztési folyamatának figyelembevételével kell 
tervezni és megvalósítani.” Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (2012).  19
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Akkor járunk el szakszerűen, ha megnézzük a vonatkozó alapelveket, illetve irányelveket, 
és azok tartalmából valóságos következtetéseket vonunk le a szakterület tekintetében.

A Nemzeti Biztonsági Stratégiában elsősorban a képességek főbb jellemzőit, illetve 
alkalmazásuk spektrumát kapjuk meg. E mellett a stratégia külön kiemeli a civil-katonai 
együttműködés erősítését.

A Nemzeti Katonai Stratégia tovább pontosítja az MH alkalmazásának lehetőségeit: 
„A haderő bevetésére a lehetséges alkalmazás teljes spektrumában sor kerülhet az ala-
csony intenzitású műveletektől kezdve a magas intenzitású műveletekig.” 26 Válságkezelés 
tekintetében a vizsgált képességek is megfogalmazásra kerülnek mint kulcsfontosságú 
területek: „A válságok kezelése során a hálózatalapú hadviselés, a hírszerzés és a fel-
derítés, a precíziós fegyverek és modern technikai eszközök, a civil-katonai együttmű-
ködés, a pszichológiai hadviselés, valamint a különleges rendeltetésű erők széles körű 
alkalmazása szükséges.”27 A két stratégia alapelvei és iránymutatásai mellett,  2018-tól  
a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program az a következő dokumentum, 
amely alapvetéseiben konkrét célokat fogalmaz meg a képességek fejlesztése vonatkozá-
sában. Ezek közül számunkra a legfontosabb: „A háromdandáros fejlesztési koncepció 
részeként megvalósul a nehéz, közepes és könnyű lövészdandár szervezet, amelynek 
elemei felszerelésükben és képességeikben megfelelnek mind az országvédelmi, mind 
a szövetségesi elvárásoknak.”28 

Az erőforrások (MEANS) tekintetében döntően a Nemzeti Katonai Stratégia adja 
meg az általános kereteket. Az NKS egyértelmű párhuzamot von a rendelkezésre álló 
költségvetés és a végrehajtás sikere között, és előrevetíti azok esetleges korlátozottságát, 
miközben arra buzdít, hogy elfogadva a helyzetet új alkalmazható képességfejlesztési 
elgondolásokban gondolkozzunk.

CIMIC/PSYOPS képességek aktuális helyzete (kihívások – alapvetések)

A CIMIC/PSYOPS képességek magyarországi bevezetése óta elmondható, hogy azok 
feladatrendszere folyamatosan bővült, a minimális szervezeti átalakítások azonban nem 
voltak azokkal összhangban. Kijelenthető, hogy a kiterjedt funkcionális feladatrendszer 
nem illeszkedik a képesség tagozódásához és szervezeti felépítéséhez, és ezáltal nincs 
összhangban a békeidejű, békeműveleti és országvédelmi feladatokkal, illetve nemzet-
közi felajánlásokkal. Alapvetésként könyvelhető el a CIMIC és PSYOPS képességek 
moduláris jellege is.

A gyakorlati tapasztalat, a képességek és azok környezetének ismerete nemcsak 
a hogyan kérdésre fogja megadni a választ, de az elérendő célokat (ENDS), illetve 
rendelkezésre álló erőforrásokat (MEANS) is konkretizálja. A korábbi alfejezetben 

26 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (2012).  12.
27 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (2012).  12.
28 Zrínyi  2026 (2018). 36.
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 megfogalmazott – a biztonsági és katonai stratégiából, valamint a Zrínyi  2026-ból  szár-
maztatott – célok kiegészülnek azzal, hogy a teljes spektrum és a háromdandáros kon-
cepció mellett megjelenik a szárazföldi haderőnemen túlnyúló feladatrendszer. A központ 
irányába megfogalmazott kérések egyértelműen mutatják a légierő és a logisztika meg-
erősödését mint igénytámasztó. E mellett a vezérkar közvetlen alakulatokról és a Hon-
védelmi Minisztériumról sem szabad elfeledkezni, szakmai támogatás tekintetében. 
Az erőforrás vonatkozásában az NKS egyértelműen rávilágít a humán menedzsment 
kihívásaira,29 amely a gyakorlatban úgy jelentkezik, mint kiinduló alapvetés, hogy tiszti/
altiszti létszámnövekedés – belátható időn belül, ezen képességek vonatkozásában – nem 
várható. De hozzá vehetjük azt is, hogy a CIMIC/PSYOPS képességek nem tartoznak 
a Zrínyi  2026 priorizált területei közé, azaz a tiszti/altiszti beosztások feltöltése nem itt 
fog elsősorban megvalósulni.

A kognitív képességek szorosabb koordinációja, egy stratégiai szervezeti elemben 
történő integrációja – az MH tekintetében – elkerülhetetlen. Az INFOOPS-funkció csak 
abban az esetben képes betölteni funkcióját, ha annak minden szegmense figyelembe-
vételre kerül. A mostani CIMIC/PSYOPS képességfejlesztés tehát nemcsak ezen két 
képesség tervszerű építését jelenti, hanem a terület kiterjesztését is és a jövőben mint 
tájékoztató és befolyásoló képességek (avagy kognitív képességek) formában történő 
kezelését.30 Ezzel a látszólagos integrációval a képességek, funkciók közelebb kerülnek 
egymáshoz, megnő a koordináció úgy, hogy az egyes szakterületek önállósága meg-
marad. A folyamat elsősorban a stratégiai szintű koordinációt, vezetést-irányítást érinti 
majd, de nyilvánvaló, hogy a későbbiekben ez az a végrehajtó szakmai alegység fel-
adatrendszerére is kihatással lesz. Egy ilyen konkrét, a képesség harcászati szintjén 
megjelenő változás a Harcászati Kamera Csoport31 létrehozása és alkalmazásba vétele. 
A részképesség bevezetése különösen fontos akkor, amikor képességek szorosabb koor-
dinációjáról, illetve harcászati elemek stratégiai szinten kifejtett hatásáról beszélünk.

A Harcászati Kamera Csoport feladat- és célrendszere az alábbiak szerint foglalható 
össze:

• általában, álló és mozgó képek készítése és célirányos felhasználása, a tervezés 
támogatására, illetve a műveleti követelmények kielégítésére;

• PSYOPS specifikus elsődleges feladata a kiváló minőségű álló- és mozgóképek 
nyersanyagának készítése, feldolgozása és szükség szerinti terjesztése, támogatva 
ezzel a lélektani műveletek keretén belül megvalósuló befolyásolást;

29 „A Magyar Honvédség működése szempontjából az anyagi erőforrásokon túlmenően, kritikus 
jelentőséggel bír, hogy milyen humán erőforrás áll a rendelkezé¬sére.” Magyarország Nemzeti Katonai 
Stratégiája (2012).  16.
30 NATO Összhaderőnemi Parancsnokság Brunssum (JFCB)  2017. december 1-jével vezette be azt a 
szervezeti változtatást, amely létrehozta a Kommunikációs Igazgatóságot (Communication Directorate) 
tábornoki vezetéssel, alárendelve és koordinálva az alábbi – egyenrangúnak tekintett – képességeket/
funkciókat: PSYOPS, PA, INFOOPS, STRATCOM.
31 Combat Camera Team (COMCAM vagy CCT) a magyar katonai terminológiában nem szereplő 
fogalom, a továbbiakban: Harcászati Kameracsoport (a szerző fogalomhasználata).
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• másodlagosan befolyásolástól mentes, tájékoztató anyagok készítése, audiovizuális 
nyomon követés, archiválás, képzés/oktatás támogatása.

Céljai:
• a helyzetmegítélés, döntés-előkészítés támogatása,
• a tájékoztatáshoz (PA) és befolyásoláshoz (PSYOPS) szükséges nyersanyag biz-

tosítása,
• valamint a műveletek kronológiájának archiválása.

A szakmai végrehajtó csoportok mennyiségi és minőségi mutatói, a képességek (első-
sorban CIMIC és PSYOPS) megalakulása óta, elavultak. Ennek megfelelően az egyik 
legmeghatározóbb – a nemzetközi szakmai életben is tapasztalható – változás a harcá-
szati szintű csoportok átalakítása, amely a létszám- és rendfokozati arányok csökkentése 
mellett, a CIMIC és PSYOPS képességek együttes megjelenését is megcélozza.32 Ezen 
mennyiségében és minőségében csökkentett szervezeti elem azért jelenhet meg, a haté-
konyság megtartása mellett, mivel ezzel együtt a csoport feladatrendszere is egyszerű-
sítésre, letisztításra kerül. A tervezetten, többnyire „szenzor” funkciót ellátó végrehajtó 
elem bevezetése természetesen további szervezeti változásokat is követel, amelynek 
leglényegesebb eleme az MH CKELMK bázisán létrehozott értékelő-elemző („agy”-) 
funkció. A terepen lévő csoportokat, illetve a vezetői döntés-előkészítést egyaránt ki-
szolgáló szakmai háttértámogatás, az elképzelésnek megfelelően mindenkor bázislak-
tanyában és szakértői – többségében civil – állomány bevonásával kerül végrehajtásra. 
A koncepció lényege, hogy úgy választja szét a végrehajtói és háttértámogatási funk-
ciókat, hogy megszünteti a szervezeti elemek duplikálását, de nem csökkenti a CIMIC 
és PSYOPS képességek önállóságát. A végrehajtó csoportok – drasztikus – létszámbeli 
csökkentését elsősorban nem a szűkös erőforrások (legyen az humán vagy anyagi) indo-
kolják, hanem a műveleti területen szerzett tapasztalat, illetve azok jövőbeni békeidejű 
alkalmazási elgondolása. A magas intenzitású műveletek komplex és dinamikusan vál-
tozó környezetben (lásd: Afganisztán) bebizonyították, hogy a járőr menetoszlopok 
kapacitása véges. Egy képesség – legyen az CIMIC, PSYOPS, műszaki stb. – csak mini-
mális létszámmal és technikával tud megjelenni az adott feladatban, mert a biztonsági 
környezet nem teszi lehetővé a korlátlan számú ember és technika érdemi, felelősségteljes 
harcászati vezetését.

A már előzőekben említett civil szakértelem rendkívül jelentős szerepet kap, a jövő 
katonai műveleteiben. Ennek egyik oka a szövetség által is hivatalosan felvállalt33 stabi-
lizációs és újjáépítési törekvések34 maximális támogatása. A civil környezettel folyama-
tosan kapcsolatban lévő, olyan kognitív katonai képességek, mint a CIMIC és a PSYOPS 

32 Dán, holland, belga, cseh példák (forrás: nemzetközi szakmai konzultációk).
33 „Political guidance on ways to improve NATO’s involvement in stabilisation and reconstruction” 
Political guidance on ways to improve NATO’s involvement in stabilisation and reconstruction (2011).
34 „A nemzetközi műveleti részvétel során a haderőnek nem csupán az újjáépí¬téshez szükséges 
biztonsági körülmények megteremtése és a fegyveres el¬lenállók tevékenységének visszaszorítása 
a feladata, hanem szükség szerint szerepet vállal az újjáépítésben is a stabilitás megteremtéséig.” 
Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (2012).  13.



772

Hangya Gábor

még súlyozottabban támaszkodnak majd, a civil szférában elérhető speciális szakérte-
lemre.

A CIMIC/PSYOPS képességek műveleti karaktere továbbra is kiemelt fontossággal 
bír majd, ezért a folyamatos szakmai missziós szerepvállalás elengedhetetlen. Kiemelt 
figyelmet kell azonban fordítani a beosztások jellegére és időbeni változtatására, hogy 
az állomány gyakorlati tapasztalata a lehető legszélesebb körből érkezzen, és elkerüljük 
a monotonitás és a szakmai szűklátókörűség kialakulását. A békeműveleti feladatok 
mellett – szintén nemzetközi trendekkel összhangban35 – felerősödik a CIMIC/PSYOPS 
képességek teljes vagy részleges hazai alkalmazása is.

A CIMIC/PSYOPS képességek végrehajtói szintje, az MH CKELMK megalakulása 
óta egy speciális szervezet az MH rendszerében. Az a fajta sokrétű szerepkör, amely 
szükségszerűen megjelenik a szervezet működési szabályzatában, továbbra is bővülni 
látszik. Ennek oka, hogy a klasszikus harcászati, végrehajtó feladatok mellett, az MH 
CKELMK oktatási intézményi feladatokat is ellát, nem is beszélve a célkitűzésként 
megfogalmazott tudásközpont („agy”) ambíciószint eléréséről, amely a múltban mint 
korlátozott háttértámogatási funkció jelent meg.

A CIMIC/PSYOPS képességek – de mondhatjuk akár a már bővített formában meg-
jelenő kognitív képességeket is – talán az egyedüliek, amelyek nem rendelkeznek szerve-
zetszerű alapképzéssel, a magyar katonai felsőoktatás rendszerében. Ez tényként jelenik 
meg más nemzeteknél is, hiszen meglehetősen új és marginális területekről beszélünk. 
Ebben változás egyelőre nem látszik, de nem is indokolt – még szakmai oldalról sem 
támogatott. Ebből következik azonban, hogy a tanfolyami képzések rendszere ezt le kell, 
hogy kövesse. Hatékony alapfelkészítések nélkül ugyanis feleslegessé válik a másik két 
képesség-összetevő is, úgymint koncepcionális háttér (azaz elmélet), illetve a meglévő 
erőforrások rendszere – a képesség pedig megszűnik funkcionálni és létezni.

A funkcionális szakértői csoport (FSZCS), mint a CIMIC egyik részképessége, nem-
zeti szinten, jelenlegi formájában és szabályozásában gyakorlatilag működésképtelen. 
A részképesség maga, nemzetközi viszonylatban – más országok tekintetében – be-
bizonyította létjogosultságát, annak mellőzése vagy ellehetetlenítése komoly vesztesé-
geket jelentene a képességnek. Tágabb értelmezésében pedig nemcsak a CIMIC-nek, 
hanem a teljes kognitív spektrumnak. A civil szakértői bázis kiépítése, a háttértámogatási 
„agy”-funkció létrehozása szintén igényli és összhangban van a funkcionális szakértők 
széles körű és gyakori alkalmazásával. A múltbéli szabályozás – a csak katonai szfé-
rából történő pályáztatás – éppen az univerzális szakértelem megléte ellen dolgozik. 
Az önkéntes tartalékos rendszer bevezetése azonban megnyithat olyan lehetőségeket, 
amelyek kiküszöbölhetik ezen problémákat.

Az alacsony készenlétű csoportok (AKCS) azzal az elgondolással kerültek beveze-
tésre, hogy segítsék a CIMIC/PSYOPS mint műveleti képességek, békeműveleti feladat 
végrehajtását és egyben a szakállomány leterheltségét. Az elmúlt időszak – különösen 

35 Civil-Military Cooperation Centre of Excellence. Elérhető: www.cimic-coe.org/ccoe-news/taking-
domestic-cimic-south/ (A letöltés dátuma:  2018. 04.  15.)

http://www.cimic-coe.org/ccoe-news/taking-domestic-cimic-south/
http://www.cimic-coe.org/ccoe-news/taking-domestic-cimic-south/
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az afganisztáni hadszíntér – bebizonyította, hogy a konstrukció működőképes, de min-
denképpen csak szükségmegoldás.

A képességfejlesztés feladatai

A vonatkozó képességek kihívásainak, környezetének és alapvetéseinek megismerése 
után – tapasztalati képletek alapján – eljutottunk a Lykke-féle harmadik pillér, a hogyan 
(WAYS) konkrét meghatározásához. Ahhoz, hogy ez lehetőség szerint objektív képet 
mutasson, célszerű a korábban már ismertetett DOTMLPF-I kategorizálás szerint dol-
goznunk.

Doktrína (D)
• Az információs műveletek kognitív – a civil és információs környezetet 

érintő – képességeinek és funkcióinak összevonása (de nem integrációja).
• A szövetségben kidolgozott, a kognitív képességekre vonatkozó doktrínák (és egyéb 

szabályozók) megfelelőek a hazai képességek műveleti és békeidejű alkalmazása 
tekintetében.

Szervezet (O)
• A CIMIC és PSYOPS képességek végrehajtói szintű összevonása,36 a képességek 

önállósága mellett.
• Egységes és szervezetekhez, felajánlásokhoz dedikált tájékoztató és befolyásoló 

képességcsomagok kialakítása – modulrendszerű támogatás.
• A végrehajtó csoportok („szenzor” – végrehajtók) és az értékelő-elemző-fejlesztő 

funkciók („agy” – központ) szervezetszerű szétválasztása.
• Végrehajtói szinten Harcászati Kamera Csoportok kialakítása, felkészítése és alkal-

mazása.
• Az önkéntes tartalékos rendszerre épülő, hatékony funkcionális szakértői rendszer 

hátterének kidolgozása.
• Az alacsony készenlétű csoportok fokozatos felszámolása, azok aktív szakállo-

mánnyal történő kiváltása.

Kiképzés, oktatás és felkészítés (T)
• Alapképzés hiányában, robosztus szakmai tanfolyami rendszer felépítése.
• A nemzetközi multilaterális és bilaterális kapcsolatok maximális kihasználása, 

hazai bázisú, régiós képzés-oktatási szerepkör kialakítása.
• A különleges műveleti affiliáció révén, az IMET-programok37 rendszeres és terve-

zett igénybevétele.

36 Terminológiai javaslat: Civil Kapcsolattartó Csoport (Civil Engagement Team – CET).
37 International Military Education & Training (IMET). Defense Security Cooperation Agency.
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Hadfelszerelési anyagok és eszközök (M)
• A HM-ben  és az MH-ban  már meglévő technikai eszközpark kihasználása, azok 

hadrendbe történő beépítése.
• A szaktechnikai eszközpark fokozatos bővítése, fejlesztése – figyelembe véve a ren-

delkezésre álló szabad forrásokat.

Vezetés-irányítás (L)
• A kognitív képességek stratégiai szintű képviselete elengedhetetlen, figyelembe 

véve a terület szakpolitikai érzékenységét és stratégiai hatását.
• Mindezek alapján szintén javasolt a végrehajtói, harcászati szint közvetlen straté-

giai szintű bekötése.
• A műveleti szintű szakmai képviselet megkérdőjelezhetetlen, de annak gyakorlati 

megvalósulása inkább iránytiszti rendszerben képzelendő el.
• A végrehajtói és háttértámogató funkciók szétválasztása és valós idejű (adatkap-

csolat) összeköttetés biztosítása.

Személyi állomány (P)
• Szerződéses és szakképzett, magasan kvalifikált civil állománycsoport, végrehajtói 

szintű kiterjesztése – kompenzálva a tiszti és altiszti erőforráshiányt.
• A civil szakemberek bevonását indokolja, a piacon elérhető kompatibilis kompe-

tenciák megléte.
• A szerződéses állomány bevonása nem csupán szükségmegoldás, mivel az átalakult 

végrehajtói csoport és annak alkalmazási elvei megkövetelik az általános katonai 
funkciók, szakemberekről történő leválasztását.

• Célirányos toborzás, szerződéses, civil és önkéntes tartalékos állomány tekintetében.

Infrastruktúra (F)
• A központ mint speciális helyzetben lévő harcászati alegység, illetve nemzetközi 

oktatóközpont.
• A képességek élő és folyamatos civil, illetve szakmai kapcsolatrendszere központi 

elhelyezést igényel.

Interoperabilitás (I)
• NATO és EU szabályzói rendszer maximális figyelembevétele.
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A különleges műveletek szakmai támogatása tekintetében, amerikai 
ismeretmodulok bevezetése – összefoglalás

A képességfejlesztés mind a NATO-ban, mind az EU-ban38 egy jól strukturált és kiemelt 
pozícióban lévő szakterület. A nemzeti képességek fejlesztése – még ha összhangban 
is van a szövetségi rendszerben vállalt kötelezettségekkel – döntő többségben saját, 
nemzeti útját járja. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az országok elsősorban saját pénzügyi 
forrásokra támaszkodnak, illetve hogy egyre inkább szeretnék nemzeti érdekeiket is 
érvényesíteni, a képességek többcélú alkalmazása tekintetében.

Az országokban végbemenő képességfejlesztési folyamatok többnyire nem egy szab-
ványos eljárási rendet követnek, így nagyon nehéz azok objektív összehasonlítása vagy 
akár annak hazai környezetben történő interpretálása.

Képességek tekintetében a témaválasztást (CIMIC/PSYOPS) a több mint  10 éves 
gyakorlati tapasztalat és az a tény indokolta, hogy a képességeket megtestesítő szerve-
zeti elemek és azok feladatrendszere mára a lehető legkisebb összhangban sincs egy-
mással. Az ezekkel kapcsolatos, jövőt leíró gondolatok, elképzelések megvalósulása 
természetesen nagyon sok külső és belső tényező alakulásának függvénye. Az azonban 
jól látszik, hogy a kognitív képességek és funkciók fejlődésre vannak ítélve, azok jövője 
megkérdőjelezhetetlen. A CIMIC/PSYOPS képességek önmagukban nem képesek a meg-
újulásra, azok műveleti alkalmazása jelen formájukban elérte a csúcspontot. Az infor-
mációs műveletek keretében történő egységes értelmezésük és koordinált alkalmazásuk 
azonban plusz lehetőségeket rejt magában. Ez nemcsak azért fontos, hogy a két képesség 
tovább fejlődhessen, hanem azért is, hogy az INFOOPS által képviselt kognitív funkciók 
végre nemzeti szinten is egységes értelmezés alá kerüljenek, és koordinált alkalmazá-
sukkal támogassák a katonai döntés-előkészítés folyamatát – a STRATCOM irányító 
ernyője alatt. A végrehajtás szintjén egy olyan „valós” összhaderőnemi modulképesség 
kialakítása a cél, amely horizontális és vertikális irányban is képes a stratégiai hatások, 
taktikai szintű eszközökkel történő kiváltására.

38 Permanent Structured Cooperation (PESCO) (2019).
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Az EU a hibrid kihívások okozta veszélyek kezelését átfogó módon értelmezi, amelynek érdekében ki-
fejlesztette a válságkezelés intézményeit és eljárásait, amelyek az EU bonyolult, az egyes intézmények 
között megosztott feladat- és felelősségi rendszerben biztosítani hivatottak a hatékony döntés-előkészítést 
és döntéshozatalt. Az EU számos, a Bizottság kompetenciájába tartozó, a hatáskörmegosztás elvén alapuló 
szektorális válságkezelési mechanizmussal, valamint ágazatokon átnyúló, komplex, a kormányköziség 
elve alapján működő, a közös biztonság- és védelempolitikát is magában foglaló válságreagálási mecha-
nizmusokkal rendelkezik. Megállapítható tehát, hogy az EU vonatkozásában nem beszélhetünk egységes 
válságkezelési mechanizmusról. Ezen, kölcsönösen összefüggő mechanizmusok tükrözik az EU bonyolult, 
esetenként hatásköri vitáktól és eltérő tagállami nézeteket és érdekeket tükröző ellentétektől sem mentes 
döntés-előkészítési és döntéshozatali mechanizmusait.

Bevezető

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) elemi érdeke, hogy minden körülmények között 
óvja, védje az értékeit a rendelkezésére álló szervezet- és eszközrendszer igénybevéte-
lével. Politikai súlyánál, gazdasági potenciáljánál fogva az EU akarva akaratlanul fontos 
tényező a világpolitikában. Manapság egyre többet hallhatunk, olvashatunk az Európai 
Unió katonai képességei fejlesztésének dilemmáiról, amelyek egyike a közös hadsereg 
kérdése. 1 Az unió zavartalan működését és értékeit számos kihívás éri, amelyek kezelése 
a normál működéstől eltérő információáramlást, döntés-előkészítést és döntéshozatalt 
lehetővé tévő intézményi struktúrát és működési rendet igényel. Ezen, az EU közösségét 
és értékeit veszélyeztető kihívások között akad olyan, amely közvetlen kihatással lehet 
a tagállamok működésére, a polgárok napi életére, és van, amely közvetett fenyegetett-
séget jelent. A kihívások felléphetnek az EU-n belül vagy kívül, amelyek kezelése részben 
katonai felkészülést és tevékenységet igényelnek.

Az EU helye, szerepe felértékelődik a válságkezelésben betöltött funkciók 
vonatkozásában, aminek ékes bizonyítékai a számos, EU vezette, katonai komponenseket 
is magukban foglaló missziók. A keleti és déli irányból érzékelhető kihívások, tetézve 
az Amerikai Egyesült Államok elnökének az európai védelmi képességek növelésére 
vonatkozó sürgető felszólításaival, arra ösztönzik az európai országokat, hogy vizsgálják 

1 Szenes  2015, 1.
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felül védelmi ambícióikat. Európában az EU-nak  is meg kell találnia helyét, szerepét 
a biztonság komplex rendszerében.

Az Európai Unió válságkezelési mechanizmusai

Az EU-nak  alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy tevékeny résztvevője legyen a válság-
kezelésnek, hiszen a saját és a tagállamok érdekei megkívánják az alapértékek védelmét, 
a politikai intézményrendszer, a gazdaság folyamatos és zavartalan működését, amelynek 
biztosítására bármely okból adódó különleges helyzetben szükség van. Az EU a maga 
sajátos képességeivel kizárólag politikai és gazdasági, vagyis a puha hatalomra (soft 
power) jellemző eszközökkel rendelkezik a belső válságokra adandó válaszok (például 
természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés) megformálásában, de akarva 
akaratlanul is egyre inkább szüksége van a kemény hatalomra (hard power) jellemző 
rendvédelmi és katonai képességek igénybevételére, elsősorban a külső dimenziójú vál-
ságokra történő reagálás képességének kialakítása és fenntartása érdekében.

Az európai uniós válságkezelés alapjai

Az EU válságkezelési tevékenységének elméleti alapjaival számos szakirodalom sokféle 
megközelítésben foglalkozik, például a válságkezelés ciklusainak vagy a válságkezelés 
szintjeinek elemzése révén.

A válságkezelés fogalmi meghatározása

Az EU válságkezelési tevékenységét feldolgozó szakirodalomban a válság, valamint a vál-
ságkezelés, válságreagálás fogalmainak meghatározására nincs egységes definíció. Az EU 
kontextusában a válságok területi dimenzió szerint lehetnek belső és külső válságok, 
az előidéző okok szerint ember által előidézett vagy természeti katasztrófák. A kérdés 
praktikus oldalról is megközelíthető, amely szerint amennyiben az EU hivatalos sze-
mélyei válságreagálásról beszélnek, úgy nagy valószínűséggel nemzetközi konfliktusra, 
nagyméretű katasztrófára vagy EU-n kívüli törékeny államra gondolnak. Az Európai Kül-
ügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) definíciója alapján az EU válságreagálása az EU 
erőforrásainak azonnali mozgósítása az ember által okozott vagy természeti katasztrófa 
miatt bekövetkező külső válságok következményeinek kezelése érdekében.
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Átfogó megközelítés az európai uniós válságkezelésben

Az EU mint a válságkezelés aktív cselekvő alanya felismerte, hogy semmilyen válság nem 
menedzselhető csupán egyféle eszközrendszerrel. Az EU az átfogó megközelítés elvei 
mentén képzeli el a válságkezelés megvalósítását. Az EU átvette és saját körülményeire 
adaptálta az átfogó megközelítés eredetileg NATO-ban  kialakult elveit, amelyek szerint 
az átfogó megközelítés tulajdonképpen a civil és a katonai együttműködés hadszíntéren 
történő kiterjesztése a különböző politikai, civil és katonai aktorok között. Az átfogó 
megközelítés szükségessége abból a felismerésből származik, hogy pusztán katonai 
erőkkel és eszközökkel nem lehet választ adni a komplex kihívásokra.2 

A szakirodalom tanulsága szerint az Európai Unión belül nincs egységes megálla-
podás az átfogó megközelítés típusairól és alkalmazási területeiről. Az Európai Bizottság 
(a továbbiakban: Bizottság) az átfogó megközelítést tágabban értelmezi, perspektívája 
szerint az átfogó megközelítés az EU integrált politikája adott ország vagy régió irányába, 
amely így széles, össz-EU megközelítésben történő biztonsági és fejlesztési tevékeny-
ségeket ölel át.

Az európai uniós válságkezelés legitimációja

Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSz) 21. cikk képezi alapját az EU 
külső dimenzióban végzendő válságkezelési tevékenységeinek. E szerint az EU nem-
zetközi szintű fellépése az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban: ENSZ) 
Alapokmányában foglalt elvek mentén valósul meg. Az EU közös politikák és tevékeny-
ségek meghatározása révén arra törekszik, hogy megőrizze biztonságát, függetlenségét 
és integritását, megőrizze a békét, megelőzze a konfliktusok kialakulását és erősítse 
a nemzetközi biztonságot, valamint nyújtson segítséget embercsoportoknak, országoknak 
vagy régióknak a természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetén.3

Másik, az EU válságkezelési tevékenységének pillérét képező dokumentum az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz). Ennek megfelelően az EU 
a veszélyeket széleskörűen értelmezi, amelyek előidéző okai lehetnek balesetek, természeti 
katasztrófák és terrorizmus. Az EUMSz értelmében válságkezelési struktúrák működte-
tését követelheti például az egészségügyi biztonság, a polgári védelem és a humanitárius 
segítségnyújtás.4 A válságkezelés során alkalmazható eszközök felölelik az EU és a tag-
államok erőforrásait, amelyek magukban foglalhatják a katonai erőket és eszközöket is.

Az EU válságkezelési tevékenységének legitimációja szempontjából kiemelten fontos 
az EUMSz-ben  szereplő, úgynevezett szolidaritási klauzula. Az EUMSz e része kötelezi 

2 Pirozzi  2013.
3 Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. 21. (1–2) cikk.
4 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata.  168.,  196., és 
214. cikk.
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az EU-tagállamokat, hogy közösen készüljenek fel a válságokra, felkérés esetén nyújt-
sanak egymásnak segítséget, és koordinálják tevékenységeiket az EU intézményesített 
keretein belül.

Fontos idézni továbbá az EUSz-ben  rögzített „védelmi klauzulát”: „A tagállamok 
valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam – az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden rendelkezé-
sére álló segítséget és támogatást megadni ennek az államnak. Ez nem érinti az egyes 
tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét. Az e területen vállalt 
kötelezettségeknek és együttműködésnek összhangban kell lenniük az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetének keretein belül tett kötelezettségvállalásokkal, amely szervezet 
az abban részes államok számára továbbra is a kollektív védelem alapját képezi, és annak 
végrehajtási fóruma marad.”5

A fentebb tárgyalt szerződéseken túl, az EU területén kívüli veszélyek kapcsán kieme-
lendő dokumentum a kül- és biztonságpolitikai főképviselő által benyújtott és az Európai 
Tanács által  2016. június 28-án  elfogadott új globális kül- és biztonságpolitikai stratégia.

Az Európai Unió intézményeinek válságkezelési funkciói és eljárásrendjei

Az EU intézményei közül a válságkezelésben eltérő mértékben és tartalommal, az EP, 
az Európai Tanács, a Tanács és a Bizottság rendelkeznek funkcióval attól függően, 
hogy az adott eljárás a hatáskörmegosztás elve alapján vagy közös döntéshozatal révén 
valósul meg.

Az Európai Bizottság válságkezelési funkciói és az ARGUS

A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ (Emergency Response Coordination 
Centre, a továbbiakban: ERCC) a Bizottság fő válságkezelési központja, amely az EU 
szervezetei közötti együttműködést, az EKSZ, a Tanács és a tagországok közötti koor-
dinációt segíti elő.

A Bizottság a terrorelhárítás, a polgári védelem, a kiberbiztonság, az energia, a köz-
lekedés, egészségügy és migráció terén rendelkezik elsődleges felelősséggel az EU vál-
ságkezelés során. A felsorolt ágazatok közül az EKSZ a terrorelhárítás, a kiberbiztonság 
és a migráció területén játszik szerepet,6 hiszen amennyiben a kialakult helyzet indokolja, 
a Bizottság együttműködik az EU más döntési centrumaival.

Az EU válságreagálási mechanizmusának egyik fontos, de sokak számára kevésbé 
ismert eleme a Bizottság által  2006-ban  létrehozott, védett, ARGUS rendszer, amely 
lehetőséget teremt arra, hogy valamely szektort érintő válsághelyzet esetén biztosítsa 

5 Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. 42. (7) cikk.
6 Andrée  2017, 34.
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a Bizottság gyors cselekvőképességét. Az ARGUS rendeltetése, hogy az ágazatok között 
gyors információcserét lehetővé tevő platformot képezzen a Bizottság szervezetei között 
és tegye lehetővé a magas szintű politikai koordinációt.

Az Európai Unió Tanácsának válságkezelési képességei

Tanácsi szinten kialakításra kerültek az úgynevezett integrált politikai válságreagá-
lási intézkedések (Integrated Political Crisis Response Arrangements, a továbbiakban: 
IPCR). Az IPCR létrehozásának az volt a célja, hogy álljon fel egy olyan mechanizmus, 
amely képessé teszi a tagállamokat arra, hogy tanácsi szinten időben politikai döntést 
tudjanak hozni.7

Az Európai Külügyi Szolgálat válságreagálási mechanizmus

Amennyiben a kialakuló vagy bekövetkezett külső természetű válság komoly hatással 
van az EU közös kül- és biztonságpolitikai (Common Foreign and Security Policy, 
a továbbiakban: CFSP) vagy közös biztonság- és védelempolitikai (Common Security 
and Defence Policy, a továbbiakban: CSDP) dimenzióira, aktiválásra kerülhet az EKSZ 
Válságreagálási Mechanizmus (European External Action Service Crisis Response 
Mechanism).8

A közös biztonság- és védelempolitika alkalmazása a válságkezelésben

A CSDP vonatkozásában az EU külső tevékenysége sikerének záloga a jól megtervezett 
és megfelelő módon strukturált válságreagálás. Konfliktus esetén vagy posztkonfliktusos 
helyzetben a CSDP eszköztárának alkalmazása nyújthat jellegénél fogva alapvetően rövid 
távú megoldást. A CSDP-missziókat követő, az átmenetet szolgáló stratégiák nagyon fon-
tosak annak tükrében, hogy a missziók a helyzet stabilizálása érdekében végzett rövid 
és középtávú tevékenységek. A hosszú távú megoldást az EU által támogatott fejlesztési 
programok jelenthetik.9

7 Beriain–Atienza-Macias–Armaza  2015, 2
8 Annex to the Commission Recommendation on Coordinated Response to Large Scale Cybersecurity 
Incidents and Crises (2017). 2.
9 Carrasco–Muguruza–Sánchez  2016, 31–32.
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A CSDP szervezetei10

A Politikai és Biztonsági Bizottság (Political and Security Committee, a továbbiakban: 
PSC) a Tanács nagyköveti szintű előkészítő testülete. Fő funkciója a nemzetközi helyzet 
folyamatos nyomon követése, a CFSP és benne a CSDP politikák megfogalmazásának 
az elősegítése.

Az EU Katonai Bizottság (EU Military Committee, a továbbiakban: EUMC) a Taná-
cson belül létrehozott legmagasabb szintű katonai testület. Az EUMC a PSC részére 
tanácsokat és javaslatokat ad az EU-n belüli katonai ügyekben.

A Válságkezelés Civil Vonatkozásai Bizottság (Committee for Civilian Aspects of 
Crisis Management, a továbbiakban: CIVCOM) a PSC tanácsadó testülete. Információt 
nyújt, javaslatokat a PSC részére a válságkezelés polgári aspektusairól.

A Politikai-Katonai Csoport (Politico-Military Group, a továbbiakban: PMG) a CSDP 
vonatkozásában előkészítő feladatokat hajt végre a PSC részére. Ezek a feladatok 
magukban foglalják az EU katonai és civil-katonai ügyeinek politikai aspektusait, azaz 
koncepciókat, képességeket, műveleteket és missziókat.

A Válságkezelési Tervezési Igazgatóság (Crisis Management and Planning Directorate, 
a továbbiakban: CMPD) az EKSZ szervezeti egységeként a civil missziók és a katonai 
műveletek politikai-stratégiai tervezését végzi.

Az EU Katonai Törzs (European Union Military Staff, a továbbiakban: EUMS) 
az EUMC közvetlen iránymutatásai alapján tevékenykedő, a főképviselőnek alárendelt 
szervezet. Az EUMS olyan szervezet, amely az EKSZ részére közös, összhaderőnemi 
katonai szaktudást és tapasztalatot bocsát rendelkezésre.

A Polgári Tervezési és Végrehajtási Képesség (Civilian Planning and Conduct Capabi-
lity, a továbbiakban: CPCC) az EKSZ szervezeti egysége. Felelős a civil CSDP-műveletek 
autonóm műveleti végrehajtásáért.

Az Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency – EDA) fő fel-
adatai a védelmi képességek fejlesztése, hozzájárulás a védelmi célú kutatás-fejlesz-
téshez, a védelmi együttműködés elősegítése, a versenyképes Európai Védelmi Felsze-
relés Piac létrehozása, és az Európai Védelmi, Technológiai és Ipari Bázis megerősítése.

Az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia (European Security and Defence Col-
lege – ESDC) stratégiai szintű képzést és oktatást nyújt a CSDP vonatkozásában.

Az EU Biztonsági Tanulmányok Intézete (European Union Institute for Security 
Studies – EUISS) az EU egyik ügynöksége és kül- biztonság és védelempolitikai kér-
désekkel foglalkozik.

Az EU Műholdközpont (European Union Satellite Centre) földrajzi jellegű felderítési 
adatokat biztosít a Földet megfigyelő műholdakról származó adatok elemzéséből.

10 Common Security and Defence Policy (CSDP) structure, instruments, agencies (2016).
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A CSDP-műveletek indítására vonatkozó döntéshozatal

A CSDP-t érintő válsághelyzet esetén az ENSZ felkérése vagy valamelyik tagállam kezde-
ményezése alapján a Bizottság, a főképviselő és a PSC együtt megtárgyalják, hogy az EU 
hogyan tud hozzájárulni a helyzet stabilizálásához önállóan vagy együttműködésben 
más nemzetközi vagy regionális szervezettel. A PSC útmutatást kér az illetékes Tanácsi 
Munkacsoporttól (Council Working Group). A Tanács Titkárságának és a Bizottság 
döntése alapján közös tényfeltáró misszió kerülhet kiküldésre az érintett országba vagy 
régióba azzal a céllal, hogy mérje fel a potenciális kockázatokat, és adjon ajánlásokat 
az azokra adandó legmegfelelőbb válaszokról. Az érintett országban vagy régióban zajló 
eseményekről az EU INTCEN napi jelentéseket készít. Eközben a Tanács Titkárságán 
tevékenykedő katonai és civil állomány a CSDP-misszió vagy -művelet stratégiai ter-
vezésén dolgozik. A CMPD feladatot kap arra, hogy a Bizottság releváns szervezetei 
támogatásával dolgozza ki az EU politikai érdekeit, célkitűzéseit körvonalazó válság-
kezelési koncepciót (Crisis Management Concept, a továbbiakban: CMC).

A válságkezelési koncepció kidolgozásával egyidejűleg a PSC feladatot szab 
a CIVCOM részére, hogy dolgozza ki a rendőri stratégiai opciókat (Police Strategic 
Options) és a civil stratégiai opciókat (Civil Strategic Options). A PSC felkéri az EU 
Katonai Bizottságot, hogy dolgozza ki a katonai stratégiai opciókat (Military Strategic 
Options – MSO). A stratégiai opciók kidolgozását követően a PSC a Bizottság nézeteit 
figyelembe véve értékeli azokat. A továbbiakban a PSC megtárgyalja a Tanács részére 
jóváhagyásra felterjesztendő CMC-t.11

A minisztériumok és a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi 
Munkacsoport helye, szerepe az EU válságreagálási mechanizmusaihoz történő 

kapcsolódásban

A válságkezeléssel kapcsolatos feladatok jogszabályi háttere

Tekintettel arra, hogy a magyar közigazgatás szervezeteinek EU-válságkezelésben be-
töltött szerepe a hazai szakirodalomban nincs részletesen került feldolgozásra, így ezt 
a feladatot az alábbiakban a vonatkozó jogszabályok és közjogi szabályzó eszközök 
elemzését végzem el.

A kormányzati szervek EU-válságkezeléssel kapcsolatos feladatai

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) kormányrende-
letben (a továbbiakban: Statútum rendelet), valamint az egyes minisztériumok szervezeti 

11 Carrasco–Muguruza–Sánchez  2016, 87.
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és működési szabályzatában található rendelkezések rendelkeznek a minisztériumok 
részvételéről az EU szervezeteinek döntés-előkészítési vagy döntéshozatali szerveiben, 
az EU egyes szervezeteivel történő kapcsolattartásról és információcseréről. A HM vonat-
kozásában a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezetendő intézkedésekről szóló  2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) és e 
törvény végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. 
vhr.) elemzése által ismerhetjük meg az ide vonatkozó feladatokat.

A Statútum rendelet szerint a miniszterelnök képviseli Magyarországot az Európai 
Tanácsban, és intézkedik valamennyi, az EU-val összefüggő ügyben.

A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján érvényesíti az EU 
döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az össz-
kormányzati szempontokat, szervezi és működteti a döntés-előkészítés és a végrehajtás 
egységes folyamatát.12

A Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinálja a Kormánynak az európai uniós 
intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban 
képviselendő tárgyalási álláspontjait.13

A belügyminiszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében ellátja 
a hazai és a nemzetközi polgári válságkezelésből fakadó kormányzati és koordinációs 
feladatokat.14 Ez utóbbi jogszabályi rendelkezés szélesebb értelmezésben azt implikál-
hatja, hogy a katonai eszközöket igénylő válságreagálási intézkedések, tevékenységek, 
műveletek kivételével a belügyminiszter feladat- és hatásköre minden más válságkezelés 
koordinálása.

A külgazdasági és külügyminiszter felelős a kül-, biztonság- és védelempolitikáért, 
és e feladatkörében kidolgozza annak általános kérdéseivel kapcsolatos magyar állás-
pontot, továbbá képviseli a Kormányt az EU Külügyek Tanácsa ülésein.15

A minisztériumok feladatai áttekintését követően látható, hogy az lefedi a teljes spekt-
rumot az EU működése kapcsán. A Bizottsággal és munkaszervezeteivel való kapcsolat 
a Statútum rendeletben megjelenik, így levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Bizottság 
által működtetett korai riasztó, előrejelző és jelentő rendszerek működtetése, a kölcsönös 
információcsere biztosított.

12 Statútum rendelet 4. § (h).
13 Statútum rendelet  18. §.
14 Statútum rendelet 41. és 47. §.
15 Statútum rendelet  141. § (2).
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A Honvédelmi Minisztérium EU-válságkezeléssel kapcsolatos feladatai

A HM válságkezelési feladataira vonatkozóan a Hvt. és a Hvt. vhr. rendelkezései az irány-
adóak. A Hvt. alapján a honvédelemért felelős miniszter felelős a Kormánynak az ország 
honvédelmi, és a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért.16

A Hvt. vhr. rendelkezéseit tanulmányozva megállapítható, hogy azok magukban fog-
lalják a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló NIR-ben  tevékenykedő, 
a honvédelemben közreműködő szervezetek általános feladatait, valamint a HM vonat-
kozásában a honvédelmi államtitkár ez irányú feladatait, ugyanakkor nem tartalmaz 
rendelkezéseket az európai uniós válságkezeléssel kapcsolatos feladatokról.

A HM szervezeteinek európai uniós válságkezelésben történő részvételének további 
elemzését a minisztérium SZMSZ-ének  jelen kézirat megírásának idején hivatalosan 
 elérhető, az 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítással hatályba léptetett változata szerint 
(2018. július 28-ai  állapot) végeztem el.

A HM VIF a kodifikációs feladatai sorában közreműködik a jogi szabályozás és a kor-
mányzati döntések előkészítésében, előkészíti a NATO és az EU stratégiai szintű nem-
zetközi válságkezelési gyakorlatok tervezésének, előkészítésének és végrehajtásának 
rendjéről szóló szabályozást. Fő felelősként koordinálja tárcán belül és kívül a NATO 
és az EU stratégiai szintű nemzetközi válságkezelési gyakorlatok tervezését, előkészítését 
és végrehajtását. A HM VIF koordinálja a NIR-ben  feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi, területi és helyi védelmi igazgatási szerveinek, valamint a honvédelemben 
közreműködő szervek honvédelmi igazgatási tevékenységét, továbbá ellátja a HIKOM 
vezetői és titkársági feladatait.17

A HM Védelempolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM VPF) végzi a NATO vál-
ságreagálásban és az EU válságkezelésben, valamint a nemzetközi válságkezelési gya-
korlatokon és rendezvényeken részt vevő, közreműködő más központi államigazgatási 
szervek, nemzetközi szervezetek munkájával összefüggésben a védelempolitikai vonzatú 
feladatok koordinálását.18

A HM dezintegrációja következtében a Honvéd Vezérkar szervezetei  2019. január 
1. óta nem részei a minisztériumnak. A vizsgált HM SZMSZ alapján az EU-s válságke-
zelési feladatok viszonylatában a Hadműveleti Csoportfőnökség feladatai közé tartozott:

• kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, illetve más nemzetek együttműködő 
parancsnokságaival;

• a NATO, az EU és a nemzetközi szervezetek által vezetett válságreagáló, válság-
kezelő és béketámogató műveletekkel kapcsolatos stratégiai döntések előkészítése;

• részvétel az EU válságkezelő rendszere fejlesztésében;

16 Hvt. 22. § (1).
17 HM SZMSZ 2. sz. függelék 7.1.1.5.
18 HM SZMSZ 2. sz. függelék 7.1.2.1.
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• részvétel az EU műveleti koncepcionális és stratégiai jellegű dokumentumok 
kialakításának folyamatában, a nemzeti katonai-szakmai vélemény kialakítása 
és érvényesítése;

• szakterületei vonatkozásában kapcsolattartás az EU szerveivel és szervezeteivel;
• a válsághelyzetek katonai elemzése, az MH-t érintő feladatok tisztázása, a döntések 

előkészítése és a végrehajtás koordinálása;
• az EU válságkezelési rendszereihez illeszkedő nemzeti válságkezelési rendszer 

ágazati alrendszer katonai feladatai végzése.19

A HM vonatkozásában megállapítható, hogy a jogszabályok nem tartalmaznak kifeje-
zetten az EU válságkezelési tevékenységében való részvételre vonatkozó rendelkezé-
seket. A minisztériumi szervezetek feladatkörének elemzéséből megállapítható, hogy 
az e szervezetekhez – és várhatóan az MHP kijelölt szervezeti egységeihez – telepített 
jog- és hatáskörök lehetővé teszik Magyarország honvédelmi érdekeinek a képviseletét.

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport válságkezeléssel 
kapcsolatos feladatai

A védelmi igazgatás  2010–2011. évben történő megújítása kapcsán fogalmazódott meg 
egy kormányzati, a honvédelmi feladatok tárcák közötti koordinációjával foglalkozó, 
tanácsadó, javaslattevő szervezet kialakításának gondolata. Több éves előkészítő munkát 
követően erre az időszakra esik a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közre-
működők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII.  20.) Korm. rendelet és az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gya-
korlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló  1149/2015. (III.  17.) Korm. hatá-
rozat (a továbbiakban:  1149/2015. [III.  17.] Korm. határozat) kiadása. E kormányrendelet 
és kormányhatározat a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki nemzeti koordiná-
tornak a NATO-válságkezelés, illetve nemzeti felelősnek a NATO, majd  2015-től  a NATO 
és az EU által tervezett és levezetett stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatok nemzeti 
feladatainak koordinálása tárgyában.

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport működésének jogi 
alapjai

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, vala-
mint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló  1525/2013. (VIII. 12.) 
Korm. határozat rendelkezései alapján a HIKOM a Kormány javaslattevő, véleményező, 
tanácsadói tevékenységet végző szerve, amely döntés-előkészítési feladatokat lát el. 

19 HM SZMSZ 2. sz. függelék 7.4.0.3.
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A válságkezeléssel kapcsolatban ezek a feladatok az alábbiak: a válságok kezelése során 
a polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés megszervezése, a végrehajtás összehan-
golása; valamint a nemzetközi válságkezelési gyakorlatok tervezésének, előkészítésének 
és végrehajtásának összehangolása.

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport működésének 
tapasztalatai

A HIKOM létrehozása óta eltelt több mint öt év alatt számtalan honvédelmi feladatot 
oldott meg, ami a tárcaközi együttműködés ezen intézményesített formája nélkül nehéz-
kesebb, bonyolultabb lett volna. Idesorolható a minisztériumok honvédelmi feladatainak 
ágazati rendeletben történő rögzítése, a honvédelmi intézkedési tervek kidolgozása, 
a minisztériumok közvetlen bevonása a NATO állandó hatályú tervei magyarországi 
feladatainak a kidolgozásába. A HIKOM minden alkalommal döntő szerepet játszott 
a NATO válságkezelési gyakorlatain történő nemzeti részvétel feladatainak tervezé-
sében és végrehajtásában.

A HIKOM összetétele egyszerre foglal magában előnyöket és hátrányokat. Előny-
ként mérlegelhető, hogy bizonyítottan gyorsan összehívható, a szakértők kellő szakmai 
mélységben ismerik az általuk képviselt minisztériumi portfóliókat, mára jártasságot 
szereztek a válságkezeléssel kapcsolatos feladatok végzésében és azok ágazati koordiná-
ciójában. További előny, hogy ez az állomány bizonyos mértékben összekovácsolódott, 
megismerte a honvédelmi tárca munkavégzésének sajátosságait. A HIKOM jelen formájú 
összetételének hátránya ugyanakkor, hogy a tagok csak külön felhatalmazás birtokában 
hozhatnak döntést a tárcájuk nevében.

Az EU stratégiai válságkezelési gyakorlatai és a bennük történő magyar részvétel 
tapasztalatai

Az EU stratégiai válságkezelési gyakorlatainak alapjai

Az EU stratégiai válságkezelési gyakorlatainak tervezésében és végrehajtásában 
fordulópontot jelentett a  2016 júliusában, Varsóban, az Európai Tanács és a Bizottság 
elnökei és a NATO főtitkára által aláírt „közös nyilatkozat”. A közös nyilatkozat 
7 stratégiai prioritást állapított meg, amelyek egyike a stratégiai válságkezelési 
gyakorlatok együttes végrehajtásának a kezdeményezése volt. A közös nyilatkozatban 
foglalt szándékok megvalósítása jegyében az EU és a NATO közös előterjesztéseként 
megszületett a „közös javaslatcsomag”, valamint a „közös új javaslatcsomag”, amelyek fő 
célja az EU és a NATO között a válságreagálási intézkedések egyeztetése intenzitásának 
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a növelése volt.20 Az EU és a NATO szoros együttműködésének megvalósulásával 
a szervezetek eltérő képességprofiljai egymást jól kiegészíthetik.

A szervezést tekintve az EU és a NATO a válságkezelési gyakorlatokat párhuza-
mosan és koordináltan hajtja végre. A gyakorlatok felváltva kerülnek megtervezésre 
és végrehajtásra oly módon, hogy az egyik évben az egyik, míg a másik évben a másik 
szervezet a felelős a gyakorlat megtervezéséért és végrehajtásáért, és az adott évben 
együttműködő szerepet játszó szervezet szakértői, a szervezet központjában kijelölt 
részleg vagy munkacsoport részt vesz a tervezésben és a végrehajtásban. A gyakorlatok 
tartalmát tekintve mindkét szervezet részéről gyakoroltatásra kerülnek a válságreagálási 
mechanizmusok, és a megszerzett kölcsönös tapasztalatokat feldolgozzák és összevetik 
egymással, tesztelik a forgatókönyveket és a műveleti protokollokat.

Az EU HEX ML  18 (PACE) válságkezelési gyakorlat

Az EU-HEX ML  18 (PACE) gyakorlatot  2018. november 2–30. között rendezték meg. 
Ez, a törzsvezetési gyakorlatok esetében hosszú idő lehetőséget adott a válságkezelést 
végző valamennyi szint gyakoroltatására a valós időnormáknak megfelelően.

A gyakorlat az EKSZ és a Bizottság szoros együttműködésében került megtervezésre 
és végrehajtásra. A gyakorlat célkitűzése az EU-val és annak tagállamaival szemben 
fellépő hibrid veszélyek körülményei között végrehajtandó válságreagálás gyakorol-
tatása volt azzal a céllal, hogy tovább fejlesszék az EU-nak  a hibrid krízisekre adandó 
reakciókészségét.21

Magyarország részvétele az EU HEX ML  18 (PACE) gyakorlaton

Magyarország gyakorlaton történő részvételét alapvetően a honvédelmi igazgatás érintett 
szervezeteinek a tervezés, szervezés és a gyakorlat levezetésének időszakában végzendő, 
magyarországi feladatainak tanulmányozása alapján vizsgálom.

A nemzetközi válságkezelési gyakorlatok magyarországi tervezésének 
és levezetésének jogi háttere

A  1149/2015. Korm. határozat alapján a NATO és az EU stratégiai válságkezelési 
gyakorlatainak tervezése, szervezése, végrehajtása és értékelése feladatai koordiná-

20 Joint Declaration by the President of the European Council, the European Comission and the 
Secretary general of the North Atlantic Treaty Organisation (2016). 2.
21 Krisenmanagementübung „Hybrid Exercise Multilayer  18" der Europäischen Union und der NATO 
gegen Cyberangriffe, Fake News und Migration (2018). 1–4.
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lásáért a honvédelmi miniszter a felelős, míg a központi államigazgatási szervek bizto-
sítják a megfelelő döntéshozói képviseletet, a szakértőket és szükséges mértékben a saját 
infrastruktúrájukat.

A honvédelmi miniszter e felelősségi körében kialakítja az EU tervezési folyamatával 
összhangban álló nemzeti tervezési rendet, kidolgoztatja a levezetési okmányokat, gon-
doskodik a tervezői és a végrehajtó állomány kijelöléséről, a gyakorlatvezetőség felkéré-
séről, valamint biztosítja a gyakorlat közös feladatai végrehajtásának feltételeit, és gon-
doskodik a végrehajtó állomány szükséges mértékű tájékoztatásáról és felkészítéséről.

Kiemelt jelentőségű rendelkezés, hogy a honvédelmi tárca alakítja ki és működteti 
a gyakorlat helyzetbeállításának megfelelő, a gyakorlat idején érvényesülő kormányzati 
döntés-előkészítési rendet. Részben az előző, a jog- és hatáskörök elemzését tartalmazó 
gondolatsorhoz tartozik annak a tárgyalása, hogy a gyakorlatok végrehajtása során a hon-
védelmi tárca felelősségi körébe tartozik a képviseletek részére kiküldendő mandátumok 
kialakítása és aláírása.

Végül, de nem utolsósorban a HM a felelős a gyakorlat értékelésével kapcsolatos 
feladatok végzéséért, a tapasztalatok feldolgozásáért, amely a kialakított struktúrák 
és mechanizmusok pontosítását, javítását irányozza elő.

A Hvt. vhr. és a 1149/2015. (III.  17.) Korm. határozat rendelkezései alapján a honvé-
delmi miniszter az 53/2015. (X.  15.) számú utasításában szabályozta a NATO és az EU 
stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai 
előkészítéséről és végrehajtásáról.

A gyakorlatok előkészítését végző szakmai fórum az úgynevezett Központi Tervező 
Csoport (a továbbiakban: KTCS). A KTCS-t a HM VIF főosztályvezetője vezeti, aki 
egyben felel a gyakorlatok tervezésével, szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos 
általános feladatok tárcán belüli koordinálásáért, valamint a központi államigazgatási 
szervekkel való kapcsolattartásért. A KTCS tagjai a HM, az MHP és a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat kijelölt képviselői, valamint a KTCS vezetője által felkért szerve-
zetek delegáltjai. A KTCS feladata a gyakorlat nemzeti részének végrehajtására vonat-
kozó elgondolás, a nemzeti célkitűzésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása, a tervezési 
és szervezési feladatok végzése, a gyakorlat levezetésével kapcsolatos okmányrendszer 
kidolgozása.

A gyakorlatok levezetése során gyakorlatvezetőség, gyakorlatvezető törzs és gyakorló 
csoportok működnek. A gyakorlatvezetőséget a gyakorlat nemzeti igazgatója vezeti, 
tagjai rendszerint a társ- és szakmai igazgatók, valamint a KTCS vezetője.

A gyakorlatvezető törzs jellemzően a nemzeti tervezésben részt vett szervezetek által 
kijelölt szakértőkből áll, akik a gyakorlat során kapcsolatot tartanak az EU gyakorlat-
vezető törzsével, hazai munkájuk során pedig a szükséges mértékben segítik a gyakor-
latvezetőséget és a gyakorló csoportokat, továbbá végzik a tapasztalatfeldolgozáshoz 
szükséges megfigyeléseket.

A gyakorló csoportok végzik a gyakorlat aktív fázisában a gyakorlatvezetőség által 
meghozandó döntések előkészítését, a szakmai információgyűjtő, elemző és értékelő 
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munkát, a nemzeti mandátumok kidolgozását és javaslatokat tesznek a nemzeti (ágazati) 
válságkezelési feladatokra.

Az EU HEX ML  18 (PACE) gyakorlat nemzeti feladatainak tervezése és végrehajtása

A gyakorlat tervezési fázisában a KTCS megtervezte a gyakorlat nemzeti végrehajtását. 
A honvédelmi tárca vezetésével tevékenykedő küldöttségek részt vettek mindhárom ter-
vező értekezleten, valamint az azokat megelőző munkaműhelyeken.

A gyakorlat nemzeti igazgatója a HM közigazgatási államtitkára volt. A gyakorlat 
összetettségének, az EU-val való kapcsolattartás feladat- és hatásköreinek figyelembevé-
telével kerültek felkérésre nemzeti társigazgatók, akik állami vezetői szinten képviselték 
a Miniszterelnökséget, a KKM-et és a BM-et.

A kialakított gyakorlatvezetőség biztosította, hogy a tanácsi formációkban Magyar-
ország érdekeinek képviselete és az EKSZ-szel történő kapcsolattartás folyamatosan 
biztosított legyen.

A gyakorlaton részlegesen működött a HIKOM, a Honvédelmi Ágazati Döntési 
Rendszer (a továbbiakban: HÁDR) elemei, valamint az úgynevezett Nemzetbiztonsági 
Koordinációs Munkacsoport a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Köz-
pont koordinációjával. A Honvéd Vezérkar illetékes csoportfőnökségei szakértőkkel 
támogatták a gyakorlatot.

A nemzeti válságkezelési feladatok végzésére vonatkozó tapasztalatok az EU HEX 
ML  18 (PACE) gyakorlat nemzeti feladatai végrehajtása alapján

A vonatkozó jogszabályok és egyéb közjogi szervezetszabályzó eszközök alapján, 
a gyakorlat EU-s dokumentumaiban megfogalmazott kihívások, a gyakorlat 
forgatókönyve, valamint a korábbi válságkezelési gyakorlatok és feladatok tapasztalatai 
figyelembevételével kialakított gyakorlatvezetőségi és gyakorlócsoport struktúra 
biztosította, hogy Magyarország álláspontjának képviselete a tanácsi formációkban 
biztosított legyen, és a riasztó, értesítő rendszereken a kölcsönös információáramlás 
zavartalanul történjen. Joggal vetődik fel azonban a kérdés, hogy a normál időszakban is 
bonyolult EU-s kapcsolattartási rendszer válsághelyzeti működése kellően biztosított-e? 
Vajon kellő módon érvényesül a „gyakorolj úgy, ahogy harcolsz” elve? Meggyőződésem 
szerint a valós helyzetek mindig kikényszerítik a megfelelő döntéseket. Azonban a döntés-
előkészítés és döntéshozatal eljárásrendje minden esetben más és más lehet, továbbá egy 
olyan kiterjedt, komplex és hibrid kihívásokat tartalmazó válság, mint amilyen például 
a legutóbbi gyakorlaton került szimulálásra, sokkal hatékonyabban lehetne nyomon 
követhető és kezelhető, ha kialakításra kerülne egy kormányzati válságkezelési központ.

Ez a központ megfelelő, a jogszabályokkal összhangban álló szervezeti és műkö-
dési rendben, jól strukturált infokommunikációs kapcsolati rendszerrel és kellő 
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infrastruktúrával  támogatott működési helyszínen hatékonyabban tudná támogatni 
a döntéshozók részére a folyamatos és valós idejű helyzetismeretet, előkészíteni a dön-
téseket és kontrollálni a válságkezelési intézkedések bevezetését. Az ilyen válságkezelési 
központ bármely válsághelyzetben aktivizálható lenne.

Következtetések, javaslatok

Következtetések

Az EU a hibrid kihívások okozta veszélyek kezelését átfogó módon értelmezi, amelynek 
érdekében kifejlesztette a válságkezelés intézményeit és eljárásait, amelyek az EU 
 bonyolult, az egyes intézmények között megosztott feladat- és felelősségi rendszerben 
biztosítani hivatottak a hatékony döntés-előkészítést és döntéshozatalt.

Az EU egyrészt számos, a Bizottság illetékességébe tartozó, a hatáskörmegosztás 
elvén alapuló szektorális válságkezelési mechanizmussal, másrészt ágazatokon átnyúló, 
összetett, a kormányköziség elve alapján működő, a közös biztonság- és védelempolitikát 
is magában foglaló válságreagálási mechanizmusokkal rendelkezik. Megállapítható tehát, 
hogy az EU vonatkozásában nem beszélhetünk egységes válságkezelési mechanizmusról. 
Ezen, kölcsönösen összefüggő mechanizmusok tükrözik az EU bonyolult, esetenként 
hatásköri vitáktól és eltérő tagállami nézeteket és érdekeket tükröző ellentétektől sem 
mentes döntés-előkészítési és döntéshozatali mechanizmusait.

A tagállamok döntés-előkészítésben és döntéshozatalban történő részvételének a fel-
tételei a Bizottság felügyelete alá tartozó ágazati rendszerek működtetése révén, valamint 
a kormányköziség elvén működő tanácsi struktúrákban egyaránt biztosítottak. A magyar 
jogrendben e struktúrákhoz és mechanizmusokhoz történő nemzeti részvétel feltételei 
adottak, a kapcsolati rendszerek ki vannak építve. Az EU HEX ML  18 (PACE) gya-
korlat tapasztalata alapján megállapítható ugyanakkor, hogy abban az esetben, amikor 
az EU egyidejűleg mindegyik válságkezelési mechanizmusát aktivizálja, célszerű, hogy 
a HIKOM végezze a nemzeti válságkezelési feladatok előkészítését és végrehajtását biz-
tosító kormányzati döntés-előkészítést és a végrehajtást.

Míg a NATO-válságkezeléssel kapcsolatban a HM megfelelő jogosultságokkal 
rendelkezik egyrészt a NIR koordinációja, másrészt a válságkezelési gyakorlatok 
szervezése kapcsán, az EU válságkezelési feladatok vonatkozásában ilyen egység 
nem áll fenn. Az EU-válságkezeléshez történő kapcsolódási pontok vonatkozásában 
megállapítható, hogy a honvédelmi tárca feladatrendszere a közös biztonság- 
és védelempolitikai dimenzióban értelmezhető. Ezzel szemben a HM koordináló szerepet 
játszik az EU stratégiai válságkezelési gyakorlatok kormányzati szintű tervezésének, 
szervezésének és végrehajtásának teljes spektrumában.

Magyarországon nincs dedikált nemzeti válságkezelési központ, a HIKOM 
feladatrendszerében ugyanakkor megfelelő egységet képez a válságok kezelése 
során a polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés megszervezése és a végrehajtás 



792

Juhász László

összehangolása, valamint a nemzetközi válságkezelési gyakorlatok tervezésének, 
előkészítésének és végrehajtásának az összehangolása.

Javaslatok

Javasolt:
• az EU válságkezelés vonatkozásában a honvédelmi igazgatás szervezeteinek, így 

különösen a HIKOM és a HM feladatainak felülvizsgálata és konkretizálása.
• a HIKOM formális eljárásrendjébe beépíteni a minisztériumok válságkezelési szer-

veivel történő formális kapcsolattartást. Célszerű EU-válságkezeléssel kapcsolatos 
ügyrendet, adattárat vagy kézikönyvet kidolgozni a NIR kézikönyv mintájára.

• tudományos igénnyel tovább vizsgálni egy összetett, polgári és katonai elemeket 
magában foglaló válságkezelési rendszer kidolgozására és az integrált válságkeze-
lési feladatok megoldására alkalmas nemzeti válságkezelési központ kialakítását.

• az EU válságkezelési mechanizmusainak, az EU és a NATO között történő együtt-
működés folyamatos tanulmányozása, mivel a válságkezelés területén e két szer-
vezet egyre szorosabb, egymás képességeinek kölcsönös kiegészítésén alapuló 
együttműködést folytat.

• az ide vonatkozó ismeretek bővítése például a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kép-
zésein, az EU és a NATO válságkezelési gyakorlataira felkészítő tanácskozásokon 
és foglalkozásokon való részvétellel.

Befejezés

Az EU szerződéseiben és számos más dokumentumban rögzítésre került, hogy az unió 
aktív szereplője kíván lenni a területén előforduló, a katasztrófák vagy terrorcselekmé-
nyek bekövetkezése miatt szükséges veszélyhelyzetek felszámolásának, valamint az unió 
területén kívüli válságok kezelésében, akár katonai erő alkalmazásával.

Megállapítható, hogy az EU válságkezelésben történő nemzeti részvétel jogi kör-
nyezete biztosítja a nemzeti érdekek képviseletét, a gyakorlatra kialakított struktúra 
és eljárásrend lehetővé tette a szimulált válsághelyzetben történő kormányzati döntés-
előkészítést és döntéshozatalt.

Az EU válságkezelési mechanizmusai folyamatosan fejlődnek, az EU és a NATO 
intézményesített együttműködése egyre mélyül.



A hátországvédelem lehetséges katonai feladatai 
és szervezetei –  2019

Polyák András

A Magyar Honvédség Hátországvédelmi Parancsnokság  1991. évi megszűnését követően nem kerültek 
meghatározásra békében élő katonai szervezetek részére a hátországvédelemmel kapcsolatos feladatok. 
Elmondható tehát, hogy nem kerültek beazonosításra, meghatározásra, valamint megszervezésre azok 
a szervezetek és feladatok, amelyek honi területen – a hátországban – biztosítják és támogatják a harcoló 
csapatok feladatai végrehajtását, valamint az államigazgatási szervezetek, termelő egységek zökkenő-
mentes, zavartalan tevékenységét a polgári lakosság zavartalan és biztonságos ellátása és életkörülményei 
fenntartása érdekében. A Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében rendelkezésre 
állnak az erőforrások a haderő fejlesztésére, amelyek nemcsak a technikai eszközök színvonal- és képes-
ségnövelését jelentik, hanem a humán erőforrást is. A program egyik nagyon fontos feladata az aktív 
állomány utánpótlása. Ez csak úgy érhető el, ha a honvédségnek folyamatos és aktív kapcsolata van a civil 
társadalommal, az állampolgárai honvédelmi elkötelezettsége erősítésével. Ezen elkötelezettség erősíté-
sének színterei lehetnek az állampolgárok részéről az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, aktív 
részvétel a Honvédelmi Sportszövetségben, valamint az Önkéntes Honvédelmi Előképzés programjaiban.

A hátországvédelem meghatározása

Ahhoz, hogy a hátország és annak védelme fogalmát, tartalmát és célját meghatároz-
hassuk, először is át kell tekinteni a honvédelem és az azzal kapcsolatos védelmi, hon-
védelmi és katonai igazgatási tevékenységek és szervezetek helyét és szerepét a köz-
igazgatás rendszerében, valamint a Magyar Honvédség jogszabályokban meghatározott 
feladatát és végül, a magyar állampolgárok honvédelmi kötelezettségeit.

„A védelmi igazgatás a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer, 
amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra 
kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység. Magába 
foglalja a különleges jogrendre történő felkészülést, továbbá az említett időszak és helyzet 
honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság ellátási 
feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevé-
kenységek összességét.” 1

Látható tehát, hogy a védelmi igazgatás, a közigazgatás rendszerében a kijelölt és meg-
határozott szervezetek állami feladatként jelentkező tevékenységeinek összessége nem-
csak a különleges jogrend, hanem a béke időszakában is.

1 1061/2014 (II.  18.) Korm. határozat a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről.
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A honvédelmi igazgatás a védelmi igazgatás szerves részét képezi, és elsődleges 
feladata a honvédelmi felkészítéssel, az ország védelmével és a honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos tevékenységek irányítása és koordinálása, amely túlmutat 
a honvédelmi tárca feladat- és hatáskörén, de annak és a honvédelemért felelős 
miniszternek a feladata.2

A katonai igazgatás azon szervezetek tevékenységét jelentik a hon védelme érdekében, 
amelyek a hadkötelezettség és önkéntesség alapján behívható tartalékos állomány adat-
kezelésével és nyilvántartásával, a katonai szervezetek hadi állományra történő feltölté-
sével, a meghagyással és a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítése 
tervezésével, szervezésével és végrehajtásával, valamint a toborzással és érdekvédelmi 
tevékenységekkel, azok nyilvántartásával foglalkozik. Részletes feladataikat a  2013. évi 
XCVII. törvény szabályozza.3

Most pedig tekintsük át az igazgatási rendszer után a haza védelme vonatkozásában 
a Magyar Honvédség, valamint az ország állampolgárai alapvető feladatait.

„Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség alap-
vető feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai 
védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellá-
tása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység 
végzése.”4

A közigazgatás rendszerében a védelmi, honvédelmi és katonai igazgatás szervezetein, 
valamint a Magyar Honvédség alaptörvényben és jogszabályokban leírt feladatai mellett 
mind az alaptörvény, mind a honvédelmi törvény az állampolgárok vonatkozásában is 
meghatározza a haza védelme iránti feladataikat, kötelezettségeiket.

Az alaptörvény XXXI. cikke szerint minden magyar állampolgár köteles megvédeni 
a hazát. Ennek érdekében Magyarország önkéntes tartalékos rendszert tart fenn. Továbbá 
meghatározza minősített időszakban az állampolgárok katonai szolgálattal kapcsolatos 
feladatait, a honvédelmi munkakötelezettséget, polgári védelmi kötelezettséget, valamint 
a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséget.

A fegyveres küzdelem és a háború vonatkozásában az államok tekintetében beszél-
hetünk először hátországról. A hátországvédelem legfontosabb célja az, hogy az állam 
vezetése óvja a harctól távol lévő területek épségét az ellenség behatásaitól annak érde-
kében, hogy részére folyamatosan biztosítva legyenek a háborúk sikeres megvívásához 
szükséges emberi és anyagi erőforrások.

A hátországvédelem feladatait vizsgálva kétféle tevékenységet különböztethetünk 
meg. Amennyiben az ellenség katonai tevékenysége ellen kell harctevékenységet  folytatni, 

2 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről. 22. §, 23. §, 24. §.
3 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról.
4 Magyarország Alaptörvénye A Magyar Honvédség. 45. cikk (1).
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akkor katonai feladatrendszerről beszélünk, amelyet erre a célra kijelölt és felkészített 
egységek és alegységek végeznek.

Amikor a lakosság védelme kerül előtérbe, amelynek során biztosítani kell a pol-
gárok szabad mozgását, biztonságos napi életét és ellátását, akkor polgári védelemről 
beszélünk.5 

A kétféle tevékenységből megállapítható tehát, hogy a reguláris erők tevékenysége 
mellett a hátországvédelmi feladatok vegyes (katonai, rendvédelmi, polgári védelmi) 
tevékenységekként jelennek meg, amelyekben a Magyar Honvédség területvédelmi erői 
jelentős feladatokat látnak el. Amennyiben ezen tevékenységeket összeadjuk, akkor 
az állam vagy nemzet „ellenálló képességéről”, annak a szintjéről is beszélhetünk. 
Az Európai Unió  2017. június 28-án  hozta nyilvánosságra új külpolitikai stratégiáját, 
amelyben hangsúlyos szerepet kapott az államok, nemzetek ellenálló képességének 
fontossága.

Az új megközelítést, vagyis az államok ellenálló képességét nemcsak az Európai 
Unió, hanem a NATO is fontos feladatnak tartja. Megfogalmazása szerint minden nem-
zetnek képesnek kell lennie ellenállnia és helyreállítania képességeit egy nagy természeti 
katasztrófa, kritikus infrastruktúra összeomlása vagy területe elleni fegyveres támadás 
esetén.

Szabályzói és jogszabályi keretek

A jogszabályalkotók részéről megszülettek azok a jogszabályok, amelyek megadják 
a kereteit és meghatározzák a fő feladatait mind a közigazgatás, mind az állami szerve-
zetek és az állampolgárok részére a hátország védelmével kapcsolatosan mind békében, 
mind a különleges jogrend idején.

Problémaként jelentkezik a végrehajtási rendeletek hiánya, valamint a Honvédelmi 
Minisztérium és a Magyar Honvédség részletes feladatai meghatározása.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága a szervezetén belül mielőbb szükséges részle-
tesen meghatározni a hátország védelmével kapcsolatos feladatrendszert mind a parancs-
nokság, mind az alárendeltjei részére. A katonai szervezetek vonatkozásában pedig 
hiányzik a hátország védelmével kapcsolatos feladatok meghatározása és azok részletes 
lebontása.

Míg a jogalkotó a jogszabályok terén mind a honvédelmi, mind a katasztrófavédelmi 
törvényben meghatározta a feladatokat, a fentiekben részletezettek vonatkozásában szük-
séges az ágazati szabályzók részletes kidolgozása. A katonai feladatok vonatkozásában 
célszerű doktrinális szinten meghatározni, a katonai szervezetek ez irányú feladatait.

5 Hátországvédelem (1982).  16.
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A hátországvédelem katonai vonatkozású feladatai

Ahhoz, hogy megértsük a hátországvédelem katonai jellegű feladatait, célszerű meg-
határozni annak civil oldala, a polgári védelem fogalmát, szervezeteit és feladatait is.

A polgári védelem alatt azon tevékenységek és rendszabályok összességét értjük, 
amelyek alapvető feladata a polgári lakosság és anyagi javai biztonságával, védelmével 
és túlélésével kapcsolatos tevékenységek összessége.

Szervezeti vonatkozásában pedig össztársadalmi feladat, tehát a közigazgatás minden 
szervezeti egysége, a civil szervezetek, a termelő üzemek és minden magyar állampolgár 
kötelessége. A személyi állomány vonatkozásában pedig megállapítható az önkéntesség 
és a kötelező jelleg egyaránt. A vezetése pedig a Belügyminisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságán keresztül valósul meg.

Feladatrendszere lehet a természeti katasztrófák elleni védelem és azok felszámo-
lása, kulturális javak védelme, a közlekedési hálózat védelme, a termelő üzemekkel, 
állatállománnyal és termőföldek védelmével kapcsolatos feladatok, a lakosság alapvető 
élelmiszerei ellátásával kapcsolatos feladatok, valamint az előzőekben említett tevékeny-
ségekre történő felkészülés.6

A fenti törvényi szabályozásból jól látható, hogy a polgári védelem a hátországvédelem 
szerves részét képezi, annak egyik alapvető területe és alkotóeleme.

A polgári védelmi feladatok irányítása fegyveres összetűzések idején pedig a Megyei 
Védelmi Bizottságok feladata a honvédelmi elnökhelyettessel egyetértésben.7 A védelmi 
bizottságok feletti felügyeletet pedig a kormány megbízásából a honvédelemért felelős 
miniszter látja el.

A hátországvédelem katonai vonatkozású feladatait célszerű két időszakra elosztani. 
Azokat a feladatokat, amelyeket már békeállapotban is végre kell hajtani, békeállapoti 
feladatoknak, míg azokat, amelyeket különleges jogrendben kell végrehajtani, különleges 
jogrendi feladatoknak nevezhetjük.

Míg Magyarország Alaptörvénye 45. cikke átfogóan határozza meg a Magyar Hon-
védség feladatait, addig a katonai feladatok vonatkozásában a  2011. évi CXIII. törvény 
az alábbi feladatokat határozza meg:

• Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi 
javainak fegyveres védelme,

• szövetségi és nemzetközi szerződésből adódó egyéb katonai kötelezettségek,
• egyes kijelölt létesítmények őrzése és védelme,
• részvétel a szükségállapot idején erőszakos cselekmények elhárításában,
• talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése,

6 Berki  1975, 48.
7 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről. 26. §. (1) bekezdés c) pont.
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• közreműködés a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában.8
A fent meghatározott pontokból látszik, hogy azok mindegyikének van a hátország 
és a polgári lakosság védelmével kapcsolódási pontja. Amint látjuk, a törvény kellő 
részletességgel bontja le az ágazati feladatokat, amelyeket a IX. fejezetben (megelőző 
védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot és váratlan támadás idején alkalmaz-
ható szabályok) még részletesebben taglal. Itt határozza meg, hogy a polgári védelem 
feladatai ezen esetekben is továbbra is a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 
hatáskörébe tartoznak.

Ahhoz, hogy a végrehajtó, vagyis a katonai szervezetek részére egyértelmű és tiszta 
feladatszabás kerülhessen kiadásra, szükséges a fent említetteket tovább bontani.

A katonai szervezetek feladatai lehetnek: közlekedési utak fenntartása, rombolások 
helyreállítása, az ellenség légi eszközeinek felderítése és megsemmisítése, az ellenség 
légideszant-, felderítő és diverziós csoportjainak felderítése és felszámolása, rendészeti 
feladatok ellátása, sugárfigyelő és jelzőrendszer folyamatos működésének biztosítása.9

A fentieken túl a hátország (mögöttes terület) biztosításával kapcsolatosan az alábbi 
katonai feladatok azonosíthatók be: területzárás, EÁP10 működtetése, részvétel határ-
biztosítási feladatokban, keresés-kutatás, közel biztosítási feladatok a légierő haderőnem 
repülő és légvédelmi alegységei részére, részvétel a tartalékos állomány bevonultatásában 
és kiképzésében, részvétel a Befogadó Nemzeti Támogatás feladataiban, futár, riasztási 
és kiértesítési feladatok, részvétel harcterület, harctevékenységi körzet műszaki előké-
szítésében, utak, mozgásszabadság fenntartása, kommendáns és forgalomszabályozási 
feladatok ellátása, átrakó és ideiglenes átrakó körletek működtetése, kiemelt, nagy lét-
számú rendezvények biztosításában történő részvétel, részvétel kiürítési, valamint lakos-
ságtájékoztatási feladatokban, felderítés, hadifoglyokkal kapcsolatos katonai feladatok 
(hadifogolytábor üzemeltetése), polgári lakosság hátországvédelmi feladatokra történő 
felkészítése, részvétel a polgári védelem feladatai támogatásában.

A hátországvédelembe bevonható katonai szervezetek

A hátországvédelembe bevonható katonai szervezetek vonatkozásában elmondhatjuk, 
hogy jelenleg nincs markáns feladatmegosztás ezen tevékenységekre a Magyar Hon-
védség alárendelt katonai szervezetei részére. A feladatok akkor lehetnek katonai szerve-
zetekhez köthetők, ha a hátország védelmével kapcsolatos katonai feladatok részletesen 
meghatározásra és lebontásra, valamint a vezetés és irányítás rendszere pontosításra 
került.

8 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről. 36. §.
9 Hátországvédelem (1977). 27.
10 EÁP – ellenőrző-áteresztő pont.
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A Magyar Honvédség szervezeti struktúráját áttekintve a hátországvédelembe a katonai 
szervezetek beoszthatók, de megítélésem szerint tovább szükséges a szervezeti struktúra 
átalakítása ezen feladatok végrehajtása érdekében. A vezetés-irányítás szempontjából 
a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar dezintegrációja  2018-ban  és a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága  2019. január 1-jei  megalakulása elősegítette a feladatok 
katonai és közigazgatási szintjén történő egyértelmű szétválasztását.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság  2016. július 
1-jei  megalakításával, mint középszintű vezető szerv, előrelépés történt a hátországvé-
delem katonai feladatai vezetése, irányítása és végrehajtása terén. A 72/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás alapján meghatározásra került a parancsnokság részére a területvédelemmel 
kapcsolatos önkéntes tartalékos állomány területvédelmi feladatokra történő felkészítése, 
valamint járási szintig a területvédelmi feladatok ellátása és a területvédelmi alegységek 
irányítása.11

Harcoló (elvonuló) katonai szervezetek feladatai, azokkal történő együttműködés

Az együttműködés alapja minden katonai szervezet vonatkozásában a hátországvédelem 
területén az, hogy a hátország védelme katonai feladatai, a harcoló alegységek támoga-
tása, valamint együttműködés és részvétel a polgári védelmi szervezetekkel a polgári 
védelmi feladatokban, maradéktalanul megvalósulhassanak.

Alapvető célként pedig az ellenség feladatának megakadályozása, az ellenség pusztí-
tása, a harcoló csapatok részére a hátországból a humán és anyagi-technikai utánpótlás 
folyamatos biztosítása, valamint a működő közigazgatással közösen a lakosság védelme, 
ellátása és szabad mozgása biztosítása kell hogy legyen.

Elengedhetetlenül fontos a sikeres együttműködéshez a hátország védelmébe bevont 
más szervezetek alapvető feladatainak, eljárásrendjeinek ismerete. Ez közös gyakorlá-
sokkal érhető el.12

Kiemelt fontosságú feladatként jelentkezik az elvonuló vagy harcoló katonai szerve-
zetek tevékenységének a biztosítása. A hátország vagy mögöttes területeken elhelyezkedő 
katonai szervezetek egyik alapvető feladataként kell hogy jelentkezzen a harcoló csapatok 
és a tartalékok előre vonásának, szétbontakozásának, harcbavetésének és a harctevé-
kenységének fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása. A haderő hadi létszámra 
töltésének és utánpótlásának folyamatában jelentős szerep hárul a hadköteles állomány 
kiképzése és felkészítése terén a békehelyőrségekre.

A feladatok vonatkozásában minden katonai szervezetnek ismernie kell az együtt-
működés rendjét és a hátramaradó szervezetek feladatait a hátország védelme területén.

11 A honvédelmi miniszter 72/2016. (XII.23.) HM utasítása 2. és 4. §.
12 A hátországvédelmi csapatok (szervek) elvonuló csapatokkal való együttműködésének területei, 
formái és sajátosságai (1974). 38.
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Minden katonai szervezet vonatkozásában a feltöltés és összekovácsolás, a készenlét 
fokozása időszakában, békehelyőrségben feladatként kell meghatározni, majd 
a békehelyőrségből történő elvonulást követően a maradó állomány feladataként kell 
megszabni a hátország vagy mögöttes terület védelmének katonai feladatait. Itt kell 
megemlíteni, hogy ugyanezen területeken még fontosabb a harctámogató és harctámogató 
kiszolgáló katonai szervezetekkel az együttműködés és a feladatok megszervezése, hiszen 
a hátország védelmének lehetséges katonai feladatai vonatkozásában elsődleges szerepet 
ezen kommendáns, vezetésbiztosító, vegyivédelmi, közlekedési, műszaki, légvédelmi, 
tűzszerész és logisztikai csapatok képezik.13 Ezt azonban már egy egyértelműen 
a hátország védelme feladatai végrehajtására és vezetésére megalakított középszintű 
parancsnokság vezetésével és annak alárendeltségében lévő katonai szervezetekkel 
célszerű végrehajtani.

Az elvonuló katonai szervezetekkel történő együttműködés megszervezése során 
minimálisan meg kell határozni: a szervezetek közötti közös feladatokat, a közös fel-
adatba bevont alegységek pontos megnevezését, a feladat időtartamát, az összeköttetés 
módját, a hátországvédelmi csapatok részéről a harcolók irányába nyújtott támogató fel-
adatokat a mögöttes területeken, a harcoló csapatok részéről a hátország, területvédelmi 
erők részére nyújtott támogatást, a vezetés rendjét.14

Közösen végrehajtható feladatok lehetnek a harcoló saját és szövetséges erők manő-
vereinek biztosítása, mozgásszabadságuk fenntartása támogatása, szállítási feladatok, 
erők védelme, hadifoglyok átvétele további őrzésre, egészségügyi támogatás.

Hátramaradó és kiképző katonai szervezetek

Az együttműködést és a feladatok megosztását a hátramaradó és kiképző katonai szer-
vezetekkel is meg kell szervezni. Mivel a jelenlegi területvédelmi rendszer a járásokon 
és megyéken alapul, az együttműködést a területvédelmi egységek és alegységek, vala-
mint az elvonuló, hátramaradó és kiképző katonai szervezetek között célszerű ezen 
területeken belül megszervezni.

A feltöltésre és összekovácsolásra került katonai szervezetek elvonulását követően, 
a bázislaktanyákban elsősorban ezen katonai szervezetek utánpótlásával, logisztikai 
támogatásával és a tartalékos állomány kiképzésével foglalkozó alegységek maradnak. 
Célszerű ezeket az alegységeket átadás után egy katonai szervezetbe összevonni, át-alá 
rendelni a hátország védelmét vezető és irányító középszintű parancsnokság alárendeltsé-
gébe, majd a területért felelős területvédelmi ezreddel az együttműködését megszervezni.

Megállapítható tehát, hogy szükséges egy olyan közép- (hadműveleti) szintű parancs-
nokság megalakítása, amelynek a fő feladata a hátország védelmével kapcsolatos katonai 

13 Padányi  2007.
14 A hátországvédelmi csapatok (szervek) elvonuló csapatokkal való együttműködésének területei, 
formái és sajátosságai (1974). 42.
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feladatok tervezése, szervezése és vezetése, valamint az együttműködés tervezése, szer-
vezése és végrehajtása más szervezetekkel a polgári védelem területén.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága feladataként kell jelentkezni a műveleti fel-
adatok vezetésének és irányításának, a hátország védelme feladatai katonai szervezetek 
közötti meghatározásának, a közigazgatás szervezeteivel, rendvédelmi szervekkel, vala-
mint a helyi és területi védelmi bizottságokkal történő együttműködés megszervezésének 
és fenntartásának.

Utóbbi tevékenységet a hátország katonai védelme érdekében létrehozott középszintű 
parancsnokságon keresztül célszerű megvalósítania.

Területvédelmi erők

Jelenleg az önkéntes területvédelmi erők járási század szervezetbe kerültek megalakí-
tásra. A járási szint fölött található a megyei, amely már zászlóaljszintű alegységként 
hajtja végre feladatát. A zászlóalj rendelkezik törzzsel, valamint békeállapotban egy 
kiképző századdal. A kiképző század feladata az önkéntes területvédelmi tartalékos 
állomány kiképzésének végrehajtása.

A zászlóaljak régiónként (három megye) ezredszintű szervezetben működnek, ezred-
parancsnokság és -törzs irányításával.

A területvédelmi századok, zászlóaljak és ezredek abból a célból kerültek meg-
alakításra, hogy a járások és megyék vonatkozásában a területi elvnek megfelelően 
a megyei, helyi és területi védelmi bizottságokkal, rendvédelmi szervekkel együttmű-
ködve az ezeken a területeken bekövetkezett háborús vagy katasztrófahelyzetben reagáló 
erőként képesek legyenek feladataikat végrehajtani.

A tartalékos állomány felkészítése és a vezetés-irányítás tekintetében pedig a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság mint középszintű 
parancsnokság a felelős. Az ezredek közvetlenül a parancsnokság alárendeltségében 
hajtják végre feladataikat. Felkészítésüket megyespecifikusan célszerű megszervezni, 
a megyében várható feladatok meghatározása után.

A területvédelmi ezredek alárendeltségébe tartozó zászlóaljak és századok alkal-
mazása várhatóan a megyei, helyi és területi védelmi bizottságok igényei alapján, mint 
igénytámasztó, a Magyar Honvédség Parancsnoka döntésének megfelelően kerülnek 
alkalmazásra a bekövetkezett katasztrófavédelmi feladatok vagy különleges jogrend 
bevezetése esetén.

Főbb feladataik pedig az alábbiak lehetnek:
• részvétel katasztrófavédelmi, határbiztosítási és a Befogadó Nemzeti Támogatás 

feladataiban;
• területzárás, EÁP-feladatok, szállítási feladatok, szállítmánykísérés, felderítés, 

a harcoló alegységek mozgásszabadságának biztosítása, forgalomszabályzási fel-
adatok, őrzés-védelmi feladatok, átrakó és ideiglenes átrakó körletek működte-
tése, részvétel evakuálási és kiürítési, valamint lakosságtájékoztatási feladatokban, 



801

A hátországvédelem lehetséges katonai feladatai és szervezetei

kiemelt , nagy létszámú rendezvények biztosításában történő részvétel, felderítés, 
hadifoglyokkal kapcsolatos katonai feladatok, polgári lakosság hátországvédelmi 
feladatokra történő felkészítése, részvétel a polgári védelem feladatai támogatá-
sában, közlekedési utak fenntartása, rombolások helyreállítása, az ellenség légi 
eszközeinek felderítése és megsemmisítése, az ellenség légideszant-, felderítő és di-
verziós csoportjainak felderítése és felszámolása, rendészeti feladatok ellátása, 
sugárfigyelő és jelzőrendszer folyamatos működésének biztosítása közel biztosítási 
feladatok a légierő haderőnem repülő és légvédelmi alegységei részére, részvétel 
a tartalékos állomány bevonultatásában és kiképzésében, futár-, riasztási és ki-
értesítési feladatok, részvétel harcterület, harctevékenységi körzet műszaki elő-
készítésében.

Összességében tehát megállapítható, hogy a területvédelmi szervezeteket kétféle lehet-
séges szervezeti formában szükséges megalakítani. A területvédelmi egységeknek 
képesnek és alkalmasnak kell lennie a harcoló katonai szervezetek mellett, vagy azokkal 
együttműködve katonai feladatok végrehajtására, valamint a polgári védelmi szerveze-
tekkel együttműködve részt venni polgári védelmi feladatok végrehajtásában egyaránt.

Készenléti idejüket tekintve katasztrófahelyzet esetén célszerű a lehető legrövidebb 
időn belüli megindulási készenléti idő elérését részükre meghatározni a Magyar Hon-
védség honvédelmi katasztrófavédelmi rendszerén belül.

A hátországvédelem vezetés-irányítási rendszere

A vezetés-irányítási rendszernek a hátországvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavé-
delmi feladatokban történő alkalmazhatóság miatt egyértelműnek kell lennie. A feladatok 
a területi védelmi igazgatás oldaláról mint igénytámasztó, míg a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága részéről mint végrehajtásra kerülő feladatok érkezhetnek a Magyar 
Honvédség műveleti vezetési rendszerén keresztül.

A vezetés és irányítás szempontjából ki kell emelni a területi elven szerveződött 
alegységek miatt nemcsak az államigazgatás oldaláról beérkező feladatokat, hanem 
az önkormányzati igazgatás oldaláról felmerülőket is. A védelmi igazgatás honvédelmi, 
rendvédelmi, védelemgazdasági és lakosság ellátási területei túlnyomó részben átfogják 
a hátországvédelem feladatait, az önkormányzati igazgatás oldala egészíti azt ki.

A hátország védelmi, biztosítási rendszere akkor működik jól, ha már békeállapotban 
rendelkezésre állnak a vezetés és irányításhoz szükséges eszközök és objektumok, vala-
mint a közigazgatás minden szereplője képes az együttműködésre, feladataik leosztottak 
és begyakoroltak.
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Kormányzati szintű vezetés-irányítási rendszer

Az ország, azon belül is a hátország védelme szempontjából a vezetés és irányítás rend-
szere az ország védelmi igazgatási szervein és szervezetein keresztül valósul meg.

Alapvetően két szint azonosítható be az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás 
honvédelemmel kapcsolatos rendszerén belül, amely így kétszintű vezetési és irányítási 
rendszert tartalmaz, a központit és a helyit.

A központi tagozat elemei az Országgyűlés, a Honvédelmi Tanács, a köztársasági 
elnök, a Kormány. A helyi pedig a megyei, járási és települési szintek.

Az Országgyűlés az ország védelmével kapcsolatos legfontosabb feladatai közé tar-
tozik többek között határozat meghozatala a hadiállapot és a békekötés kihirdetéséről, 
döntéseket hoz a különleges jogrendet érintően (Honvédelmi Tanács létrehozása, katonai 
szolgálati kötelezettség bevezetése) és a Magyar Honvédség alkalmazását katonai műve-
letekben.15

A Honvédelmi Tanács az Alaptörvény 45. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint 
a Magyar Honvédség irányítására jogosult. Rendkívüli állapot idején pedig gyakorolja 
az Országgyűlés által ráruházott, a köztársasági elnök és a kormány jogait.16

Összetételét tekintve pedig a köztársasági elnök a Honvédelmi Tanács elnöki jogkörét 
gyakorolja, míg további tagjai az Országgyűlés elnöke, a képviselőcsoportok vezetői, 
a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke.17

A Kormány mint a magyar közigazgatás legfelsőbb szintű szerve jogosult állam-
igazgatási, ezáltal a védelmi igazgatási szervek létrehozására és irányítására, így többek 
között jogosult a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek irányítására.18 A Kormány 
honvédelmi célú tevékenységei vonatkozásában megállapítható, hogy egyik alapfeladata 
Magyarország honvédelmi célú felkészítésének és felkészültségének a biztosítása.

Ezen belül meg kell határoznia a nemzetgazdaság honvédelmi célú igénybevételének 
és felkészítésének a követelményeit, dönt a gazdaság mozgósításáról, valamint kijelöli 
a központi államigazgatási szervek, valamint a honvédelemben egyéb közreműködő 
szervek honvédelmi célú feladatait.19

A központi irányítási szint után a honvédelmi igazgatás és vezetés következő részét 
a megyei, járási és települési elemek képezik.

A megyei szint a központi irányítású területi szerveket, a fővárosi és megyei védelmi 
bizottságokat, valamint a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság területi szerveit jelenti.

15 Magyarország Alaptörvénye, 1. cikk (2) bekezdés.
16 Magyarország Alaptörvénye, 49. cikk (2) bekezdés.
17 Magyarország Alaptörvénye, 49. cikk (1) bekezdés.
18 Magyarország Alaptörvénye,  15. cikk (1)–(2) bekezdés.
19 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról.
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Járási szinten megkülönböztethetjük a központi irányítás területi szerveit, a helyi 
védelmi bizottságokat, valamint a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság helyi szerveit.

Települési szinten a polgármesterek, a jegyzők és a közbiztonsági referensek talál-
hatók.

Katonai vezetés-irányítási rendszer

A hátország védelme katonai feladatai tervezéséért, szervezéséért, vezetéséért és irá-
nyításáért országos szinten a Magyar Honvédség Parancsnoksága a felelős. Már béke-
állapotban meg kell határoznia, ki kell dolgoznia a hátország védelmébe bevont erők 
felkészítése és kiképzése általános feladatait a Magyar Honvédség egésze és az alárendelt 
katonai szervezeteire lebontva, a vezetés és az együttműködés rendjét mind békeállapot, 
mind a különleges jogrend időszakában. Meg kell határoznia az elsődlegesen a hátország 
védelmébe bevont erőket, valamint azok együttműködése rendjét mind az elvonuló, har-
coló, a visszamaradó, a beérkező szövetséges katonai szervezetekkel, valamint a védelmi 
bizottságokkal.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága által meghatározott feladatokat, mint közép-
szintű vezető szerv, az MH HFKP20 tervezi, szervezi az alárendelt katonai szervezetei, 
területvédelmi ezredei és a megerősítésül, támogatásul át-alá rendelt katonai szervezetek 
részére. Az MH HFKP részére meghatározásra került a területvédelemmel kapcsolatos 
önkéntes tartalékos állomány területvédelmi feladatokra történő felkészítése, valamint 
járási szintig a területvédelmi feladatok ellátása és a területvédelmi alegységek irányítása.

Részletesen meg kell határoznia a hátország védelmébe bevont alárendelt, át-alá ren-
delt katonai szervezetei vonatkozásában az együttműködése rendjét és folyamatos koor-
dinációt kell biztosítania az elvonuló, harcoló, a visszamaradó, a beérkező szövetséges 
katonai szervezetekkel, valamint a védelmi bizottságokkal.

Az egységes és folyamatos vezetés és feladat-végrehajtás biztosítása érdekében, vala-
mint mivel a vonatkozó jogszabályok szerint az MH HFKP felel a tartalékos állomány 
felkészítéséért, kiképzéséért és járási szintig az alárendeltjei vezetéséért, szükséges lenne 
a megyei szintű katonai igazgatási szervezetek alárendelése a parancsnokság részére. 
A két szervezet feladatrendszere között átfedés van.

A katonai igazgatás feladatait a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) végzi, országos hatáskörű 
szervezetként.21 Feladatai közé tartozik békeállapotban a szociális érdekvédelemmel, 
kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatok végzése, a toborzás, hadisírgondozás, 
a tartalékosok nyilvántartásának kezelése, az önkéntes tartalékos állománnyal kapcso-
latos feladatok végzése, a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi egyezmények 

20 Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság.
21 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, 33. §.
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szerinti tájékoztatás végrehajtása, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel 
és meghagyással kapcsolatos nyilvántartások kezelése, tervezése, felügyelete és ellen-
őrzése.22 Különleges jogrendi időszakban a jogszabályokban meghatározottaknak meg-
felelően ezen feladatokat szakmailag irányítja és felügyeli.23

A katonai vezetés-irányítási rendszer átalakításának további lépcsőfoka pedig a hon-
védelmi miniszter 29/2018 (IX. 5.) HM utasítása.

Ezen utasításban került meghatározásra a hátországvédelem egyik alapvető katonai 
szervezetének, a területvédelmi ezredek megalakítása, az alárendeltségükbe kerülő 
területvédelmi zászlóaljakkal, valamint a területi elven kialakított és működő önkéntes 
tartalékos járási területvédelmi századokkal.

Együttműködés a hátországvédelembe bevonható rendvédelmi, kormányzati 
és önkormányzati szervezetekkel

A feladatok sikeres végrehajtása érdekében elengedhetetlen az együttműködés meg-
szervezése a hátországvédelmébe bevont szervezetek között. Mivel mind a katonai, 
mind a polgári védelmi tevékenységek az ország teljes területén bekövetkezhetnek, ezért 
az együttműködést minden szinten meg kell szervezni a területi és közigazgatási elveknek 
és felosztásnak megfelelően. Az együttműködésnek pedig ki kell terjednie a gazdasági, 
a polgári védelmi és az igazgatási területekre.24

A közös tevékenységet már a várható feladatokra történő felkészülés időszakában 
meg kell szervezni, a honvédelmi feladatokra történő felkészítéssel összhangban, vala-
mint közös kiképzések, gyakorlások és gyakorlatok keretében begyakorolni. Az együtt-
működés megszervezésének egyik legfontosabb része, hogy a bekövetkezett események 
idején egyértelmű legyen a vezetés és irányítás rendje, a rendelkezésre álló adatok, 
információk megosztása, valamint a feladatok szervezetek közötti felosztása.

Mivel két szint azonosítható be az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás 
honvédelemmel kapcsolatos rendszerén belül, a központi és a helyi, így a hátországvé-
delem feladatai vonatkozásában mind a katonai, mind a polgári védelmi jellegű esetében 
együttműködést kell szervezni ezen szervezetek és szintek között.

A védelem központi irányításának szintjén a kormányzati koordináció eszköze 
a katasztrófatípusú veszélyek esetén a Katasztrófavédelmi Tárcaközi Koordinációs 
Bizottság (KKB),25 míg katonai típusú veszélyek esetén a Honvédelmi Igazgatási Koor-
dinációs Tárcaközi Munkacsoport (HIKOM).26 Az együttműködés így a Honvédelmi 

22 Bors  2017,  12.
23 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, 34. § (3) bekezdés.
24 Hátországvédelem (1982). 32.
25 1150/2012. (V.  15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Tárcaközi Koordinációs Bizottság 
létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról. 1.
26 1525/2013. (VIII.  12.) Korm. határozat a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi 
Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról. 1.



805

A hátországvédelem lehetséges katonai feladatai és szervezetei

Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség Parancsnoksága vonatkozásában ezen két 
koordinációs szervezet útján biztosított.

A helyi és területi, valamint az önkormányzati szinten az együttműködés és a koor-
dináció szintén biztosított. Mind katasztrófahelyzet, mind különleges jogrend esetén 
a hátország védelme területén kiemelt feladatokkal bírnak a fővárosi és megyei védelmi 
bizottságok.

A közvetlen koordináció, illetve a rendelkezésre álló információk és adatok cseréje 
és biztosítása a kialakult helyzetről szintén biztosított, mivel a megyei védelmi bizott-
ságok elnökhelyettese a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja, valamint a megyei 
védelmi bizottság állandó tagja a katonai igazgatás területi szervének vezetője vagy 
az általa megbízott személy.27

A hátország védelme, mögöttes területek biztosítása vonatkozásában a területi 
elven szervezett önkéntes tartalékos rendszer igazodik a helyi (járási, fővárosi kerü-
letek) védelmi bizottságok rendszeréhez, amely szintén területi elv szerint szerveződik. 
Az együttműködés és koordináció vonatkozásában, a lehetséges feladatok területén 
a helyi védelmi bizottságok nem rendelkeznek állandó taggal a Magyar Honvédség állo-
mányából. Ez megnehezíti a felmerülő feladatok végrehajtását, valamint nincs megfelelő 
lehetőség már békeállapotban közös gyakorlatok, gyakorlások végrehajtására.

A helyi védelmi bizottságok már békében is felelnek a területükön működő szerve-
zetek honvédelmi feladatai irányításáért. A Magyar Honvédség hadkiegészítése feladatait 
saját szintjén, a lakosság ellátásával és a polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat már 
békeállapotban is irányítja, szervezi és koordinálja. Végül, de nem utolsósorban a helyi 
védelmi bizottságoknak kell összehangolniuk a területi hatáskörük vonatkozásában 
a gazdasági és anyagi szolgáltatásokat.28

Az együttműködés vonatkozásában az önkormányzati igazgatás rendszerébe tartozó 
és a védelmi igazgatás szempontjából szintén fontos feladatai vannak a települési ön-
kormányzatoknak, élükön a polgármesterekkel.

Feladatai közül a legfontosabbak a gazdaságfelkészítési és mozgósítással kapcsolatos 
tevékenységek. Irányítja a polgári védelmi feladatok ellátását, valamint már békeálla-
potban szervezi, tervezi a polgári védelmi feladatokra történő felkészítést. A polgármester 
rendeli el a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítését a rá vonatkozó 
területeken.

Összességében megállapítható, hogy az MH HFKP alárendeltségébe tartozó terület-
védelmi ezredek és az azok alárendeltségébe tartozó területvédelmi zászlóaljak állomá-
nyából összekötő tiszti rendszer kialakítása szükséges a megyei és helyi (járási) védelmi 
bizottságok irányában. Jelenleg az MH KIKNYP állományába tartozó önkéntes műveleti 
tartalékos állomány végzi ezen feladatokat.

27 2011. évi CXVIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről. 25. § (4) bekezdés.
28 2011. évi CXVIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről. 28. § (1) bekezdés.
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Megyei, járási és helyi szinten elengedhetetlen a koordináció és együttműködés meg-
szervezése és végrehajtása a polgári védelmi szervezetekkel, alegységekkel is.

A hátország védelmi feladatok koordinálása és az együttműködés megszervezése 
érdekében, valamint a békeállapotban és a különleges jogrend katonai feladatai esetén 
a párhuzamosságok elkerülése és a területvédelmi ezredek jelenlegi feladatrendszere 
miatt megyei szinten szükséges MH KIKNYP megyei szintű szervezetei területvédelmi 
ezredek törzsébe történő integrálása.

A feladatok tervezése és szervezése érdekében pedig elő kell készíteni mind a stra-
tégiai, mind a hadműveleti, valamint mind a harcászati szintű terveket.

A stratégiai szint vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium a felelős ezen okmá-
nyok elkészítéséért a Magyar Honvédség Parancsnoksága bevonásával.

A hadműveleti szinten a Magyar Honvédség Parancsnoksága irányításával és az általa 
meghatározottaknak megfelelően a Magyar Honvédség középszintű parancsnoksága 
felelős a tervezés és ezen tervek elkészítéséért. A harcászati szinten pedig a területvé-
delmi ezredek a felelősek az alárendelt „megyei” területvédelmi zászlóaljak bevonásával.

Befejezés

A Magyar Honvédség Hátországvédelmi Parancsnokság  1991. évi megszűnését köve-
tően nem kerültek a hátország védelemmel kapcsolatos feladatok a meglévő, békében élő 
katonai szervezetek részére meghatározásra. Keletkezett egy olyan „űr”, amely követ-
keztében nem kerültek beazonosításra, meghatározásra, valamint megszervezésre azok 
a szervezetek és feladatok, amelyek honi területen – a hátországban és a mögöttes terü-
leteken – biztosítják és támogatják a harcoló csapatok feladatai végrehajtását, valamint 
az államigazgatási szervezetek, termelő egységek zavartalan tevékenységét, a polgári 
lakosság zavartalan és biztonságos ellátása és életkörülményei fenntartása érdekében.

Jelenleg a Magyar Honvédség teljes megújulása zajlik. A Zrínyi  2026 Honvédelmi 
és Haderőfejlesztési Program keretében jelentős erőforrások állnak rendelkezésre a haderő 
fejlesztésére, amelyek nemcsak a technikai eszközök színvonal- és képességnövelését 
jelentik, hanem a humán erőforrást is. Az átalakítás szerves részét képezi a tartalékos 
állomány és az őket alkalmazó katonai szervezetek is. A megújulás keretében, valamint 
a Magyar Honvédség képességei növelése érdekében,  2018. október 1-jei  hatállyal meg-
alakításra kerültek a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal és a Magyar Honvédség 
6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezredek.

Magyarország biztonságát, biztonsági környezetét vizsgálva az elmúlt időszak 
eseményei, válságai megmutatták, előtérbe került a katonai műveletek hibrid jellege. 
A legfontosabb feladata az agresszornak nem az azonnali és kinetikus eszközökkel 
történő megsemmisítése a másik félnek, hanem zűrzavart generálva, a társadalmat 
felhasználva instabil állapot kialakítása és fenntartása. Az elsődleges cél, a lakosság 
megszokott és zavartalan életkörülményei és biztonságérzete negatív irányba történő 
befolyásolása, lehetőleg az úgynevezett szürke zónában, amely legfontosabb eleme, hogy 
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ne lehessen megállapítani, hogy ki az agresszor, a támadó fél. Megállapítható tehát, hogy 
modern korunk konfliktusai teljes mértékben megváltoztak. A tevékenységek súlypontja 
a harcoló katonai szervezetektől áthelyeződött a mögöttes területekre, a hátországra.

Ennek megfelelően felértékelődik a hátország védelmével, a mögöttes területek bizto-
sításának feladatrendszerével létrehozott, az állampolgárok honvédelmi elkötelezettségén 
és önkéntes tartalékos katonai szolgálatvállalásán alapuló területvédelmi szervezetek, 
egységek és alegységek tevékenysége az állami szervezetekkel és közigazgatással, a rend-
védelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzatokkal együttműködve. A területi 
elven szervezett tartalékos alegységek pedig a leginkább hivatottak arra, hogy az ellenség 
szándéka ne valósulhasson meg, hiszen ők azok, akik a szűkebb területet a legjobban 
ismerik mind a katonai, gazdasági és társadalmi területek vonatkozásában. Motiváció 
szempontjából pedig szintén a legerősebb, hiszen a legszűkebb élettereiket óvják, védel-
mezik.



Vákát oldal
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lehetséges módszere –  2017

Pölöskei János

A NATO-nak, de tagállamainak még inkább át kell tekinteni a haderőfejlesztésekre kapott források elkölté-
sének módját, felügyeletét azért, mert a ma meghozott döntéseknek a jövőben lesz hatásuk. A mai döntések 
határozzák meg a jövő haderejének a típusát, felszereltségét, feladatrendszerét és képességeit. Fontos ki-
emelni, hogy az érdekek és szándékok gyorsan változhatnak, de a képességek fejlesztése a hadseregekben 
csak lassan módosul, így a haderők fejlesztését biztos alapokra kell helyezni. További alapkövetelményként 
kell lefektetni, hogy döntéseinkkel mindig a lehetséges szemben álló felek előtt járjunk egy lépéssel. Ennek 
érdekében a jelenlegi képességeink felmérésével és a stratégiai trendek folyamatos értékelésével, a jövő 
lehetséges legpontosabb megtervezésével kell képeznünk a haderő jövőbeni feladatait és felépítését.

Bevezető

Jövőkutatás. Sokak által támogatott, de még többek által megkérdőjelezett tudomány. 
Alkalmazások, elgondolások technikák összessége, amely arra hivatott, hogy a jelen tör-
ténései alapján a lehető legnagyobb pontossággal készítsen előrejelzéseket a jövőre vonat-
kozóan. A jövőkutatás folyamatosan jelen volt az emberiség történetében, mondáiban 
és történeteiben. Modern formában azonban csak az 50-es  évek elejétől beszélhetünk 
jövőkutatásokról, mikor a kutatók tudományos módszerek alkalmazásával próbáltak 
meg előrejelzéseket kiadni, stratégiai irányokat meghatározni. Ahogy Nováky Erzsébet 
a Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszékén írja tanulmányában:

„A jövőkutatók tudományos eszközökkel vizsgálták, miként ismerhető meg a jövő, 
hogyan állíthatók elő ismeretek a még nem létező folyamatokról, eseményekről, kapcsola-
tokról és állapotokról. […] Feltárták a fejlődés nagy tendenciáit, és a társadalmi-gazdasági 
jövő lehetséges változatait.”1

Ennek ellenére, manapság is úgy tűnik, hogy a döntéshozók, de itt beszélhetünk talán 
az emberiségről is, nem nagyon fogadták meg a kutatók által leírt gondolatokat. Másképp 
megfogalmazva, a jövőkutatás nem az emberiség körében, a gazdaság, a politika történé-
seit nem a jövőkutatók előrejelzései határozzák meg.

Meglátásom szerint – egy-két kivételtől eltekintve – a haderők fejlesztésekor nem 
alkalmazzák a jövőkutatás tudományos módszereit, a döntések rövid távú előrejelzéseken 
alapulnak, amelyek a rendelkezésre álló forráskeretekhez kapcsolódnak. A döntéshozás 

1 Nováky  2005.
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szintjén megjelenő dokumentumok nem tartalmazzák azokat a stratégiai irányokat és az el-
érendő célokat 30–35 éves időtávlatokban, amelyek elengedhetetlenek egy haderő fejlesz-
tésének megkezdése előtt.

Ilyenkor fel kell tenni a kérdést, hogy miért olyan nehéz ezeket a stratégiai célokat 
kitűzni. Nem lehetséges, vagy csak nem rendelkezünk azokkal a tudományos alapokkal, 
amelyek lehetővé teszik e célok megbízható megfogalmazását?

George Friedman a The Next  100 Years: A Forecast for the 21st Century című köny-
vében a következőket írja:

„It is impossible to forecast precise details of a coming century – apart from the fact 
that I’ll be long dead by then and won’t know what mistakes I made. But it’s my contention 
that it is indeed possible to see the broad outlines of what is going to happen, and to try to 
give it some definition, however speculative that definition might be.”2 – “Lehetetlen előre 
jelezni egy elkövetkező évszázad pontos részleteit – eltekintve attól a ténytől, hogy akkor 
én már régen nem leszek az élők sorában, és nem fogom tudni, milyen hibákat vétettem. 
Ugyanakkor állítom, hogy igen is lehetséges nagyvonalakban tudni, hogy mi fog történni, 
és meg kell próbálnunk meghatározni, bármilyen elméleti is lesz az a meghatározás.” 3

1. ábra
A jövő lehetséges alakulása
Forrás: Kosow–Grase  2008

Természetesen nincs kristálygömb a kezünkben, amely azonnal megmondja nekünk 
a jövőt és nem használhatunk minden tudományt nélkülöző jóslásokat sem, de mindent 
meg kell tenni annak érdekében, hogy legalább a lehetséges jövő irányait tudományos 
alapokon definiáljuk, és a jelenben meghozandó fontos döntések alapjait lefektessük.

A jövőt leírni nem egyszerű feladat, így annak meghatározására is több nézet született.

2 Friedman  2009.
3 A szerkesztő fordítása.
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Az első felfogás szerint a jövő kiszámítható a múlt és a jelen ismeretei alapján. Minél 
több adatot gyűjtünk a jelenben, annál pontosabb lesz a jövőre vonatkozó előrejelzésünk. 
Lényegében statisztikai számításokon alapul a jövőkép kialakítása.

A második esetben a jövő fejlődő, amely egy kaotikus és kontrollálatlan modellt 
követ, és azt kiszámíthatatlan utakon éri el. Ez a megközelítés feltételezi, hogy a jövő 
eseményeinek ellenőrzése lehetetlen, így intuitív gondolkodás vezet el a jövő jobb meg-
ismeréséhez.

A harmadik modellben feltételezik, hogy a jövő képlékeny. Itt a jövő eseményei nem 
kiszámíthatóak, de nem is kaotikusak. A jövő eseményei manipulálhatók és azokra a saját 
cselekvéseink hatással vannak. Ez a megközelítés megbízik a stratégiák kialakításában, 
amelyek lehetővé teszik a jövő formálását, célok kitűzését és azok megvalósítását.

Az 1. ábra híven szemlélteti a jövőkutatás nehézségeit, és bemutatja, hogy a jelenből 
milyen utakon, milyen jövőképek alakulhatnak ki. A sokfajta út kifejezi, hogy bármilyen 
szcenáriót is ír le egy adott elemzés, az előrejelzés bizonytalansága az idő előrehalad-
tával nő. Ezzel együtt nő a lehetséges jövőképek száma is, ezért a hosszú távú tervezés 
tudományos alapokon nyugvó megközelítést követel.

Dolgozatomban ezt a tudományos megközelítést alkalmazom és fejtem ki részletesen, 
az MH vonatkozásában, 30 éves távlatban. Leírom Magyarországgal szemben megjelenő 
kockázatokat és kihívásokat a globális és regionális trendek tükrében. A lehetséges jövő-
képeket a Genereal Morphological Analysis módszerrel elemzem. Részletesen leírom 
a tudományos módszer bevezetésének rendjét az MH haderőfejlesztési folyamataiba, 
példákon keresztül demonstrálom a módszer alkalmazhatóságát a haderő képességfej-
lesztési céljai meghatározásában.

Hiszem, hogy az MH fejlesztését nem lehet tíz- és négyéves távlatokban kezelni, ahogy 
azt a jelenleg használt tervezésben alkalmazzák. Tény, hogy a forrásokat a gazdaság tíz 
évre jelezte előre, de ez nem jelenti azt, hogy a stratégiai irányok kitűzését mellőzni kell. 
Ezek elhagyása csak a források nem megfelelő felhasználásához vezetnek.

Nem célom, hogy részletesen kibontsam az MH jövőbeni struktúráját, feladatrend-
szerét és képességek fejlesztésének stratégiai irányait, azonban részletesen leírom a be-
vezetésre javasolt elemzési módszert, folyamatot, valamint a HVK szcenárióelemzésen 
alapuló haderőfejlesztési folyamatát.

A General Morphological Analysisről általában4 

 A General Morphological Analysis atyja Fritz Zwicky (2. ábra) volt, aki csillagászati 
kutatásai közben vizsgálta a kapcsolatot a többdimenziós, nem számszerűsíthető prob-
léma komplexumokat. Ekkor fejlesztette ki a módszere alapjait. Zwicky a módszert több 
esetben alkalmazta az asztrofizikai objektumok keresése, a rakétameghajtás, továbbá 
a jogi problémák az űrutazásban területeken. Azóta a kidolgozott rendszer elterjedt, 

4 Ritchey  1998.
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és a számítógépes támogatásokkal egyre szélesebb körben alkalmazzák a politikai elem-
zések elkészítésekor és a jövőkutatásokban.

A módszer hangsúlyozza a nem számszerűen elemezhető rendszerek komplexitását, 
valamint a tényt, hogy egy rendszer minden eleme fontos és figyelembe veendő.

A jövőkutatás, a jövőre vonatkozó szcenáriók kidolgozása több metodikai problémát 
felvet. Először az adatok a legtöbb esetben nem számszerűsíthetők, mert azok minden 
esetben szociális, politikai, katonai, gazdasági, információs és infrastrukturális elemeket 
tartalmaznak. Ez azt eredményezi, hogy a hagyományos kvantitatív elemzési módsze-
reket nem vagy csak az adatok egy bizonyos körében lehet alkalmazni az adatok fel-
dolgozása során. Másod sorban a rendszerekben meglévő bizonytalanságokat nem lehet 
csökkenteni, azokat nem lehet numerikusan jellemezni és leírni.

2. ábra
Fritz Zwicky
Forrás: Alchetron. Elérhető: www.alchetron.com/zwicky.html (A letöltés dátuma:  2020. 04.  16.)

Végezetül a levont következtetések egy hagyományos elemzési módszerrel olyan kifeje-
zéseket tartalmazhatnak a jövőkutatások eredményeiben, mint a ritkán vagy a körülbelül. 
Látható, hogy a hagyományos elemzési módszerek nagy bizonytalanságot tartalmaz-
hatnak, de felmerül a kérdés, hogy milyen módon lehetséges olyan metodika kialakítása, 
amely a nem kvantitatív módszereknek is megfelelő tudományos alapokat biztosít.

A General Morphological Analysis lényegében egy módszer, a lehetséges konfigurációk 
és kapcsolataik elemzésére egy komplex probléma esetén.

A módszer alkalmazása azzal kezdődik, hogy a probléma elemeit, tényezőit, kate-
góriáit megállapítjuk. Erre bármilyen más módszer is alkalmas lehet, mint például 
az általam választott közös gondolkodás rendezett keretek között. A kapott adatokat 
ezután egy morfológiai mezőben kell elhelyezni.

A morfológiai mező egy „n dimenziójú” mátrix, ahol annak minden eleme kapcsolódik 
a többi elemhez. Ebben az úgynevezett „Zwicky-mezőben” (3. ábra) minden kis fiók egy 

http://www.alchetron.com/zwicky.html
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elemet tartalmaz. Ebből már látható a rendszerben vizsgálatnak alávethető kombinációk 
száma is. A fenti példa esetében ez 5 x 5 x 3 = 75 kombinációs lehetőség. Itt kijelenthető 
már az is, hogy a példában feltételezett jövőkép 75 fajta módon alakulhat ki.

A morfológiai mező térképszerűen kiterített változatát az 1. táblázat mutatja pél-
daként, amelyben hat fő kategóriát találunk. Mindegyik kategória tartalmaz elemeket. 
Ez a fajta megközelítés lehetővé teszi, hogy többdimenziós tereket kiterítve szemléljünk 
és áttekinthetővé tegyük.

3. ábra
A morfológiai mező modellje vagy másnéven a Zwicky-mező
Forrás: A 3-parameter Zwicky box containing 75 cells or configurations. Researchgate. Elérhető: www.
researchgate.net/figure/A-3-parameter-Zwicky-box-containing-75-cells-or-configurations-Zwicky-1969-p-118_
fig1_267794873 (A letöltés dátuma:  2019. 01. 07.)

1. táblázat
Morfológiai mező

Forrás: Ritchey  2011, 85.

A példában bemutatott morfológiai mező 5 x 4 x 5 x 2 x 6 x 4 elemmel 4800 különböző 
lehetséges kombinációt tesz lehetővé.

http://www.researchgate.net/figure/A-3-parameter-Zwicky-box-containing-75-cells-or-configurations-Zwicky-1969-p-118_fig1_267794873
http://www.researchgate.net/figure/A-3-parameter-Zwicky-box-containing-75-cells-or-configurations-Zwicky-1969-p-118_fig1_267794873
http://www.researchgate.net/figure/A-3-parameter-Zwicky-box-containing-75-cells-or-configurations-Zwicky-1969-p-118_fig1_267794873
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Az összetett probléma elemeinek ilyen irányú, a többdimenziós struktúrába való 
rendezésével már megoldottuk a nem kvantitatív elemzés egyik problémáját, az adatok 
szisztematikus rendezését. Ez a fajta megközelítés természetesen korántsem kötött, így lehet 
több kategória is változó számú tényezővel mindegyik alatt. Ha példaként csak egy egyszerű 
 10-szer  10-es  mátrixot tételezünk fel,  10 elemmel oszloponként, a lehetséges kombinációk 
száma már  1010-en eredményt ad. Ekkora mennyiségű adat feldolgozása azonban szinte 
lehetetlen, így a rendszerben bizonyos megkötéseket is szükséges alkalmazni.

A keresztkonzisztencia alkalmazása a modellen

A fent bemutatott többdimenziós modellben magától értendően vannak jelen olyan kap-
csolatok is, amelyek nem létezhetnek egymás párjaként, így a modellből ki kell szűrni 
ezeket. Az elemzés a „keresztkonzisztencia”-vizsgálattal valósítja meg a nem össze-
tartozó elempárok kiszűrését.

A keresztkonzisztencia-elemzés azon a feltételezésen alapul, hogy a morfológiai 
mezőben léteznek olyan természetes párok, amelyek alapvetően nem összeegyeztet-
hetők egymással. A megfelelő eredmények kialakítása érdekében a keresztkonziszten-
cia-mátrixba rendezzük a morfológiai mező adatait, így azok összevethetők egymással. 
A 4. ábra egy ilyen mátrixot szemléltet, ahol az össze nem illő párokat példaként egy 
„X”-szel jelöltem.

Ebben az elrendezésben az összes elem összevetésre kerül a másikkal, és elemzésre 
kerül, hogy az adott kapcsolat létezhet-e a jövőbeni környezetben.

Az adatok összevetésére három alapvető megítélési forma létezik. A logikai kapcsolatok 
esetén egyszerű logikai érvek alapján döntjük el az adott kapcsolat eredményét. Empirikus 
kapcsolatelemzés során elemezzük az adott kapcsolati pár valószínűségét. Normatív kap-
csolati elemzéssel az elemek viszonyát erkölcsi vagy például politikai alapokon ítéljük meg.

Természetesen az ilyen normatív eljárásokat szükséges elkerülni az elemzések során, 
mert nem alakítanak ki valóságos képet a rendszerről, ellenben erősítik az elemzés szub-
jektivitását.

A keresztkonzisztencia-elemzéssel a morfológiai mezőben kapott kombinációk számát 
kezelhető szinten tudjuk tartani, ezres nagyságrendről a számokat százas nagyságrend alá 
lehet csökkenteni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy minden pár kivételét később újra 
elemezni szükséges, annak érdekében, hogy elkerüljük olyan szcenáriók kialakulását, 
amelyek nem reálisak, továbbá szem előtt kell tartani, hogy egy-egy pár kivételével 
a szcenáriót meghatározó adatsor realitása is eltűnhet.

Figyelemmel az adatok várható nagy számára elmondható, hogy egy elem felvétele 
a morfológiai mezőben exponenciálisan növeli meg a kombinációk számát, így szükséges 
a szoftveres támogatás kifejlesztése a megoldások kiszámításához. Ezzel modellünk 
virtuális  laboratóriummá válhat, amelyben könnyebben elemezhetjük a különböző lehet-
séges variációkat új változók vagy súlyozás bevezetésével.
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4. ábra
Keresztkonzisztencia-mátrix
Forrás: Ritchey  2011, 86.

Az eredmények ellenőrzésének lehetséges módszere

Minden, a tervezés során kapott eredmény csak akkor lehet érvényes, és adhat alapot 
bármilyen tényleges terv végrehajtásához, amennyiben a kapott adatok, szcenáriók 
helyességét ellenőrizni lehet. Minden tudományágban alapkövetelmény, hogy 
az elvégzett kísérletek eredményeit más módszerekkel ellenőrizni kell. A jövőelemzés 
esetében ez az egyik legnehezebb, mert a különböző elméletek más-más megközelítéssel 
az eredményeket is más módon képezik. Ennek következménye lehet az, hogy eltérő 
végeredmény jelenik meg az elemzésekben és az ellenőrzések során.
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Véleményem szerint a jövőképek kialakítását az általam leírt módszerrel lehet a leg-
teljesebb módon végrehajtani, mert a komplex környezet minden elemét figyelembe veszi, 
azonban mint minden kutatás esetében, a kapott eredményeket egyfajta módszer segítsé-
gével itt is szükséges igazolni és alátámasztani.

A fenti módszerben megkapott adatok bekövetkezésvalószínűségének elemzésével lehet-
séges a jövőképek, ezáltal a kialakított haderőképek felülvizsgálata. A módszer alkalmas 
az adatok folyamatos követésére is, és végeredményben a tervezés irányának a megvál-
toztatására, amennyiben az szükséges.

Az értékelés elkészítése érdekében mindegyik tényezőt egy 1-től   10-ig  terjedő skálán 
szükséges értékelni, amelyben a nagyobb pontszám jelenti a bekövetkezés nagyobb való-
színűségét. Az ellenőrzési folyamatra lehet a tervezésben részt vevő szakembereket is be-
vonni, de az igazán szerencsés az lenne, ha az adatokat nem ismerő, de a témában jártas 
szakember gárdát lehetne bevonni. Ez nem minden esetben lehetséges, ezért az összes 
már az előző vizsgálat elkészítésébe is bevont szakértő véleményét szükségesnek tartom 
figyelembe venni az ellenőrzések elkészítésénél. Ezt követően átlagolni kell az adatokat, 
majd a közepes eltéréseket kell kiszámítani mindegyik adat esetében.

5. ábra
A lehetséges jövők hatás-/valószínűségtáblázata
Forrás: a szerző szerkesztése
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Példaként, elvégezve a morfológiai mező alapján kialakított két szcenárió elemzését 
a következő ábra bemutatja a hatás/bekövetkezés valószínűségének vizsgálatát. Az ábrán 
példaként négy különböző „szakértői” adatot jelenítettem meg, a szakértők minden 
tényezőt egy 1-től   10-ig  terjedő skálán értékeltek, a bekövetkezés valószínűsége, vala-
mint annak hatása vonatkozásában.

A 5. ábrán megjelenített adatok felmérése történhet a szakértők tényleges részvéte-
lével, de történhet kérdőívek szétküldésével is. Jelen feladatot célszerűbb elektronikus 
felmérés elkészítésével végrehajtani, mert az nem követeli meg különös erőforrások 
felhasználását.5 

A táblázatban a hatás/valószínűség adatai átlagolásra kerültek, majd minden adat-
sorhoz kiszámításra került a szórás mértéke. Az adatok szórásának mértéke jelzi, hogy 
a szakértők véleménye az adott tényező vonatkozásában mennyire tér el egymástól. Nagy 
szórásérték a szakértők erős véleménykülönbségét jelzi, míg a kicsi eltérés a szakértők 
egyező véleményét fejezi ki. A nagy eltérést mutató adatokat további vizsgálatnak kell 
alávetni. A kis szórásértékek esetében további elemzés lehetséges, de csak ellenőrzés 
céljából. Itt kijelenthető, hogy az adott tényező nagy valószínűséggel azt a trendet fogja 
követni, amelyet a szakértők is meghatároztak a kidolgozás során.

A szórás vizsgálatát követően a valószínűségi változók elemzését is szükséges el-
végezni. A 6. ábrán grafikus formában jelenítettem meg a szakértők által megadott 
valószínűségi adatokat.

6. ábra
A lehetséges jövőképek bekövetkezésivalószínűség-grafikonja
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az egyes adatok átlagolásával kapott értékeket pontdiagramban ábrázolva majd azokra 
egy lineáris trendvonal felvételével ábrázolhatjuk az adatok trendvonalhoz való viszonyát.

5 Célszerű hálózatalapú felmérést végrehajtani a MsSharePoint Survey funkciójának alkalmazásával.
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A bekövetkezési valószínűség vizsgálata jó közelítést ad a lehetséges jövőképek 
vizsgálatához, de szükségesnek tartom az adatok kockázatelemzésének az elvégzését 
is. A 7. ábrán látható kockázatok kiszámítását a K = P + 2 * I6 képlettel végeztem el, ahol:

• K a kockázati együttható;7
• P a valószínűség mértéke;
• I az esemény hatása a biztonságra.

A fenti képletben a különböző tényezők biztonságra való hatását, mint korrekciós tényező, 
súlyoztam 2-vel.8

A kockázati együttható mértéke a fenti képlet alkalmazásával, az 1-től   10-ig  tör-
ténő értékelési szempont alapján, 0-tól  30-ig  terjedhet, amelyet grafikonon ábrázolunk. 
A kockázat mértékét a grafikonon leolvasva kidolgozható a magas és alacsony kockázatú 
tényezők rendszere is.

Példánkban a magas kockázatú tényezőkre K=24 a közepes kockázatú tényezőkre 
K=20 és az alacsony kockázatú tényezőkre K=10 értékét vezethetjük be. A grafikon jobb 
felső része jelenti a magas, a bal alsó része pedig az alacsony kockázatokat jelent.

A kiszámított kockázati együtthatókat grafikonon ábrázolva a 7. ábra szemlélteti.
A meghatározott jövőképek ellenőrzését természetesen több módszerrel el lehet 

végezni, de azokat már a tervezés megkezdése előtt rögzíteni szükséges.

7. ábra
A lehetséges jövőképek kockázati grafikonja
Forrás: a szerző saját szerkesztése

6 Daróczi  2011
7 Fekete István PhD-dolgozatában a K = k * P * I képletet alkalmazza a kockázati együttható 
kiszámításához, majd a dolgozatban adott példához ezt egyszerűsítve a K = P * I képletet alkalmazza 
(FEKETE  2000).
8 A tényezők súlyozását a művelettervezés során a cselekvési változatok kidolgozása esetén 
alkalmazott módszerrel javasolt megoldani.
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Összegzés és javaslatok

Összegzés

A mai döntések határozzák meg a jövő haderejének a típusát, felszereltségét, feladat-
rendszerét és képességeit. Fontos kiemelni, hogy az érdekek és szándékok gyorsan változ-
hatnak, de a képességek fejlesztése a hadseregekben csak lassan módosul, így a haderők 
fejlesztését biztos alapokra kell helyezni. További alapkövetelményként kell lefektetni, 
hogy döntéseinkkel mindig a lehetséges szemben álló felek előtt járjunk egy lépéssel. 
Ennek érdekében a jelenlegi képességeink felmérésével és a stratégiai trendek folyamatos 
értékelésével, a jövő lehetséges legpontosabb megtervezésével kell képeznünk a haderő 
jövőbeni feladatait és felépítését.

Dolgozatom elkészítésére hatással volt, hogy az MH jelenleg nem a hosszú távú előre-
jelzések és az ez alapján megfogalmazott célok alapján tervezi a képességfejlesztéseket.

Évfolyammunkám kidolgozása során, elemezve a jövőkutatás általános eljárásait, 
vizsgáltam a lehetséges jövőképek kialakításának módszereit, javaslatokat fogalmaztam 
meg az általános morfológiai elemzés alkalmazására.

Véleményem szerint a kidolgozott módszer és a leírt folyamat alkalmas az MH had-
erőfejlesztési feladatainak megalapozására, a stratégiai célok részletes megfogalmazására.

A szcenárióelemzés javasolt folyamata

A dolgozatomban bemutatott módszer alkalmazható az MH fejlesztési irányai meg-
határozására a jövőképek és az azokhoz csatlakozó haderőképek kialakításával. Ahhoz, 
hogy a jövő változásait folyamatosan követni tudjuk, egyfajta menedzsmentrendszer 
felépítése a kívánatos annak érdekében, hogy a beállt változásokat folyamatosan követni 
lehessen. A rendszer célja, hogy folyamatosan ismereteket biztosítson a lehetséges jövőket 
befolyásoló tényezőkről, pontosítsa a stratégiai irányokat és célokat, időben felismerje 
a lehetőségeket.

A rendszert hatékonyan szükséges működtetni, ezért véleményem szerint a HVK Had-
erőtervezési Csoportfőnökségét szükséges megbízni a feladat koordinálásával és veze-
tésével, ahol ezzel egyidejűleg egy stratégiai tervező törzselem (osztályszintű szervezet) 
kialakítása is elengedhetetlen.

Véleményem szerint a folyamat hat lépésben végrehajtható, amelyek:
A probléma megfogalmazása. Ebben a fázisban szükséges megteremteni az elemzés 

feltételeit. A sikeres munka előfeltétele a probléma teljes körű megfogalmazása. Ezzel 
a központi tervező csoport fókuszálja a figyelmet és elősegíti a tervezők figyelmének 
ráirányítását a megoldandó feladatra. A 8. ábra a tervező csoport összeállításának elvi 
vázlatát szemlélteti.
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Alternatív analízis és trendelemzések végrehajtása. Alternatív analízis kreatív 
technikái alkalmazásával szükséges a probléma/jövőképek tényezőit ebben a fázisban 
összegyűjteni. Az alternatív analízis fázisában javasolt kreatív technikák:

• Brainstorming,
• Brain writing,
• Star bursting,
• Six Thinking Hats,
• Creative combinations.

8. ábra
A tervező csoport összeállításának elvi vázlata
Forrás: a szerző szerkesztése

Természetesen ezek a kreatív technikák kiegészíthetők diagnosztikai és a kapott ered-
ményeket megkérdőjelező technikákkal, amelyek segítik, illetve megkérdőjelezik 
azokat, ezzel támogatva az adatok megbízhatóságának vizsgálatát. Ebben a fázisban 
szükséges elvégezni az általános trendek vizsgálatát is. Erre a létező és elérhető adat-
bázisok áttekintése szükséges minden szakterület esetében.

A General Morphological Analysis végrehajtása. Ebben a fázisban a szakértők 
kialakítják a morfológiai mezőt, illetőleg elvégzik az adatok szűrését.

Alternatív jövőképek kidolgozása/leírása. Ebben a fázisban a fő cél az alternatív 
jövőképek lehető legpontosabb szöveges leírása.

Haderőképek kialakítása. A kidolgozott jövőképek tartalmazzák azokat az ele-
meket, amelyek alapján lehetséges az adott jövőképhez tartozó haderőkép/haderőtípus 
meghatározása. Ebben a fázisban nem konkrét haderőstruktúrát kell leírni, hanem meg 
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kell határozni azokat a fő tevékenységeket, amelyeket a haderőnek a lehetséges jövőben 
végre kell hajtani. Ezután lehetséges a haderő méretének is a meghatározása, ahol már 
képes a tervező csoport részleteket (dandárszintig, képességtípus) meghatározni. Ezzel 
megteremtik az alapokat a hosszú távú haderőfejlesztési irányok meghatározásához. 
Ezek a haderőfejlesztési irányok adják az alapokat a stratégiai célok megfogalma-
zásához, valamint a perspektív haderőstruktúra kialakításához harmincéves távlat-
ban.9 Több alternatív jövőképből származtatott közös haderőképalapok biztosítják, 
hogy minden lehetséges jövőkép adatai szerepeljenek a képességfejlesztési tervekben, 
továbbá ezek megadják a rendszer megfelelő rugalmasságát is.

Monitoring és módosítások elvégzése. Az általam felvázolt rendszerben minden 
két évben szükségesnek tartom az adatok felülvizsgálatát és a megfelelő módosítások 
alkalmazását. Ezzel biztosítható, hogy az elfogadott stratégiai célkitűzések elérhetők 
legyenek.

Véleményem szerint a megfelelően és minden területre kiterjedő, szakmailag támo-
gatott tervezés képes a megfelelő jövőképek kialakítására, azok folyamatos követésére 
és a megfelelő módosítások időbeni elvégzésére.

A Honvéd Vezérkar szcenárióelemzésen alapuló haderőfejlesztési folyamata öt 
fázison keresztül határozza meg az egyes szereplők feladatait. Fontos kiemelni, hogy 
a folyamat nem merev tevékenységek összessége, azt rugalmasan kell alkalmazni 
a célok elérése érdekében. Az öt fázis összehangolja a HM oldal és a HVKF közvetlen 
alárendelt szervezetek, valamint az MH ÖHP tevékenységét:

1. fázis, előkészítés. Az első fázisban a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség 
beindítja a tervezési folyamatot, végrehajtja a szükséges koordinációkat a KÁT-
HVKF együttes intézkedés kidolgozása érdekében. Elkészíti a kidolgozás idő-
rendjét, kialakítja a munkafolyamatok vezetéséhez szükséges hatályos műveleti 
utasításokat. Az együttes intézkedés kiadása előtt jelentést tesz a HVKF részére, 
majd döntés után az együttes intézkedés kiadásával beindítja a tervezési folya-
matot.

2. fázis, trendelemzések és alternatív analízis. A második fázisban a kijelölt munka-
csoportok elvégzik a biztonsági környezet vizsgálatát, trendelemzések és alter-
natív analízistechnikák alkalmazásával összeállítják az általános morfológiai 
analízis alapadatait.

3. fázis, jövőképek kialakítása. A harmadik fázisban a munkacsoportok az adatok 
keresztkonzisztencia-elemzése után kialakítják a jövőképeket. A munkacsoport 
vezetője jelentést tesz a HVKF részére. A HVKF módosító javaslataival a munka-
csoportok elkészítik a jelentést az OGY és a Kormány részére a haderőfejlesztés 
alapjául szolgáló lehetséges jövőképekről.

9 Jelenleg az MH védelmi tervezési rendszerében nem rendelkezünk harmincéves tervezési távlattal. 
A Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia  10 éves kitekintést, a Honvédelmi Szakpolitikai Program és 
Miniszteri Program négyéves tervezési ciklusban számol a képességfejlesztések feladataival.
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4. fázis, haderőképek kialakítása. A harmadik fázisban megtett jelentés után 
a kidolgozó csoport veszi és értelmezi az OGY/Kormány megjegyzéseit 
és javaslatait a haderőképek kidolgozásához, valamint a HVKF haderő 
elgondolását. A korábbi adatok, módosító javaslatok és elgondolások alapján 
a munkacsoportok kialakítják a haderőképeket, meghatározzák azok közös 
jellemzőit. A közös jellemzők alapján kialakítják a haderőképet és jelentik azt 
a HVKF részére. A HVKF-jelentés után a munkacsoportok elkészítik a jelentést 
az OGY és a Kormány részére.

5. fázis, a haderőtervezési folyamat végrehajtása. Az előző fázisban megtett jelentést 
követően a tervező csoportok veszik az elöljáró elgondolását a haderőfejlesztési 
prioritások meghatározására, valamint az alárendeltek helyzetjelentésit. A be-
dolgozások alapján összeállítják az előzetes tíz- és az ötéves fejlesztési terveket 
és fejlesztési programokat. A „hadijáték” elengedhetetlen része a tervezési folya-
matnak, ahol az előzetes tervek, programok részletesen koordinálásra, pontosí-
tásra kerülnek. A „hadijáték” fő célja a programok koordinálása, ellentmondások 
kiszűrése és a tervek véglegesítése. A folyamat végén a tervezők kiadják végre-
hajtásra a véglegesített programterveket. A továbbiakban a tervek pontosítása 
folyamatosan zajlik.

Javaslatok a kidolgozott módszer bevezetésére az MH-ban  a DOTMLPF-I10 
pontjai alapján

Doktrínális és szabályozási feladatok

Véleményem szerint a dolgozatomban vázolt módszer bevezetéséhez, a haderőtervezés 
folyamatait felül kell vizsgálni.

 A jelenlegi rendszerben a képességfejlesztés tervezéséhez a HM Védelmi Tervezési 
Főosztály a tervezési feladatok kezdetén ad ki miniszteri utasításokat, egyeztetve azokat 
a HVK szakértőivel, azonban ezek nem fedik le a hosszú távú tervezés általam javasolt 
időtávlatait, így ezek nem is lehetnek alapjai egy megbízható tervezésnek. A képesség-
fejlesztés érdekében szükségesnek tartom a dolgozatomba leírt módszert alkalmazni 
a lehetséges jövőképek kialakításához, amely alapján megfogalmazhatóak az elérendő 
célok. A folyamat bevezetéséhez javasolt:

• módosítani  2011. évi CXIII. törvényt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, annak érdekében, 
hogy a hosszú távú stratégiák jóváhagyása a honvédség vonatkozásában az Ország-
gyűlés hatásköre legyen. A  19. § (1) c) pontban javaslom rögzíteni a következőt: 
„a honvédség hosszú távú fejlesztésének irányait”. Ezzel biztosítható a honvédelmi 

10 DOTMLPF-I – Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, 
Interoperability.
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kérdések politikai pártok közötti konszenzusa, és ezáltal a honvédség hosszú távú 
fejlesztési stratégiája.

• átfogó HM utasításban részletesen szabályozni az általános morfológiai elemzésen 
alapuló képességfejlesztés folyamatát;

• HVKF-intézkedésben szabályozni a folyamatban részt vevő szervezetek feladatait;
• kidolgozni a munkacsoportok részletes hatályos műveleti utasításait a folyamat 

egységes értelmezése érdekében;
• elkészíteni a folyamat oktatása érdekében szükséges tananyagot.

Az elemzés végrehajtásához javasolt szervezeti struktúra

A felvázolt folyamat koordinálása érdekében a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség 
állományában célszerű csak a képességfejlesztéssel, elemzések és vizsgálatok lefoly-
tatásával, stratégiai értékelések készítésével foglalkozó osztályt létrehozni. A 10. ábra 
a javasolt felépítést mutatja be.

Az elemző részleg fő feladata, hogy a stratégiai szintű vizsgálathoz megfelelő jövő-
képeket kialakítsa. A részleg koordinálását egy katonai elemző valósítaná meg. A részleg 
állományának feladatkörébe kell rendelni a megfelelő hatásköröket, hogy kapcsolatot 
tartsanak a saját szakterületüknek megfelelő hazai és nemzetközi intézményekkel. A ter-
vező részleg állományát a haderőnemi és fegyvernemi szakértők alkotják, akik kellő 
ismeretekkel rendelkeznek a szakterületük fejlesztési irányairól és a szükségletekről. 
A részleg feladata, hogy a részt vegyen a jövőképek kialakításában, kidolgozza az egyes 
jövőképekhez tartozó haderőképeket, valamint kidolgozza a szakterületük fejlesztési irá-
nyait a kialakított stratégiai irányok és az elfogadott jövőbeni haderőstruktúra alapján. 
Kiemelt feladata a Honvédelmi Szakpolitikai Program adatainak kezelése, programok 
felügyelete, valamint javaslatok megfogalmazása szakterületük fejlesztési irányaira 
a rövid távú tervekben. Továbbá, folyamatosan nyilvántartják az elvégzett fejlesztéseket 
szükség esetén beavatkozási javaslatokat terjesztenek fel a HVKF részére.

A tervezést támogató részleg fő feladata, hogy előkészítse és folyamatosan kezelje 
a tervezés végrehajtásához szükséges támogató rendszereket, programozza a tervezők 
által kialakított rendszereket. Folyamatosan frissítse a szoftvereket, egységes rendszerben 
kezelje és tárolja az adatokat, biztosítsa azok elérhetőségét az általuk kialakított és kezelt 
tervezési webes munkafelületeken, biztosítson adatokat a tervezésben érintettek részére, 
valamint lássa el az információbiztonsági feladatokat.

A koordinációs részleg kiemelt feladata a programfelelősök által kezelt programok 
koordinációja. Fő feladata a beindított programok ellenőrzése, beavatkozási pontok ter-
vezése és azok kezdeményezése. Fontos feladata a programfelelősökkel történő kapcso-
lattartás, tájékoztatás nyújtása a feladatszabásokról és adatokról.
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Kiképzés

Jelenleg az MH-ban  nincs tanfolyamrendszerű képzés a haderőtervezési kérdések okta-
tására, így a képességfejlesztés tervezésében érintett állomány felkészítése érdekében 
javasolt:

• az NKE szervezésében, a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség támogatásával 
haderőtervezési és haderőszervezési tanfolyamot indítani;

• az érintett állományt HM főosztályok és HVK csoportfőnőkségek és az MH ÖHP 
állományából beiskolázni a tanfolyamokra;

• az NKE hallgatóinak bemutatni/oktatni a képességfejlesztés alapjául szolgáló had-
erőfejlesztési és szervezési módszereket;

• hazai és nemzetközi konferenciákon bemutatni a kidolgozott módszert, annak 
továbbfejlesztése érdekében;

• a NATO Alternatív Analízis technikáit oktatni a HVK állományának.

Anyagi támogatás

Véleményem szerint az elemzések végrehajtásához a HVK már rendelkezik megfelelő 
forrásokkal, azonban a külső szakértők felkérése, a nemzetközi konferenciákon történő 
megjelenés többletterhet róhat az egyes szervezetek KNET- és MET-kereteire. Források 
biztosítása javasolt:

• a HTCSF részére a folyamat kidolgozása és irányítása/vezetése érdekében;
• a külső nemzetközi és hazai szakértők meghívására;
• nemzetközi konferenciákon történő részvételre, valamint konferenciák szervezésére;
• a tanfolyamszerű képzés szervezésére és a beiskolázásokra.

Vezetés

A hosszú távra szóló előrejelzések kialakítása merőben új elképzelés szerint közelíti meg 
a haderőfejlesztés kérdését. A rendszer bevezetése előtt a honvédség vezetése körében 
a dolgozatomban kialakított folyamatot engedélyeztetni szükséges. Ennek érdekében 
elsőként a HVK haderőtervezési csoportfőnök részére szóló tájékoztatót javasolt tar-
tani, majd ezt követően szükséges a HVKF és vezérkarfőnök-helyettesek részére szóló 
jelentés összeállítása és bemutatása. A HVKF-jelentést követően a HM vezetői részére 
is szükséges a kidolgozott folyamatot bemutatni és egy miniszteri jelentéssel javaslatot 
tenni a módszer bevezetésére a védelmi tervezés rendszerében.
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Interoperabilitás

A dolgozatomban bemutatott módszer a haderőfejlesztés kezdeti lépésére ad megoldási 
javaslatot azáltal, hogy lehetséges jövőképek kialakításával meghatározza a jövőbeni 
szcenáriókat, az azokhoz kapcsolódó haderőképeket, ezzel kitűzve az elérendő célokat. 
Az MH-ban  jelenleg használt haderőtervezési folyamat kezdeti lépéseként beilleszthető, 
így szolgálva az MH képességfejlesztését. Az általános morfológiai elemzés sokrétűen 
alkalmazható és illeszthető más nemzetek fejlesztési folyamataihoz, illetőleg kapcsol-
ható a NATO-ban  alkalmazott módszerekhez is.



Vákát oldal



A Honvédelmi Minisztérium európai uniós forrásból 
megvalósuló fejlesztései: eredmények és tanulságok 

a  2014–2020-as  fejlesztési időszakban, irányok 
és lehetőségek a  2021–2027-es  tervezési időszak 

során –  2019

Szilágyi Tibor

Az EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak ötödik évének befejeztével, mind szabályozási és szervezetépítési, 
mind projektmegvalósítási téren számos olyan tapasztalat és tényanyag áll a rendelkezésre, amely meg-
alapozhatja egy időközi áttekintés elvégzését. Az elért fejlesztési eredmények sokfélesége és hasznosulásuk 
mértéke, az elnyert támogatási források felhasználása hatékonyságának értékelése, valamint mindazon 
nehézségek leküzdési módozatai, amelyekkel az EU-s fejlesztéseket megvalósító szervezetek szembesültek, 
megfelelő alapot jelenthetnek az áttekintéshez. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Hon-
védelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjának megszűnésével, a honvédelem irányítási 
és vezetési rendszerének új alapokra helyezésével, a Magyar Honvédség Parancsnoksága  2019. január 
1-jei  hatállyal történő megalakulásával radikálisan átalakult szabályzói és szervezeti környezetben kell 
zökkenőmentesen tovább vinni az EU-s fejlesztési feladatokat. A feladatok összetettségét tovább növeli, 
hogy biztosítani kell az összhangot az EU-s fejlesztési célok és a támogatási források felhasználása, vala-
mint a kibontakozó és egyre több valós eredményt felmutató Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program fejlesztési célkitűzései között. Végül ki szükséges emelni azt az egyre intenzívebb munkát jelentő 
komplex szakpolitikai felelősi feladatrendszert, amelyet a HM tárca részvétele jelent az EU  2021–2027-es  
többéves pénzügyi keret (MFF) kialakításának nemzeti feladatai sorában, nevezetesen az Európai Védelmi 
Alap (EDF) hozzáférhető forrásai hatékony nemzeti felhasználási keretének, valamint szakpolitikai kri-
tériumrendszerének kidolgozása terén.

Bevezető

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) a folyamatban lévő EU  2014–2020-as  
fejlesztési időszak során folyamatosan arra törekedett, hogy a tárca EU-s fejlesztéseket 
támogató szabályzói és intézményrendszere, valamint a projektek megvalósítása „szink-
ronban működjön” a vonatkozó nemzeti rendszerekkel.

Ezen erőfeszítések között kiemelten szerepelt a nemzeti szintű EU-s fejlesztési 
szabályzói környezet változásainak folyamatos figyelemmel kísérése, a változások 
szükséges mértékű és időbeni lekövetése a tárcaszintű, majd szervezeti szintű 
szabályzókban. A tárcaszintű szabályzói rendszer létrehozását követően kiépült 
az EU-források felhasználását tárcaszinten koordináló szervezeti rendszer is, élén 
a szakirányítási feladatokat ellátó HM közigazgatási államtitkárral; a 24/2014. (III. 31.) 
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HM utasításban foglalt feladatok  támogatását végző, döntés-előkészítő és javaslattevő 
hatáskörrel bíró EU-s Forrás Koordinációs Szakértői Munkacsoporttal; a szükség 
esetén összehívandó Projekt Irányító Bizottsággal, az egyes fejlesztési projektek 
megvalósítását vezető projektmenedzsment-szervezetekkel, végül, de nem utolsósorban 
a kedvezményezett honvédelmi szervezetekkel.

A HM, tárcaszintű EU-s fejlesztési célkitűzései megvalósítása érdekében aktív együtt-
működést alakított ki és tart fenn mindazon társminisztériumokkal, amelyek nemzeti 
szintű szabályzói, koordinációs, irányító hatósági, illetve szakpolitikai felelősi feladat-
kört látnak el az EU-s fejlesztési források felhasználása terén.1 Az előbbiekben főbb 
elemeiben felsorolt nemzeti és tárcaszintű szabályzói és intézményrendszerek, vala-
mint az intenzíven működtetett tárcaközi és tárcaszintű együttműködési és koordinációs 
mechanizmus – a honvédelmi szervezetek szemszögéből nézve – mind azt szolgálják, 
hogy egy rugalmas támogatói környezetet biztosítva minél gördülékenyebben valósul-
hassanak meg az EU-s fejlesztési projektek.

A honvédelmi feladatok ellátását biztosító képességek fenntartása és fejlesztése első-
sorban nemzeti erőforrásokból megvalósítandó nemzeti feladat, ugyanakkor ezen képes-
ségeknek a működtetését támogató/befogadó, nem haderőfejlesztési/katonai-védelmi jel-
legű fejlesztési feladatokat az EU  2014–2020 programozási időszak tematikus céljaihoz, 
ezek hazai vállalásaihoz, prioritásaihoz igazítva EU-s forrásokból is meg lehet valósítani.

A támogatható területek EU-s forrásokból történő fejlesztésének egyik kimondottan 
legfőbb célja, hogy ezen külső források igénybevétele, hatásos, hatékony és időbeni 
felhasználása a HM költségvetésén belül pénzeszközöket szabadítson fel, amelyek így 
a forráshiányos és/vagy az EU-s forrásból nem finanszírozható területek számára biz-
tosíthatnak fejlesztési lehetőségeket.2

A honvédelmi tárca az elmúlt időszak során folyamatosan törekedett a nemzeti fej-
lesztéspolitikai célokkal összeegyeztethető, kormányzati szintű érdeket képviselő – nem 
haderőfejlesztési (így például katasztrófavédelmi, egészségügyi, energiahatékonysági) 
jellegű – fejlesztések terén az EU-s források minél szélesebb körű megszerzésére és haté-
kony felhasználására, ennek megfelelően a tárca EU-s forrásokat érintő hatályos fejlesz-
tési prioritásai az alábbiak:

1 az igényjogosulti kör egészségügyi ellátási feltételeinek fejlesztése,
2 energiahatékonysági fejlesztések,
3 az MH katasztrófavédelmi beavatkozó és katasztrófa-egészségügyi képességeinek 

fejlesztése,
4 környezetvédelmi (és ivóvízminőség-javító) fejlesztés, környezeti kármentesítés,
5 a humán erőforrás fejlesztése (képzési rendszer),
6 a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat EU-s források felhasználása szempontjából 

releváns fejlesztése,

1 Agrárminisztérium, Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség. 
2 Szilágyi  2015, 41.



829

A Honvédelmi Minisztérium európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztései

7 a speciális (közoktatási és kulturális) feladatkört ellátó honvédelmi szervezetek 
fejlesztése,

8 a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdasági társaságok 
fejlesztése.

Mindezen fejlesztési prioritásokat szem előtt tartva, a HM tárca az EU  2014–2020-as  fej-
lesztési időszaka első öt évében – az egyes operatív programok éves fejlesztési kereteiben 
és a hatályos támogatási szerződésekben odaítélve – ez idáig 21 Mrd Ft nagyságrendben 
nyert el az Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési projektekhez forrásokat.

Az EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak ötödik évének befejeztével mind szabá-
lyozási és szervezetépítési, mind projektmegvalósítási téren számos olyan tapasztalat 
és tényanyag áll a rendelkezésre, amely megalapozhatja egy időközi áttekintés elvégzését. 
Az elért fejlesztési eredmények sokfélesége és hasznosulásuk mértéke, az elnyert támo-
gatási források felhasználása hatékonyságának értékelése, valamint mindazon nehéz-
ségek leküzdési módozatai, amelyekkel az EU-s fejlesztéseket megvalósító szervezetek 
szembesültek, megfelelő alapot jelenthetnek az áttekintéshez.

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
és a Magyar Honvédség integrációjának megszűnésével, a honvédelem irányítási és veze-
tési rendszerének új alapokra helyezésével, a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
 2019. január 1-jei  hatállyal történő megalakulásával radikálisan átalakult szabályzói 
és szervezeti környezetben kell zökkenőmentesen tovább vinni az EU-s fejlesztési fel-
adatokat.

A feladatok összetettségét tovább növeli, hogy biztosítani kell az összhangot az EU-s 
fejlesztési célok és a támogatási források felhasználása, valamint a kibontakozó és egyre 
több valós eredményt felmutató Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
fejlesztési célkitűzései között.

Végül ki szükséges emelni azt az egyre intenzívebb munkát jelentő komplex szakpo-
litikai felelősi feladatrendszert, amelyet a HM tárca részvétele jelent az EU  2021–2027-es  
többéves pénzügyi keret (MFF) kialakításának nemzeti feladatai sorában, nevezetesen 
az Európai Védelmi Alap (EDF) hozzáférhető forrásai hatékony nemzeti felhasználási 
keretének, valamint szakpolitikai kritériumrendszerének kidolgozása terén.

A HM tárcaszintű EU-s fejlesztési szervezeti rendszer EU  2014–2020-as  időszaki ter-
vezési feladatainak befejeztével, a fejlesztési projektek végrehajtásának előrehaladtával, 
valamint a szabályozási, szervezeti és projektvégrehajtási feladatok terén összegyűlt 
kiterjedt tapasztalatok birtokában – és mivel ez idáig ilyen áttekintés nem készült – idő-
szerűvé vált a folyamatban lévő fejlesztési időszak tárcaszintű feladatainak értékelése, 
a tanulságok levonása.
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EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak megindításának feladatai a HM tárca 
és a honvédelmi szervezetek vonatkozásában

Magyarország a számára  2014–2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasz-
nálását az alábbi tíz operatív program keretében tervezte:

1. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP): elsődleges célja a köz-
lekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közle-
kedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát 
megoldásokig.

2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP): elsődleges célja, hogy 
a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi 
felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez.

3. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP): célja, hogy 
a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazda-
sági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat 
is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

4. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): egyik legfonto-
sabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra  való emelése. 
Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni 
akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése 
az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari 
és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): fő küldetése, hogy 
kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és meg-
valósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, 
a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

6. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP): segítségével 
kívánja a Kormány biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának 
(Budapest és Pest megye) további fejlődését, gazdasági versenyképességének 
további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökke-
nését.

7. A teljes közigazgatás e-közszolgáltatás jellegű kiemelt fejlesztései a Közigaz-
gatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) forrásaiból 
valósulnak meg. Az operatív program ad egyben helyet a  2014–2020 időszakban 
az európai strukturális és beruházási (ESB) alapok végrehajtásához szükséges 
tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás 
forrásoknak.

8. Vidékfejlesztési Program (VP): elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki 
térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, 
valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
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9. Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP): a halászati ágazat támogatási 
lehetőségeit tartalmazza.

10.  Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP): elsődleges 
célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket megfelelő étkezéshez és alapvető 
fogyasztási cikkekhez juttassa.

A HM tárca EU  2014–2020-as  időszaki fejlesztési feladatokat koordináló 
és megvalósító tárcaszintű szervezeti rendszere

A tárca EU  2014–2020-as  időszaki fejlesztési feladatokat szabályozó mechanizmusa

2014. március 31-én  lépett hatályba az Európai Unió  2014–2020-as  programozási idő-
szak forrásainak tárcaszintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás, amely a honvédelmi szervezetek 
pályázati cselekményei sikeres előkészítése és végrehajtása érdekében meghatározza 
a tárca döntéshozói, szervei és szervezetei vonatkozásában a felelősségi és jogköröket, 
valamint kialakítja az alapvető működési mechanizmusokat.

A fejlesztési projekteket előkészítő és megvalósító szervezeti rendszer felépítése 
és feladatai

A 24/2014. (III. 31.) HM utasítás hatálybalépését követően elkezdődött az utasítás által 
meghatározott tárcaszintű tervezési eszköz, az EU Fejlesztési Terv (EU FT) kialakítása 
és tartalommal való feltöltése.

Az EU FT a honvédelmi szervezetek részéről felmerülő projektötleteket magában 
foglaló „élő” tervezési dokumentum, amely az operatív programok és prioritási tenge-
lyeik szerinti strukturált rendben, a szükségszerűségükre és a tervezett megvalósításra 
vonatkozó prioritási sorrendben tünteti fel a honvédelmi szervezetek EU-s forrásokból 
megvalósításra tervezett fejlesztési igényeit.

A jóváhagyott EU FT-ben  szereplő projektötletek alapján, első ízben  2015 novemberében 
indult el a tárcaszintű projektgenerálási folyamat. Ezen projektgenerálási folyamat célja 
az volt, hogy olyan kidolgozottságú projektötletekkel tudja a HM tárca megkeresni 
az egyes operatív programokért – így az éves fejlesztési keretekért (ÉFK) – felelős 
társminisztériumokat, hogy azok a megvalósítani tervezett fejlesztés jelentősége, valamint 
a nemzeti fejlesztési célkitűzéseket támogató fokánál fogva belekerülhessenek az első 
ízben  2015-ben  összeállított ÉFK-ekbe.
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A HM közigazgatási államtitkár (HM KÁT) jóváhagyó döntését követően 
a kijelölt projektmenedzser felkéri a projektben részt vevő honvédelmi szervezeteket 
a projektmenedzsmenttagok,3 valamint a projektben részt vevők kijelölésére.

A projektmenedzsment-szervezet, megalakulását követően, elkezdi a projekt megvaló-
sítást és az egyes feladatokat részletesen szabályzó HM KÁT-HVKF együttes intézkedés 
tervezetének, összeállítását annak érdekében, hogy a támogatási felhívás megjelenésekor 
rendelkezésre állhasson az a szabályzó, amely minden érintett szervezet és személy fel-
adatait meghatározza.

Az adott fejlesztés megvalósítására szolgáló támogatási felhívás megjelenését köve-
tően, a projektmenedzsment megkezdi a támogatási kérelem, valamint az előírt tervezési 
dokumentáció tervezetének összeállítását, így a beadás időpontjára rendelkezésre áll 
az a kezdeti dokumentációcsomag, amely alapján az irányító hatóság – esetleges hiány-
pótlást követően – meghozhatja a támogatói döntést.

A támogatói döntést követően elkezdődhet a (köz)beszerzési eljárás(ok) megindítá-
sához,4 valamint a projekt jellegétől függő hatósági, szakhatósági engedélyek megszer-
zéséhez szükséges tervek és dokumentáció összeállítása, majd benyújtása.

A sikeres (köz)beszerzési eljárások lefolytatását, valamint az előírt engedélyek be-
szerzését követően megindulhat a projekt végrehajtása. A végrehajtási szakaszra fősza-
bály szerint két év áll rendelkezésre, de építésberuházási, kutatás-fejlesztési, valamint 
környezeti kármentesítési projektek esetén a megvalósítás időtartama 3-5 év is lehet.5

A projekt megvalósítását követően – amelyet az irányító hatóság által levezetett sikeres 
helyszíni és pénzügyi záró ellenőrzés időpontja jelent – kezdődik a projekt fenntartási 
időszaka, amely a projekt jellegétől függően 3-5 évig terjedhet. Ezen időszak során 
a kedvezményezett szervezetnek a fejlesztési célokban meghatározott rendeltetésnek 
megfelelően kell használni a fejlesztés eredményét, évente jelentést kell benyújtania 
az irányító hatóság felé, és az időszak zárultáig készen kell állnia a projekt helyszínének 

3 A 24/2014. (III. 31.) HM utasítás a projektmenedzseren túl, a kedvezményezett szervezet képviselőjét, 
projektkoordinátort (HM GTSZF), a pénzügyi koordinátort (HM GTSZF), beszerzési koordinátort 
(HM GTSZF), projektadminisztrátort (kedvezményezett), valamint a sajtó- és nyilvánosságért 
felelős referens ír elő kötelezően. Ezen túlmenően, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
(FAKSZ) tevékenységről szóló  14/2016. (V. 25.) MvM rendelet kötelezően előírja FAKSZ alkalmazását 
az EU-s támogatási források felhasználásával lefolytatásra kerülő beszerzési eljárások előkészítésére 
és lefolytatására. 
4 Bár a kedvezményezett honvédelmi szervezetek óvatosan bánnak a feltételes (köz)beszerzési 
eljárások lefolytatásával, számos projekt esetében bizonyítást nyert, hogy különösen a kiemelt 
eljárásrendű, összetett fejlesztést megvalósító, több (köz)beszerzési eljárást magában foglaló projektek 
esetében meggyorsíthatja a projekt végrehajtását – és így időt takarít meg – a megvalósítási fázis 
esetleges problémái megoldásához ezen eljárásrend választása.
5 A tapasztalatok azt mutatják, hogy a százmilliós/milliárdos nagyságrendű, eszközbeszerzések 
útján megvalósuló kiemelt katasztrófavédelmi projektekre nem volt elég a két év. A HM tárca ez idáig 
egyetlen befejezett, építés-beruházási munkálatokat is magában foglaló, energiahatékonysági projektje 
(KEHOP-5.2.1) 38 hónapig tartott.
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és a fejlesztés tárgyának, valamint a keletkezett dokumentáció akár előzetesen be nem 
jelentett irányító hatósági ellenőrzésére is.

A folyamatban lévő EU-s fejlesztési időszak honvédelmi szervezetek által megvalósuló 
fejlesztési projektjei megmutatták, hogy – a vonatkozó magasabb szintű szabályzókkal 
összhangban álló – a belső szabályzók kialakult és működő rendszere képes mindazokat 
a kereteket biztosítani, amelyek a fejlesztési projektek meghatározott rendben történő 
végrehajtását biztosítják.

Bebizonyosodott, hogy az EU-s források felhasználását koordináló tárcaszintű szer-
vezeti rendszer elemei képesek a fejlesztési projektek előkészítése és végrehajtása során 
a kedvezményezett szervezeteket támogatni, a felmerülő szervezési, szabályozási prob-
lémákat – szükség szerint – megoldani.

A kialakított jelentési rendszer ütemezettsége és tartalmi követelményei biztosítják, 
hogy a tárca felsővezetői időben értesüljenek a projektek helyzetéről, így szükség esetén 
be tudnak avatkozni a hatáskörükbe tartozó problémák megoldása érdekében.

A projektek végrehajtása ugyanakkor rámutatott a rendszer gyönge pontjaira is. 
Mivel a projektmenedzsment-szervezetek időről időre, projektről projektre létrehozott 
ad-hoc szervezetek, így a projektmenedzsmenttagok szervezetszerű feladataik mellett 
látják el – célfeladat-megállapodásban, illetve háromoldalú megállapodásban rögzítetten, 
díjazás ellenében – a projektben számukra meghatározott feladatokat. Az ad-hoc szerve-
zetekre alapozott végrehajtás azon túl, hogy sok esetben túlterheli a fő feladatként nem 
EU-s fejlesztésekkel foglalkozó szakembereket,6 nem biztosítja annak a szakértelemnek 
és tapasztalatnak az intézményesített megőrződését és szerves hasznosulását, amely 
a soron következő projektek előkészítését és végrehajtását – mind az érintett szervezetek, 
mind az egyén szintjén – megalapozhatná és lényegesen megkönnyíthetné.

Ha a jövőbe tekintünk, az EU  2021–2027-es  időszak fejlesztési céljaiból adódó ez idáig 
ismert hagyományos és új feladatok – Európai Védelmi Alap (EDF), állandó strukturált 
együttműködés (PESCO) – a tárca három főosztálya, a HM GTSZF (operatív programok 
forrásait felhasználó fejlesztések), a HM Védelempolitikai Főosztály (PESCO), és a HM 
Vagyonfelügyeleti Főosztály (védelmi ipari vállalatok EU-s forráshoz juttatása) hatás-
körébe tartoznak.

A szakdolgozat írása időpontjában még nem ismert a Magyar Honvédség Parancs-
noksága (MHP), illetve az alárendelt honvédségi szervezetek szervezeti és működési 
szabályzatainak (SZMSZ) tartalma. Ugyanakkor nagy valószínűséggel kijelenthető, 
hogy az MHP alárendelt MH Modernizációs Intézet (MH MI) fogja kezelni a Magyar 
Honvédség K+F jellegű feladatait. A polgári célú kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) 
jellegű fejlesztéseket jelenleg a HORIZON  2020 támogatja, míg a következő időszakban 

6 2018. december 31-ig  a HM GTSZF EU PTO és a HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági 
Beruházásai és Környezetvédelmi Igazgatóság EU-s Fejlesztési Osztály állományába tartozók 
foglalkoznak munkaköri leírásukban rögzítetten EU-s fejlesztési kérdésekkel. Ugyanakkor számukra 
is minden egyes projekt új kihívásokat jelent, hiszen a projekt pontos kereteit a támogatási felhívás 
határozza meg, amely projektről projektre különböző.
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a HORIZON EUROPE közvetlen brüsszeli forrásból lesznek támogatva. A védelmi 
jellegű K+F feladatokat az EU  2021–2027-es  időszaka során főképp az EDF forrásai 
fogják támogatni.

Az előbbi felsorolásból is kitűnik, hogy a jelenlegi, de a következő EU-s fejlesztési 
időszak fejlesztési feladatai is széttagoltak, nincs biztosítva egy egységes tudásbázis 
kialakítása és gondozása.

A Honvédelmi Minisztérium EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak első öt éve 
során befejezett, folyamatban lévő és támogatói döntésre váró projektjei

A fejlesztési időszak, a Partnerségi Megállapodás  2014. szeptemberi aláírása, valamint 
az operatív programoknak az Európai Bizottsággal való elhúzódó, az egész  2015-ös  évet 
magában foglaló letárgyalása, lényegében másfél éves késéssel indult.7

2015 szeptemberében megjelent a „2014–2020 közötti programozási időszak felhívá-
sainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról szóló  1580/2015. (IX. 4.) Kormányhatá-
rozat”, amely elrendelte, hogy a programozási időszak operatív programjainak felhívásai 
az egyes operatív programok teljes keretére legyenek meghirdetve  2017. első félév végéig.8

Ez lényegében azt jelentette, hogy a  2022. december 31-ig  felhasználható és a pályázók 
szintjén elszámolandó valamennyi EU-s forrás, felhívások formájában meghirdetésre, 
a közszféra esetében – főszabályként – kiemelt eljárások formájában elosztásra kerül, 
legkésőbb  2017. június 30-ig.

Tekintettel a határidőre és a potenciálisan elnyerhető források nagyságrendjére, a HM 
közigazgatási államtitkár, a Honvéd Vezérkar főnökének egyetértésével, elrendelte a HM 
tárca szervezetei EU-s forrásból megvalósítható fejlesztési igényeinek ismételt felmérését, 
amelynek eredményeképpen – mivel a honvédelmi szervezetek új fejlesztési irányt nem 
javasoltak – a HM közigazgatási államtitkára,  2016 februárjában megerősítette a tárca 
kiemelt fejlesztési irányait.

A projektgenerálás szabályozási keretét a 24/2014. (III. 31.) HM utasítás adta, míg 
a végrehajtás szervezeti keretét a HM utasítással létrehozott EU Forrás Koordinációs 
Szakértői Munkacsoport adta.

A projektgenerálás sikeressége érdekében, a HM GTSZF és a HM Védelemgazdasági 
Hivatal EU PTO kijelölt állománya felkészítést tartott, és folyamatosan egyeztetett a ki-
jelölt szakterületi felelősökkel, aminek következtében összesen:

• 12,28 Mrd Ft összegű energiahatékonysági célú fejlesztési javaslatról a szakpolitikai 
egyeztetés megkezdődött.

7 Az első  2014–2020-as  időszaki felhívások  2015 júniusában jelentek meg. A honvédelmi szervezetek 
közül az első támogatási kérelmet a HM Védelemgazdasági Hivatal nyújtotta be,  2015. július 29-én.
8 A  2017-es  fejlesztéspolitikai célokról szóló  1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat az időpontot 
 2017. március 31-re  módosította. 
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• 4,23 Mrd Ft összegű forrást igénylő (katasztrófavédelmi és katasztrófa-
egészségügyi tárgyú) projektjavaslat-csomagról a szakpolitikai egyeztetés 
megkezdhetővé vált.

• 28,82 Mrd Ft nagyságrendű becsült költséggel bíró (zömében energiahatékonysági 
célú) projektjavaslatcsoport előzetes szakpolitikai egyeztetésre való előkészítése 
megkezdődött.

• A fennmaradó javaslatok (informatikai, kulturális, humánerőforrás-fejlesztés 
tárgyú) esetében, azok további kidolgozása, pontosítása vált szükségessé.

A projektgenerálási folyamat eredményeinek, valamint a feldolgozott tapasztalatoknak 
elemzése megmutatta, hogy – figyelemmel a  2017. évi fejlesztéspolitikai célkitűzések 
között eredetileg megcélzott  2017. első féléves meghirdetési időpontra – a folyamatot 
a  2018. évi fejlesztéspolitikai célkitűzések eredményei ismeretében,  2019 első negyed-
évében meg szükséges ismételni. Mindezt annak érdekében kell végrehajtani, hogy 
a „visszahulló források”9 nagyságrendjének és fejlesztési területenkénti megoszlásának 
fokozatos megismerését követően, a tárca rendelkezzen a társtárcákkal egyeztethető, 
ÉFK-be illeszthető projektjavaslatokkal.

Befejezés

Az EU  2007–2013-as  fejlesztési időszak zárása, valamint az EU  2014–2020-as  
fejlesztési időszak megindítása eredményeinek összefoglalása és következtetések

A honvédelmi tárca és szervezetei csak késedelmesen, ezért érdekeiket és célkitűzéseiket 
csak parciálisan érvényesítve kapcsolódhattak be az EU  2007–2013-as  programozási 
időszak operatív programjai forrásainak felhasználási rendszerébe.

Mivel a tárca érdemben nem volt része az időszak nemzeti/stratégiai, szakpolitikai 
és ágazati célkitűzései megfogalmazására kialakított egyeztető és kidolgozó tárcaközi 
és szervezetközi mechanizmusoknak, ezért a honvédelmi szféra vonatkozó céljai csak 
pótlólag, változó hatékonysággal, az operatív programokat irányító társtárcák esetenként 
hektikus fogadókészségének alávetve tudtak érvényesülni.

Mindezeket tetézte, hogy a tárcaszintű pályázati rendszer szabályozói környezetét 
és a pályázatokat megvalósító szervezeti rendszert is a folyamat közben kellett kiépíteni, 
a részfeladatokat és módszereket megtanulni és jogszerűen/hatékonyan alkalmazni.

Előbbiek ellenére, a tárca 35 sikeresen lezárt fejlesztési projekt keretében, mindös-
szesen 8,494 Mrd Ft EU-s forrást használt fel.

9 A megítélt források felhasználását el sem kezdő kedvezményezettektől vagy a valamely okból 
ellehetetlenült projektektől (például a projekt befejezésének kitűzött véghatáridejéig a [köz]
beszerzési eljárások és/vagy az építésberuházási munkák nem fejezhetők be) a fejlesztéspolitikai 
intézményrendszer visszavonja a támogatási forrásokat, amelyek terhére így új támogatási felhívások 
írhatók ki.
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Az EU  2007–2013-as  időszak zárásának, valamint az EU  2014–2020-as  időszak elő-
készítésének és megindításának feladatai egymással átfedésben valósultak meg. A HM 
tárca  2014–2020-as  időszaki felkészülését megnehezítette, hogy ezen időszak fejlesztési 
feladatait egy alapvetően megváltozott EU-s nemzeti fejlesztéspolitikai célkitűzésrend-
szer elérése érdekében kiépülő, alapvetően átalakult szabályozói és intézményi környe-
zetben kellett előkészíteni és megkezdeni.

Az eltelt öt év során úgy kellett előkészíteni és megvalósítani a tárcaszintű fejlesztési 
célkitűzéseket, hogy a megítélt támogatási források időben, hatékonyan és költséghaté-
konyan, a dedikált célok elérése érdekében, a hatályos nemzeti és EU-s jog maximális 
betartásával legyenek felhasználva. Mindezen fejlesztési célkitűzéseket a honvédelmi 
szervezeteknek, annak tudatában kell elérniük, hogy az ismert prognózisok alapján 
ez lesz az utolsó olyan EU-s tervezési időszak, amikor ilyen nagyságrendű vissza nem 
térintendő fejlesztési források állnak a közszféra – így a honvédelmi szervezetek – ren-
delkezésére.

Ugyanakkor az EU  2014–2020-as  időszak zárásakor el kerülni annak a „fejlesztési 
hajrának” a kialakulását, amely az EU  2007–2013-as  időszak elnyert fejlesztési forrá-
sainak lehívása/felhasználása/elszámolása terén túlterhelte a lebonyolítás céljából életre 
hívott intézményrendszert, (humán) erőforrásokat vonva el ezáltal a  2014–2020-as  idő-
szak előkészítésétől és megindításától.

Az elvégzett feladatokból levonható következtetések:
• Kiemelt jelentőséggel bír a projektötletek kialakítása során a koncepcióra épített, 

az életciklus és rendszerszemléletet alkalmazó gondolkodás.
• A tárcaszintű projektgenerálási folyamat során, a valós fejlesztési igényen alapuló 

műszaki követelmény alapján kell kialakítani a projektötleteket.
• Elegendő időt kell szánni az előkészítő és tervező feladatokra, hiszen a projekt 

sikere alapvetően függ körültekintő előkészítéstől és tervezéstől.
• A szakmailag megalapozott fejlesztési projektek előkészítésébe és végrehajtásába, 

idejekorán be kell vonni az adott fejlesztési területért tárcaszintű felelősséggel bíró 
honvédelmi szerveket, szervezeteket.

• A HM tárca EU  2014–2020-as  időszaki fejlesztési feladatokat koordináló és meg-
valósító tárcaszintű szervezeti rendszere működése és a levonható következtetések

A honvédelmi szervezetek pályázati cselekményei sikeres előkészítését és végrehajtását, 
valamint a tárca döntéshozói, szervei és szervezetei felelősségi és jogköreit, valamint 
az alapvető működési mechanizmusokat szabályozó, az Európai Unió  2014–2020-as  
programozási időszak forrásainak tárcaszintű tervezésével és felhasználásával kapcso-
latos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás, időtálló és alkalmaz-
kodóképes szabályozónak bizonyult az EU  2014–2020-as  időszak elmúlt öt éve során.

Az EU-s fejlesztési projektek előkészítésében, támogatásában, valamint végrehajtá-
sában részt vevő állandó és ad-hoc szervezetek, a HM közigazgatási államtitkára szak-
irányítása mellett végzik, a 24/2014. (III. 31.) HM utasításban, a projektek tényleges 
megvalósítását szabályzó HM KÁT-HVKF együttes intézkedésekben és az egyéb belső 
rendelkezésekben meghatározott feladataikat.
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A folyamatban lévő fejlesztési időszak HM tárcán belül megvalósítandó projektjei 
jellegét, a HM közigazgatási államtitkára által  2016-ban  jóváhagyott tárcaszintű fej-
lesztési célkitűzések határozzák meg. A célkitűzések alapján folytatják le az érintett 
HM- és MH-szervek és szervezetek a projektgenerálás folyamatát, amelynek eredmé-
nyeképpen áll össze a HM tárca EU-s fejlesztéseinek alapdokumentuma az EU-s Fej-
lesztési Terv (EU FT).

Az EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak honvédelmi szervezetek által – saját végre-
hajtásban vagy konzorciumi együttműködés alapján – megvalósuló fejlesztési projektjei 
megmutatták, hogy a belső szabályzók kialakult és működő rendszere képes mindazokat 
a kereteket biztosítani, amelyek a fejlesztési projektek meghatározott rendben történő 
végrehajtását biztosítják.

Bebizonyosodott, hogy az EU-s források felhasználását koordináló tárcaszintű szer-
vezeti rendszer elemei képesek a fejlesztési projektek előkészítése és végrehajtása során 
a kedvezményezett szervezeteket támogatni, a felmerülő szervezési, szabályozási prob-
lémákat megoldani.

A kialakított jelentési rendszer ütemezettsége és tartalmi követelményei biztosítják, 
hogy a tárca felsővezetői időben értesüljenek a projektek helyzetéről, így szükség esetén 
be tudnak avatkozni a hatáskörükbe tartozó problémák megoldása érdekében.

A projektek végrehajtása ugyanakkor rámutatott a rendszer gyenge pontjaira is. Ezeket 
a projektmenedzsment-szervezetek időről időre, projektről projektre történő ad-hoc lét-
rehozása, a projektmenedzsment-feladatokat szervezetszerű feladataik mellett ellátó 
szakemberek túlterheltsége, valamint a nehezen megszerezhető speciális szakértelem 
és tapasztalat intézményesített megőrződésének és szerves hasznosulásának a hiánya 
jelenti.

A szabályozási és szervezeti rendszer működéséből levonható tapasztalatok

Az intézményesített projektmenedzsmenti tapasztalatok és szakértelem megőrzése, vala-
mint nagyobb hatásfokú hasznosulása, a szakemberek leterheltségének csökkentése 
elérhető az alábbi opciók egyikének megvalósításával:

Opció A: Az EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak megvalósult és folyamatban lévő fej-
lesztési projektjei során felgyűlt tudást és tapasztalatot egy arra kijelölt szerv – javaslom 
a HM GTSZF-t – gyűjtse össze, és egy hozzáférési jogosultságokkal ellátott adatbázisban 
tárolja. A tapasztalatokat az EU FKSZMCS bázisán a honvédelmi és honvédségi szer-
vezetek dolgozzák fel (tapasztalatfeldolgozás – TAFE). A következő EU-s fejlesztési 
időszak során a fejlesztések megvalósításában részt vevő honvédelmi és honvédségi 
szervezetek kijelölt tagjai vegyenek részt a TAFE alapján lefolytatandó belső képzéseken, 
illetve ütemezetten kerüljenek beiskolázásra külső szakosodott intézményekbe annak 
érdekében, hogy projektmenedzsment-ismereteiket megújítsák, illetve megszerezzék.

Opció B: Megfontolásra érdemesnek tartom egy tárcaszintű EU-s fejlesztésekkel 
foglalkozó szervezeti egység létrehozását annak érdekében, hogy az arra kiképzett 
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 szakemberek szervezetszerűen (főállásban) foglalkozzanak az EU-s fejlesztési projektek 
előkészítésével, majd a projektmenedzsment-feladatok végrehajtásával. Ez a szervezeti 
megoldás biztosíthatná azt a magas szintű tudáskoncentrációt, amely rugalmasan tudna 
reagálni az újonnan jelentkező fejlesztési tárgyú kihívásokra. Az önálló szervezeti egység 
tehermentesíthetné a projektmenedzsment-szervezetekbe a jelenlegi elvek alapján ad-hoc 
módon delegált szakembereket, akik így szervezetszerű feladataikra koncentrálhatnak. 
A megfelelő felsővezető alárendeltségében létrehozott önálló EU-s fejlesztési szervezeti 
egység tárcaszintű koordinációt biztosíthatna, figyelemmel a  2019. január 1-jétől  hatályos 
új szervezeti és feladatmegosztási rendre, a HM tárca MHP felé gyakorolt irányítási, ellen-
őrzési és egyéb közigazgatási jellegű feladataira.

Az EU  2014–2020-as  időszaka alatt a honvédelmi szervezetek által megvalósított 
fejlesztési projektek tapasztalatai, a levonható következtetések

Az EU  2014–2020-as  fejlesztési időszak – a Partnerségi Megállapodás  2014. szeptem-
beri aláírása, valamint az operatív programoknak az Európai Bizottsággal való elhúzódó, 
az egész  2015-ös  évet magában foglaló letárgyalása következtében – lényegében másfél 
éves késéssel indult.

A fejlesztési projektek megvalósítása szempontjából jelentős időveszteség ellensúlyozá-
sára, a HM tárcán belül, egy feszített ütemű projektgenerálási folyamat került levezetésre 
 2015 végén és  2016 elején. A folyamat egyrészt megerősítette a HM tárcaszintű EU-s 
fejlesztési célkitűzések érvényességét, másrészt egy 45,33 Mrd Ft becsült értékű, külön-
böző kidolgozottsági fokú projektjavaslat-/projektötletcsomagot eredményezett. A csomag 
lehetővé tette, hogy az egyre javuló tárcaközi együttműködés eredményeképpen, a HM 
tárca alaposan előkészített projektjavaslatai bekerülhessenek az operatív programok éves 
fejlesztési kereteibe (ÉFK). Az ÉFK-ban  meghozott kormánydöntések alapján, zömében 
 2016-ban  indultak el a máig folyamatban lévő kiemelt eljárásrendű HM-es  projektek.

A projektek minőségi – hogy mely területeken valósulnak meg a fejlesztések – és men-
nyiségi – milyen nagyságrendű EU-s forrásfelhasználás valósulhat meg – mutatói meg-
mutatták a HM tárcának az egész időszakra vonatkozó EU-s fejlesztési potenciálját. 
Világossá vált, hogy az energiahatékonysági, a katasztrófavédelmi és katasztrófa-egész-
ségügyi, valamint a környezeti kármentesítési fejlesztések megvalósítása révén juthat 
a tárca olyan mennyiségű EU-s forráshoz, amelyek felhasználásával jelentősen javulnak 
a honvédelmi szervezetek működési és a személyi állományi munkafeltételei.

A fejlesztési projektek végrehajtásából levonható következtetések

A fejlesztési projektek végrehajtásából levont tapasztalatok az együttműködés, a pro-
jektek előkészítése, valamint a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása kiemelt fontossá-
gára mutattak rá.
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Az együttműködés jelentősége mind a tárcaközi, mind a tárcaszintű, mind a fej-
lesztéspolitikai intézményrendszer elemeivel való közös munka során minden esetben 
beigazolódott. A projektek életciklusa folyamán felmerült problémák megoldása rámu-
tatott, hogy milyen kiemelt jelentőséggel bír a felsővezetői szinttől a szakértői szintig 
folyamatosan fenntartott párbeszéd az illetékes tárcák és hatóságok között.

A másik jelentős tanulságokkal és tapasztalattal szolgáló terület a projektek előkészí-
tése volt. Az egyes projektek megvalósítása világosan megmutatta, hogy minél alaposabb 
és átgondoltabb a projektek előkészítése, annál zökkenőmentesebb a projektek elbírálási, 
szerződéskötési és megvalósítási szakasza.

A projektek legneuralgikusabb pontjának a (köz)beszerzési eljárások bizonyultak. 
Bebizonyosodott, hogy elengedhetetlenül szükség van a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó (FAKSZ) alkalmazására. Kiemelt jelentőséggel bír beszerzési doku-
mentumok műszaki tartalommal való pontos megtöltése. Az is bizonyítást nyert, hogy 
a becsült beszerzési költségek objektív alapokon nyugvó alátámasztására a piackutatás 
előírt és valós lefolytatása nem megkerülhető.

A tapasztalatok arra is rámutattak, hogy a (köz)beszerzési folyamatok bürokratikus 
menete, valamint a közbeszerzéseket felügyelő központi intézményrendszer folyamatos 
túlterheltsége olyan időbeni csúszásokat eredményezhet, amely feszített munkavégzést 
igényel a projekt végrehajtását megalapozó (köz)beszerzési folyamatok szabályos le-
folytatását végzőktől.

A (köz)beszerzések lebonyolítását nehezítette egy, mind a fejlesztéspolitikai intéz-
ményrendszeren, mind a kedvezményezetti körön kívül eső körülmény, nevezetesen a be-
szerzési áraknak a támogatási kérelem beadásakor nem tervezhető mértékű emelkedése. 
Jelentős kreativitást és proaktivitást igényelt a teljes szervezeti rendszer szintjén a nem 
tervezhető, a végrehajtás folyamán felmerülő többletköltségek fedezetének megteremtése, 
amelyre nemzeti szinten a vonatkozó jogszabályban rögzített, a költségek jogosságának 
bizonyítására kialakított intézményi megoldások és döntési mechanizmusok, míg tárca-
szinten az önerőkeret létrehozása jelentett megoldást.

Összességében megállapítható, hogy a projektek sikeres megvalósítása a körültekintő 
előkészítésen és az alapos tervezésen, a szakmailag megalapozott és időben meghozott 
döntéseken, valamint a meghozott döntések pontos végrehajtásán múlik.

A HM tárca  2021–2027-es  időszaki EU-s forrásokból megvalósítható fejlesztési 
lehetőségei, a levonható következtetések

A  2014–2020-as  időszak hátralévő két évében, egyrészt fel kell mérni az időszak során 
még bevonható és reálisan felhasználható fejlesztési források körét. Másrészt be kell 
fejezni a folyamatban lévő és a még döntésre váró, illetve az újonnan létrejövő projekteket. 
Harmadsorban, hatékonyan kell felhasználni a rendelkezésre álló időt és erőforrásokat 
a következő fejlesztési időszak előkészítésére.
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A bevonható és felhasználható fejlesztési források

Felhasználható támogatásokat eredményezhetnek a valamely oknál fogva nem megva-
lósult projektek visszafizetett forrásai terhére kiírt új támogatási felhívások.

Növeli a fejlesztéseket lebonyolító intézményrendszer mozgásterét a forint/euró idő-
szak elején számított és a valós árfolyam különbségéből adódó bevétel, amely terhére 
további felhívások jelenhetnek meg.

További rugalmas és tervezhető lehetőségeket biztosít az intézményrendszer számára 
a  2007–2013-as  időszak visszatérítendő támogatásainak visszafizetéseiből származó 
bevétel, amelyet az állam új fejlesztések megvalósítására fordíthat.

A HM tárca  2014–2020-as  időszaki, további EU-s fejlesztési forrásokhoz való jutá-
sának esélyeit ugyanakkor jelentősen csökkenti, hogy a Kormány, a fejlesztési időszak 
hátralévő két éve során, a még rendelkezésre álló támogatási források jelentős hányadát 
a gazdasági szereplők termelékenységet és hatékonyságot fokozó, a digitalizáció adta 
lehetőségekre fokozottan építő, az Ipar 4.0 irányába mutató fejlesztések támogatására 
fogja fordítani. A közszféra, ezen belül a honvédelmi ágazat szervezetei, tipikusan nem 
célcsoportjai ezen fejlesztéseknek.

Ugyanakkor, nem kell teljesen lemondani a további forrásbővítés lehetőségeiről, 
csak a célokat és a nagyságrendeket kell a valós körülményekhez igazítani. A kime-
rült fejlesztési források esetleges feltöltése révén, a várólistán lévő HM-es  projektek 
megvalósítása megkezdődhet. További lehetőséget biztosít a már lezárult, de jelentősen 
túlhívott felhívások forrásokkal való feltöltését követő újranyitása, amelyekre az elő-
készített projektjavaslatok birtokában a honvédelmi és honvédségi szervezetek eséllyel 
nyújthatnak be támogatási kérelmeket.

Fentieken túlmenően, a HM tárca számára fejlesztési forrásokat – valójában a források 
visszapótlását – jelenthet a tárca költségvetése terhére már folyamatban lévő, de még be 
nem fejezett, valamely támogatási felhívás céljaival megegyező és az adott célú EU-s 
fejlesztésekre meghatározott (köz)beszerzési szabályokkal megegyezően lebonyolított 
projektek költségeinek EU-s fejlesztési források terhére történő elszámolása.

Az időszak projektjei befejezésének feladatai

Kiemelten fontos, a már folyamatban lévő, mintegy 21 Mrd Ft támogatási forrás felhasz-
nálására irányuló projektek sikeres, időbeni és költséghatékony befejezése és elszámolása.

Mivel a HM tárca a  2014–2020-as  időszak során már sikeresen fejezett be kiemelt 
eljárásrendű projektet, és számolt el a felhasznált forrásokkal, így bizonyítást nyert, 
hogy a kedvezményezett szervezetek – az EU-források felhasználását koordináló 
tárcaszintű intézményrendszer szükség szerinti támogatásával – képesek a projektjeik 
sikeres megvalósítására. A projektek lebonyolítása azonban rámutatott olyan 
körülményekre – beszerzési eljárások elhúzódása, a beszerzési árak nem tervezhető 
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emelkedése, a szabályzói környezetben bekövetkező lényegi változások –, amelyek 
akadályokat állíthatnak a projektek elé.

Az erős külső alkalmazkodási kényszerben – a tárcán kívülről meghatározott fejlesz-
tési célok, külső forrás és annak kötött felhasználási szabályai, kívülről meghatározott 
szabályzói és döntési rendszer – megvalósított projektek kockázatai úgy kezelhetők, 
ha a tárca valamennyi döntési szintje azonnal reagál az akár kedvezőtlen változásokra, 
és biztosítja a megfelelően felkészített szakembereket.

Az EU  2021–2027-es  fejlesztési időszak tárcán belüli előkészítésének főbb feladatai

A folyamatban lévő  2014–2020-as  fejlesztési időszak hátralévő két évének egyik kie-
melten fontos és összetett feladatrendszere a következő, a  2021–2027-es  fejlesztési idő-
szak HM tárcán belüli feladatainak előkészítése.

Ezen feladatok hatékony elvégzését segítik a jelen időszakra való felkészülés sikeres 
végrehajtása során nyert tapasztalatok; a folyó időszak intézményépítési, együttműködési 
és projektmegvalósítási feladataiból keletkezett tapasztalatok; valamint annak lehető-
sége, hogy a következő fejlesztési időszak nemzeti szabályozói és intézményrendszere 
előkészítésében és alakításában a HM tárca érdemben részt vehet.

Elsődleges feladat mindazon döntés-előkészítő, egyeztető fórumokon és grémiu-
mokban a HM tárca érdekeinek képviselete, amelyek valós hatást gyakorolnak a vonat-
kozó fejlesztéspolitikai döntések meghozatalára. Ilyen fórum a Kormány által felállítani 
tervezett Programozási Munkacsoport.

Kiemelt fontosságú a folyamatos és operatív kapcsolat fenntartása, szükség esetén 
kiépítése, mindazon szaktárcákkal, amelyek a szektorális fejlesztési tervek kidolgozásán 
túlmenően, az új operatív programok előkészítése és kidolgozása terén ellátják a szak-
politikai felelősi feladatköröket.

Hasonlóan fontos, a HM tárca  2021–2027-es  fejlesztési céljai szempontjából releváns 
EU-s szektorális szabályzók, valamint a közös végrehajtási rendelet (CPR) tervezeteinek 
elemzése, a HM tárca fejlesztései megvalósítására gyakorolt potenciális hatásaik fel-
mérése.

Nem elhanyagolható fontossággal bír a különböző fórumokon, valamint szabályzók 
tervezeteiből nyert információk alapján, a  2021–2027-es  időszak tárcaszintű EU fejlesztési 
feladatai végrehajtását és az intézményrendszer felépítését és annak működését magában 
foglaló HM tárcaszintű szabályozó kidolgozásának megkezdése.

Fontos, hogy az új operatív programok tartalmi kiteljesedését követően, a tárcaszintű 
projektgenerálási folyamat eredményeképpen,  2019 végére,  2020 elejére, a tárca ren-
delkezzen az új EU-s és nemzeti fejlesztési célokkal szinkronban álló, a honvédelmi 
és honvédségi szervezetek valós fejlesztési igényeit tükröző projektjavaslatokkal.

A projektjavaslatok kidolgozása terén biztosítani kell, hogy a HM tárca EU-s forrá-
sokból megvalósuló projektjei, valamint Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program nemzeti költségvetésből végrehajtandó fejlesztési programjai minden lehetséges 
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ponton erősítsék egymást. Különösen a humánerőforrás-fejlesztések terén mutatkozik 
lehetőség a szinergikus hatások érvényesülésére, figyelemmel a digitalizációban, a robo-
tizációban, az autonóm rendszerek alkalmazásában, valamint az infokommunikációs 
eszközök fokozottabb használatában rejlő lehetőségekre.

Kiemelt fontosságú új kötelezettségként jelentkezik a HM tárca számára, a védelmi 
jellegű fejlesztések megvalósítását céljául kitűző Európai Védelmi Alap (EDF) végrehaj-
tásának nemzeti szintű feladatai sorában a szakpolitikai felelősi feladatkör ellátása. Ami 
jelenleg biztosra vehető, az az, hogy a közvetlen brüsszeli forrást jelentő EDF-források 
nemzeti felhasználási kereteire és céljaira a HM tárcának kell javaslatokat kidolgozni, 
szoros együttműködésben az érintett szaktárcákkal.

A HM tárca  2021–2027-es  időszaki előkészítő feladataiból levonható következtetések

Az előbbiekben kifejtettek alapján megállapítható, a  2021–2027-es  időszak sikeres elő-
készítését a folyamatban lévő  2014–2020-as  fejlesztési időszak során nyert tapasztalatok 
alapozzák meg.

Nyilvánvaló, hogy a Honvéd Vezérkarnak az integrált Honvédelmi Minisztéri-
umból való kiválásával, a Magyar Honvédség Parancsnokságának megalakulásával, 
a  2019. január 1-jétől  hatályos szervezeti és feladatrendszerek jelentette keretek között, 
fokozott együttműködést és koordinációt tesz szükségessé a következő EU-s fejlesztési 
időszak előkészítési és tervezési feladatainak időbeni és szakmai alapokon nyugvó el-
végzése.

Egyrészt a létrejött szervezeti és feladatrendszerbeli széttagoltság okán, másrészt 
a kohéziós források felhasználására irányuló fejlesztési projektek, valamint az Európai 
Védelmi Alap (EDF) forrásainak felhasználása merőben eltérő rendje és szabályai alapján 
kijelenthető, hogy kiemelten fontos feladatot jelent a HM tárca EU-s források felhaszná-
lását irányító egységes szabályozási és szervezeti rendszerének kialakítása.

Fentiek alapján javaslom:
1. A HM tárca – nem katonai/védelmi jellegű – fejlesztési célkitűzései szempontjából 

fontos kohéziós alapok forrásai felhasználása érdekében, a 24/2014. (III. 31.) HM 
utasítással létrehozott, az EU-s források felhasználásáért felelős szervezeti rendszer, 
a  2019. január 1-jétől  hatályos, megváltozott szervezeti és feladatrendszerhez iga-
zítva működjön tovább, és végezze a  2021–2027-es  időszakra való felkészüléshez 
szükséges feladatokat. Ezen kereteken belül valósuljon meg az új típusú támogatási, 
elszámolási és minőségbiztosítási formák és módszerek elemzése, a tárca tervezett 
fejlesztési projektjeire gyakorolt esetleges hatásuk felmérése.

2. Az új tárcaszintű feladatként jelentkező EDF fő felelős/szakpolitikai felelős 
feladatkör a HM közigazgatási államtitkára által, az általa gyakorolt szakirányítói 
jogkör gyakorlásával – a HM honvédelmi államtitkárával való szoros együttműködés 
útján – valósuljon meg. Így HM tárca szinten egy kézben összpontosul az EU-s 
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források felhasználásával kapcsolatos, alapvetően közigazgatási jellegű feladatokat 
jelentő, szakirányítói jogkör.

3. EDF szakpolitikai felelős feladatkörének ellátása során a HM KÁT közvetlen 
szakmai támogatása, a feladatok tárcaszintű koordinálása a 73/2017. (HK 8.) HM 
KÁT-HVKF együttes intézkedéssel létrehozott Zrínyi  2026 Munkacsoport által 
valósuljon meg.

4. A szükséges szakmai kidolgozói és döntés-előkészítő feladatok az EDF téma-
körében általában és különösen a hazai és nemzetközi védelmi ipari kérdések 
tekintetében a HM VFF, míg védelmi K+F kérdések esetében az MHP alárendelt 
MH MI által valósuljanak meg.

5. Az EDF-fel kapcsolatos tárcaszintű feladatok végrehajtása érdekében – figye-
lemmel a  2019. január 1-jével beállt működési rendre, valamint az EU-s források 
felhasználására irányuló, fokozatosan kidolgozásra kerülő nemzeti szintű sza-
bályzókra –, a szükséges mértékben legyenek módosítva a tárca vonatkozó belső 
szabályozói.

6. Összhangban a fejlesztéspolitikai intézményrendszer feladatütemezésével, az egyes 
fejezetek ágazati/szakterületi fejlesztési céljai, valamint a HM tárca vonatkozó 
szakmai érdekei idejekorán történő harmonizálása érdekében fel szükséges venni 
a kapcsolatot a szóba jöhető közvetlen brüsszeli források felhasználásáért felelős 
szaktárcákkal és szakpolitikai felelősökkel.

7. A nemzeti haderőfejlesztési célkitűzések, a tervezetten rendelkezésre álló költség-
vetési erőforrások, valamint a szövetségesi kötelezettségek ismeretében, nemzeti 
szinten kell meghatározni azon védelmi K+F/képességfejlesztési projektek és prog-
ramok körét, amelyek többnemzeti együttműködés keretében, egy időben elégítik 
ki a nemzeti képességfejlesztési követelményeket és tesznek eleget az EU védelmi 
ambíciószintjének.

8. A két- és többoldalú kapcsolati rendszerek felhasználásával javaslom meghatározni 
azon nemzetek körét – különös tekintettel azokra PESCO-projektekre, amelyekben 
hazánk érdekelt –, amelyekkel közös projektek keretében együttműködve maxima-
lizálni lehet az EDF-ből  és más közvetlen brüsszeli forrásból származó források 
felhasználását.

9. Az EDF támogatási kritériumainak megfelelő, a hazai katonai/védelmi fejlesztési 
célkitűzéseknek eleget tevő, de csak többnemzeti együttműködésben megvalósítandó 
projektek kialakítása során – a bevonható plusz EDF-forrás okán is – kiemelten 
javaslom figyelembe venni a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Zrt.-ket.
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A gépesített lövészdandár – mint a szárazföldi haderő 
alappillére – felállításának követelményei –  2018

Tóth István

A cél a gépesített lövészdandár felállítása követelményeinek áttekintése oly módon, hogy áttekinté-
sével a komplex követelményrendszerbe nyújtson betekintést. A követelmények vizsgálata nem korláto-
zódik a NATO által meghatározott követelményekre, figyelembe veszi a nemzeti sajátságokat, bizonyos 
mértékig a honvédség jelenlegi állapotát, illetve az országban zajló folyamatokat. Az ország fegyveres 
védelmi feladataiban, a Magyar Honvédség kötelékében a gépesített lövészdandár lenne alkalmas arra, hogy 
második lépcsőként ellenlökést hajtson végre. Ehhez természetesen szükség van olyan szervezeti felépítésű, 
eszközrendszerű, feltöltöttségű és kiképzettségű első lépcsőre, amely – más fegyvernemi és haderőnemi 
elemekkel együttműködve – képes az ellenlökés feltételeinek megteremtésére. A  2013-ban  kirobbant, 
és napjainkban is aktívan folyó ukrán válság ráirányította a figyelmet arra, hogy a  2000-es  években el-
indult, a fegyveres konfliktusok jellegét befolyásoló folyamatok nem egyértelműen egyirányúak, a világ 
országainak és hadseregeinek nem csupán expedíciós jelleggel történő békeműveleti feladatokban történő 
részvételre kell felkészülniük. Az Ukrajnában folyó események miatt újra előtérbe került az ország védelmi 
feladatainak fontossága, a hagyományos értelemben vett háború lehetősége – a hidegháborús évekhez 
hasonlóan – ismét megjelent a NATO keleti határán.

Bevezetés

A  2000-es  évek elejétől a NATO-országok hadseregei körében többségében erőteljes 
csökkentés volt megfigyelhető, ami mind az alakulatok, mind a nehéz technikai eszközök 
számának csökkenését eredményezte. Ezen folyamatoknak természetesen Magyarország 
és a Magyar Honvédség is részese volt.  2004-ig  a Magyar Honvédség három gépesített 
lövészdandárral rendelkezett. A három dandár lövészzászlóaljai eltérő technikai eszkö-
zökkel (az 5. és 62. dandárok BTR-80 és BTR-80/A páncélozott szállító harcjárművekkel, 
míg a 25. dandár BMP-1 gyalogsági harcjárművekkel) volt fölszerelve. A technikai esz-
közök sajátosságai miatt a lövészzászlóaljak szervezeti felépítése kismértékben eltért 
ugyan, de a dandárok szervezeti felépítése alapvetően megegyezett.  2007-re  a három, 
megközelítőleg azonos gépesített lövészdandárból, többszöri átszervezés után kettő tel-
jesen különböző lövészdandár formálódott. A hadrendből eltűntek a gyalogsági harc-
járművek, az önjáró lövegek, és a három harckocsizászlóaljból mindössze egy maradt.

A  2013-ban  kirobbant és napjainkban is Ukrajnában folyó események miatt újra elő-
térbe került az ország védelmi feladatok fontossága, a hagyományos értelemben vett 
háború lehetősége – a hidegháborús évekhez hasonlóan – ismét megjelent a NATO keleti 
határán.
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Egy nehéz (a magyar terminológia szerint gépesített lövész) dandár újbóli létrehozása 
a Magyar Honvédség kötelékében nagyon is aktuális lehet, ha figyelembe vesszük 
a világban végbemenő folyamatokat és Magyarország geostratégiai helyzetét. A világban 
végbemenő változások – különösen Oroszország hadseregének aktivitása – egy új 
fegyverkezési folyamatot indított el. A NATO tagországainak többsége, csakúgy, mint 
a szövetséghez nem tartozó, de Oroszország közelében található országok újragondolt 
védelmi terveket, intézkedéseket vezetnek be, megkezdték (újrakezdték) a lakosság 
felkészítését, és elkezdték a bő egy évtizeddel ezelőtt csökkentett nehéz technikai eszközök 
számának újbóli növelését. Erre a kérdésre választ adhat a Zrínyi  2026 Honvédelmi 
és Haderőfejlesztési Program, amelynek célkitűzése, hogy  2026-ra  a Magyar Honvédség 
a térség meghatározó hadereje legyen, ez azonban nem képzelhető el egy erős szárazföldi 
haderő nélkül.

A szárazföldi erők alappillérei a dandárok. A Hadtudományi lexikon megfogalmazása 
szerint a dandár „a fegyvernemek néhány zászlóaljából, osztályából, szakcsapatokból 
és anyagi-technikai biztosító alegységekből álló harcászati rendeltetésű magasabb egység. 
A gépesített lövész (harckocsi-) dandárok a szárazföldi csapatok alapvető összfegyver-
nemi harcászati magasabb egységei. Rendeltetésük, hogy önállóan, vagy más fegyver-
nemek és szakcsapatok egységeivel, alegységeivel együttműködésben harcászati felada-
tokat oldjanak meg. A gépesített lövészdandárok képesek sikerrel harcolni különböző 
terep- és időjárási viszonyok között, fő- vagy másodrendű irányban, első- vagy második 
lépcsőben, önállóan vagy más fegyvernemekkel együttműködve.”1

A gépesített fegyvernemek és szakcsapatok együttműködésének koncepciója 
a második világháborút megelőző és annak korai szakaszára tehető.

A koncepció mára kiforrottnak mondható, ugyanakkor a világ hadseregeiben ma is 
folyamatos változás jellemző. Az Amerikai Egyesült Államok hadseregében a  2000-es  
években került megalkotásra a nehéz dandár (HBCT) koncepció, amelynek tapasztalataira 
építve  2012 után változásokat szervezeti végrehajtva már páncélos dandárként (ABCT) 
él tovább. Az Orosz Föderáció hadseregében folyó haderőreform egyik eleme szintén 
a dandárok képességeinek fejlesztése és szerepének erősítése a hadosztályokkal szemben.

A NATO a nehéz erőket az alábbi jellemzőkkel azonosítja: tűzerő (firepower), moz-
gékonyság (mobility), védettség (protection), rugalmasság (flexibility), pszichológiai 
hatás (psychological effects).2 Ezen jellemzők alapján – természetesen a korlátozások 
figyelembevételével – a dokumentum szerint a nehéz kötelékek többek között kifejezetten 
alkalmasak védelmi jellegű tevékenységek során ellenlökések végrehajtására. Az ország 
fegyveres védelmi feladataiban, a Magyar Honvédség kötelékében a gépesített lövész-
dandár lenne alkalmas arra, hogy második lépcsőként ellenlökést hajtson végre. Ehhez 
természetesen szükség van olyan szervezeti felépítésű, eszközrendszerű, feltöltöttségű 
és kiképzettségű első lépcsőre, amely – más fegyvernemi és haderőnemi elemekkel 
együttműködve – képes az ellenlökés feltételeinek megteremtésére. A hatályban lévő 

1 Szabó  1995,  199. A–L.
2 Allied Land Tactics (2009). 3–4.
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doktrínák és szabályzatok3 leírják a dandár alkalmazásának alapelveit, ugyanakkor nem 
határozzák meg a dandár harctevékenységi körzetének méretét.4 Ezt alapvetően befo-
lyásolja az alakulatok szervezeti felépítése, ebből adódóan az eszközök száma, az alkal-
mazott eszközök fő harcászattechnikai jellemzői, ami az alakulatok között lényeges 
eltéréseket eredményezhet, azt eredményezve, hogy szövetségesi szinten – de a Magyar 
Honvédség állományában is – csak hasonló képességű alakulatok léteznek.

A NATO által megfogalmazott általános követelményrendszer

A NATO által  2016-ban  kiadott Bi-SC Capability Codes and Capability Statements 
dokumentum általános és specifikus követelményeket fogalmaz meg a képességtervezés 
végrehajtásához. A követelmények meghatározása a NATO által használt képességterve-
zési kritériumok rendszere, a DOTMLPFI5 (Doctrine, Organization, Training, Material, 
Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability) irányvonala mentén történt. A doku-
mentum nem határozza meg az alakulat konkrét szervezeti felépítését, létszámát, ezzel 
rugalmasságot biztosítva a nemzeteknek, ugyanakkor olyan képességkövetelményeket 
határoz meg, amelyek befolyásolják a szervezeti felépítést, felszerelést, illetve a kiképzés 
tervezését.

A dokumentum által meghatározott – gépesített lövészdandárra leginkább alkalmaz-
ható – általános követelmények a JOINT MANOEUVRE – Land (E.1.2) Infantry Brigade 
fejezetben szerepelnek.

1.01 A lövészdandár képes szárazföldi harcászati tevékenységek végrehajtására szer-
vezetszerű fegyverrendszereivel, szemben álló féllel harcba lépni és legyőzni, együtt-
működve más támogató erőkkel.

2.01 Képes 3-5 feladatra összeállított manőverzászlóalj és alárendelt zászlóalj vagy 
század szintű harctámogató és harckiszolgáló-támogató alegységek vezetésére és alkal-
mazására, mint a művelet fő erőkifejtése.

2.02 Rendelkezik tervező funkciókkal a szárazföldi műveletek tervezése és irányítása, 
más haderőnem parancsnokságok támogatása, illetve a Szövetség feladatainak sikeres 
végrehajtásához szükséges hadműveleti és stratégiai hatásokhoz történő hozzájárulás 
érdekében.

3 Allied Land Tactics (2009).; FM 3-90.6 The Brigade Combat Team (2016).; Ált/219. Magyar 
Honvédség Szárazföldi Műveletek Doktrína (2015).
4 Az MH Szárazföldi haderőnemének Harcszabályzata (I. rész, Hadtest, dandár) szerint a fő irányban 
védő dandár harctevékenységi körzetének szélessége normál terepen 30 kilométerig, erdős-hegyes 
terepen vagy a biztosítási övben  20-40 vagy több, míg a szárnyakon 50-60 kilométerig, mélysége 
 20-30 vagy több kilométerig terjedhet.
5 A DOTMLPFI koncepciójának megalkotója az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma. 
Az eredeti koncepció DOTMLPF volt, az „I” (Interoperability) a NATO által került hozzáadásra.
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2.09 Rendelkezik olyan vezetési képességekkel, amelyek a műveletek tervezésének 
és végrehajtásának teljes időszakában biztosítják az időbeni parancsadást és iránymutatást 
a dandártörzsön belül.

2.10 Rendelkezni kell folyó műveletek funkciókkal, amelyek biztosítják a műveletek 
felügyeletét, irányítását, illetve naprakészen nyilvántartják a kialakult helyzetet, és biz-
tosítják a valós vagy közel valós idejű helyzetkép ismeretét a saját csapatokról.

2.11 Rendelkezik tervező részleggel, ami a tervek kidolgozását, átdolgozását (művelet-
terv / támogató terv / elágazó terv) végzi a műveletek végrehajtását megelőzően.

2.12 Rendelkezik rövid távú (műveleti) tervezés funkcióval annak érdekében, hogy 
kiegészítő intézkedéseket készíthessen a helyzet változása esetén a tervhez képest, és a ki-
alakult helyzet kezelése rövid távú tervezést (<72 óra) igényel a küldetés teljesítése 
érdekében.

2.13 Rendelkezik műveleti elemző képességgel annak érdekében, hogy értékelje 
és jelentse a tevékenységek eredményességét, és módosítsa halálos és nem halálos képes-
ségek tevékenységét az Összhaderőnemi Koordinációs Paranccsal (JCO) összhangban.

2.03 Képes támadó, védelmi, stabilizációs és támogató műveletek végrehajtására.
2.04 Képes műveletek összhaderőnemi, többnemzeti expedíciós környezetben hideg 

és extrém meleg időjárási körülmények között történő végrehajtására.
2.05 Képes nem halálos intézkedések bevezetésére.
2.06 A dandárnak képesnek kell részt venni más alegységek fogadásának, állomá-

soztatásának, előrevonásának és integrációjának (RSOMI) támogatásában.
2.07 Képes a felelősségi területén tevékenykedő katonai és nem katonai képességek 

és szereplők tevékenységének tervezésére, koordinálására és szinkronizációjára.
2.08 Rendelkezik felderítő/hírszerző funkciókkal, amelyek képesek a beérkező képi, 

adat- és felderítő információk feldolgozására, értékelésére és felhasználására a dandár-
törzs információigényének megfelelően, valamint végrehajtják a harcmező összhaderő-
nemi felderítő előkészítésének (JIPB) dandárra háruló feladatait, megosztják a felderítési 
információkat más felhasználókkal.

3.07 A dandárnak rendelkeznie kell szervezetszerű ISTAR6 alegységgel és felderítő-
hírszerző funkciókkal, amely képes a Szövetség Összhaderőnemi Felderítő-Hírszerző 
(JISR) rendszerébe integrálódni.

2.14 A harcászati légi irányító csoport (TACP) és a légierő összekötő tiszt segítségével 
képes a légierő által nyújtott támogatás (tervezés, igénylés, koordináció, alkalmazás) 
lehetőségeinek, képességeinek és korlátainak értékelésére.

3.17 Rendelkezik légi és légvédelmi funkciókkal, amelyek képesek a légvédelmi 
és rakétavédelmi eszközök és alegységek koordinálására közel légi támogatás (CAS), 
légi szembenállás, légi felderítés, légi szállítás, ellenséges légvédelem lefogása (SEAD) 
során a hadosztály műveleti területén.

3.01 Szervezetszerű harctámogató elemeivel képes közvetett tűzzel történő támo-
gatásra.

6 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance.
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3.16 Rendelkezik tűztámogató koordinációs funkciókkal annak érdekében, hogy biz-
tosítani tudja a tűztámogatás hatásainak és rendszabályainak koordinációját, irányítását 
és elválasztását.

3.02 Képes a kiemelten fontos elemek légvédelmi oltalmazására.
3.03 Képes a manőveralegységek műszaki támogatására.
3.04 Képes a dandártörzsbe integrált vegyivédelmi szakemberek tevékenységével 

az alegységek támogatására.
3.05 Képes automatizált rendszeren keresztül felterjeszteni a logisztikai/műveleti 

parancsnoki jelentést a lőszer- és üzemanyag felhasználásról, a személyi harcértékről, 
a fő harci és nem harci technikai sérülésekről.

3.08 A dandár ellátási rendszerében képes az összes ellátási osztályban a minimum 
5 napos (5 DOS) ellátás biztosítására.

3.06 Képes időben feldolgozni és megosztani a vonatkozó információkat a felelős-
ségi területén működő nem katonai szereplőkkel az érvényben lévő műveleti biztonsági 
(OPSEC) szabályoknak megfelelően.

3.09 A dandár képes szilárd kommunikációs rendszer felállítására és működtetésére, 
amely különböző, a műveleti területen elérhető kommunikációs képességekre épül, biz-
tosítja a vezetési frekvencia-menedzsmentet, és biztosítja az elektromágneses spektrum 
szükséges mértékű zavarásmentességét.

3.10 Képes adatokat biztosítani az egységes műveleti helyzetkép (COP) alkalmazá-
sával az információk elosztása érdekében.

3.15 Képes rendszabályok bevezetésére a kibersebezhetőség minimalizálása érde-
kében, fenntartani a parancsnok részére elfogadható szintű szolgáltatást kibertámadás 
alatt, és képesnek kell lenni a teljes képesség visszaállítására a támadást követően.

3.18 Rendelkezik CIMIC-funkciókkal, annak érdekében, hogy kapcsolatot tartson 
a civil környezettel, a befogadó nemzettel és a kormányzati szervezetekkel, elemezze 
a katonai műveletek hatásait a civil lakosságra, létrehozzon CIMIC- és koalíciós lakos-
sági tájékoztató központot (Civil Public Information Center).

A NATO által megfogalmazott specifikus követelményrendszer

A dokumentum által meghatározott – gépesített lövészdandárra leginkább alkalmaz-
ható – általános követelmények a JOINT MANOEUVRE – Land (E.1.2) Infantry Brigade 
fejezetben szerepelnek.

1.01 Képes feladatra összeállított (túlnyomórészt nehéz) lövészzászlóaljak vezetésére 
és irányítására magas intenzitású szárazföldi harcászati szintű műveletekben, csapások 
és manőverek végrehajtásával, az ellenség tűzcsapásai alatt, átszegdelt terepen az ellenség 
legyőzése érdekében.

2.15 Képes magas intenzitású és döntő harctevékenység megvívására, az erők meg-
óvásával, a mozgás- és cselekvési szabadság megőrzésével, korlátozott harcképességgel 
átszegdelt terepviszonyok között.
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2.16 Képes harckocsicsapatok támogatására, kihasználva alegységeinek páncélvé-
dettségét, mozgékonyságát és tűzerejét.

• Alapvetően lánctalpas eszközök a nagyfokú mozgékonyság érdekében;
• A tűzerő érdekében nagy hatékonyságú toronyfegyverrel, illetve tűzvezető rend-

szerrel rendelkeznek;7
• Korszerű, lehetőleg modulárisan fejleszthető páncélzattal rendelkeznek, ami egy-

részt a fegyverek elleni védelmet, másrészt az improvizált robbanóeszközök (IED)/
aknavédelmet jelenti.8

A tüzérség vonatkozásában ennek a követelménynek való megfelelés az általánosan alkal-
mazott elvek szerint a dandár kötelékébe szervezett önjáró tábori tüzérséget feltételez.

Sajátságos, a NATO által nem megfogalmazott követelmények és befolyásoló tényezők

A követelmények felsorolása során a NATO természetesen nem határozza meg a részle-
teket, így a képességtervezés során olyan követelmények meghatározása is szükségessé 
válhat/válik, amelyek a NATO által nem kerültek megfogalmazásra.

Ezen részleteket a tagországok önállóan kell hogy kidolgozzák. Ezek alapvetően 
az ország teljesítőképességéből, szükségleteiből, meglévő képességeiből, sajátosságaiból 
adódó követelmények.

1. ábra
A DOTMLPFI elemeinek kölcsönhatása
Forrás: NATO Bi-SC Capability Codes and Capability Statements (2016).

7 A német Puma gyalogsági harcjármű 30 mm gépágyúja 3000 méteres lőtávolsággal rendelkezik.
8 A német Puma gyalogsági harcjármű páncélzata biztosítja szemből a 30 mm gépágyú lőszerei elleni 
védelmet, míg az aknavédelem  10 kg töltetig biztosítja a kezelők és a lövészraj védelmét.



851

A gépesített lövészdandár – mint a szárazföldi haderő alappillére – felállításának követelményei

A DOTMLPFI elemei külön alcímek alatt kerülnek megtárgyalásra, ugyanakkor szük-
séges kihangsúlyozni, hogy az egyes elemek egymástól nem szétválaszthatók, azok 
szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Például ha egy alakulat lövészalegységeinél 
típusváltás történik, és az új harcjármű (Material) csak öt lövészkatona befogadására 
képes a korábbi nyolc helyett, az kihatással lesz az alegység szervezeti felépítésére (Orga-
nization), illetve harceljárásaira (Doctrine). A megváltozott harceljárások változásokat 
generálnak a kiképzésben (Training), és így tovább. A DOTMLPFI elemeinek kölcsön-
hatását az 1. ábra szemlélteti.

Korábban – elsősorban a hidegháború időszakában – az erők korszerűsítésének moz-
gatórugója a technikai eszközök korszerűsítése volt. A DOTMLPFI – bár abban az időben 
nem került még megfogalmazásra – többi elemének korszerűsítése nem velejárója, hanem 
elsősorban következménye volt a technikai eszközök korszerűsítésének.

Doktrína (doctrine)

A következő három szempont (doktrína, szervezet, kiképzés) egymással kiemelten szoros 
összefüggésben áll. Az alkalmazni kívánt doktrína alapvetően befolyásolja a létrehozandó 
szervezet felépítését, illetve a doktrínára támaszkodva kell a kiképzés rendszerét megter-
vezni. A tervezett átfegyverzés minden bizonnyal változásokat fog eredményezni az al-
egységek szervezeti felépítésében. Az így megváltozott szervezeti felépítésű alegységek 
kiképzésének tervezéséhez és végrehajtásához egy új, a megváltozott eszközrendszerhez 
és szervezeti felépítéshez igazodó doktrína szükséges.

Szervezet (organization)

A gépesített lövészdandár szervezeti felépítésének megtervezése során olyan kérdések 
merül(het)nek fel, amelyek alapvetően befolyásolják a majdani kész tervet.

Az első ilyen kérdés, hogy a dandár szervezeti felépítését doktrinális alapokra helyezve 
kívánjuk létrehozni, vagy az Ország Fegyveres Védelmi Terve (OFVT) alakulatokra 
kivetített feladatai alapján. Az ország fegyveres védelme esetén, a dandár képességei 
alapján maximum egy hadműveleti irány lezárását kaphatja feladatul. A hadműveleti 
irány „a hadszíntérnek vagy a hadászati iránynak az a szárazföldi, vízi vagy légi 
sávja, amely hadműveleti jelentőségű objektumcsoport felé vezet, illetve biztosítja 
a hadműveleti cél elérését. Ehhez határain belül lehetőséget nyújt a seregtest(ek) 
magasabbegységeinek elhelyezésére, szétbontakozására és harctevékenységük egységes 
vezetésére. A hadműveleti irány a mindenkori helyzet hatására változhat, de hegyes, 
sivatagos, mocsaras, erdős körzetekben rendszerint állandó. Jelentőségüktől függően: 
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fő- és  mellékirányokat, természeti jellegük szerint: szárazföldi, vízi és légi hadműveleti 
irányokat különböztetünk meg.”9

A későbbiekben bemutatásra kerülő, különböző országok által létrehozott dandárok 
szervezeti felépítéséből arra lehet következtetni, hogy szervezeti kialakításuk doktrinális 
alapokon nyugszik, tervezésük során valószínűleg a képességkövetelményeknek való 
megfelelés volt az irányadó.

Amerikai minta

Az Amerikai Egyesült Államok hadseregében a  2000-es  évek második felében jelentős 
változások mentek végbe. A változások eredményeként a dandárok nagyobb képesség-
csomagot, nagyobb önállóságot kaptak, szervezeti felépítésük és számuk megváltozott, 
alapvetően új egységek jöttek létre.

Az átszervezés eredményeképpen három típusú (Heavy Brigade Combat Team, 
Infantry Brigade Combat Team, Stryker Brigade Combat Team) harcoló dandár került 
kialakításra. A magyar terminológia által gépesített lövészdandárként nevezett szerve-
zeti felépítéshez és felszereléshez az amerikai nehéz dandár (Heavy Brigade Combat 
Team – HBCT) közelít (2. ábra).

2. ábra
Az amerikai HBCT szervezeti felépítése
Forrás: FM 3-90.6 The Brigade Combat Team (2006).

9 Szabó  1995, 466. A–L. 
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A dandár természetesen nehéz technikával (M1 Abrams, M2 Bradley) van felszerelve, 
ami nagyfokú manőverező képességet, óriási tűzerőt és nagyfokú túlélő képességet 
biztosít az alegységek részére. A felépítés rendhagyó, a manőverzászlóaljak állományába 
törzstámogató század, kettő lövész- és kettő harckocsiszázad, valamint műszaki század 
tartozik.

Német minta

A német hadsereg nem hajtott végre az amerikaihoz hasonló jellegű egységesítést, ennek 
eredményeképpen a hasonló típusú dandárok szervezeti felépítése kisebb-nagyobb mér-
tékben eltér egymástól. Az eltérések alapvetően a manőveralegységek számában mutat-
koznak. A német 37. gépesített lövészdandár szervezeti felépítését a 3. ábra szemlélteti. 
A német hadsereg gépesített lövészdandárjai az ábra alapján nem rendelkeznek saját 
tüzérosztállyal, az alakulatok tűztámogatását a hadosztályok közvetlen alárendeltségébe 
tartozó tüzérosztályok hajtják végre.

3. ábra
A német 37. gl. dd. szervezeti felépítése
Forrás: Structure of the German Army. Wikipedia. Elérhető: https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_
of_the_German_Army (A letöltés dátuma:  2019. 01. 07.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_German_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_German_Army
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Orosz minta

Az Orosz Föderáció haderőreformjának egyik célja volt a dandárok képességeinek fej-
lesztése, azok előtérbe helyezése a hadosztályokkal szemben. Ennek eredményeként 
robosztus, nagy erőt felvonultatni képes dandárok jöttek létre. A hangsúly alapvetően 
a tűzerőn van, a manőveralegységek harcát különböző képességű tüzérosztályok támo-
gatják. Az orosz  200. önálló gépesített lövészdandár szervezeti felépítését a 4. ábra 
mutatja be.

4. ábra
Az orosz  200. önálló gépesített lövészdandár szervezeti felépítése
Forrás:  200th Separate Motor Rifle Brigad. Wikipedia. Elérhető: https://en.wikipedia.org/wiki/200th_
Separate_Motor_Rifle_Brigade (A letöltés dátuma:  2019. 01. 07.)

https://en.wikipedia.org/wiki/200th_Separate_Motor_Rifle_Brigade
https://en.wikipedia.org/wiki/200th_Separate_Motor_Rifle_Brigade
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Összehasonlítás

1. táblázat
Az egyes dandárok összehasonlító táblázata

HBCT ABCT Német dd. Orosz dd.
Manőveralegységek 2x zászlóalj 3x zászlóalj 3x zászlóalj 4x zászlóalj
Tűztámogató alegységek 1x osztály 1x osztály - 4x osztály
Dd. közvetlen alegységek száma 7 8 7 23

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az összehasonlításból kiderül, hogy mind manőveralegységek, mind a tűztámogatás 
vonatkozásában az orosz szervezet a legerősebb, ugyanakkor a nagyszámú alárendelt 
alegység a többi dandárnál nehezebben vezethetővé teszi.

A felállítandó gépesített lövészdandár javasolt felépítése

A dandártörzs vonatkozásában a NATO által meghatározott képességkövetelmények 
funkcióbővítéssel teljesíthetők, ami törvényszerűen létszámnövekedéshez fog vezetni. 
A felderítő főnökség létszámnövekedése a dandár állományában megjelenő ISTAR-
zászlóalj, a C4ISR üzemeltetése miatt válik indokolttá.

5. ábra
A gépesített lövészdandár javasolt felépítése (változat)
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A hadműveleti főnökség tervező funkciójának erősítése, illetve képességfejlesztése (had-
műveleti tervező képesség) szükséges. A főnökségen belül önálló részlegként (vagy 
a tűztámogató részleg állományában) szükséges a légierő- és légvédelmi tervező részleg 
kialakítása.

A dandártörzs állományában célszerű egy CIMIC/PSYOPS főnökség/részleg meg-
jelenítése.

A NATO által meghatározott képességkövetelmények alapján a felállítandó gépesített 
lövészdandár felépítését a 5. ábra mutatja be.

A manővererők vonatkozásában kettő gépesített lövészzászlóaljjal és egy harckocsi-
zászlóaljjal számolva robosztus erő áll rendelkezésre az ellenség gépesített erői ellen 
vívott harchoz. Egy második harckocsizászlóalj (az ábrán szaggatott vonallal jelölve) 
nagyobb szabadságot adna a parancsnoknak a tartalékképzés területén (és elöljárói tar-
talékként is opcióként szolgálhatna).

A felderítő képesség megteremtése érdekében a 1. fejezetben leírtak alapján egy 
ISTAR-zászlóalj felállítása jelenthet megoldást.

A dandár tűztámogatására egy tüzérosztályerő szükséges, a gépesített jelleg miatt 
önjáró platformon.

Az alegységek műszaki támogatása az alegységek száma és a feladatok szerteágazó 
jellege miatt egy műszaki zászlóalj erővel oldható meg. A meghatározott képességkö-
vetelmények között szerepel a légvédelmi képesség, amely egy légvédelmi üteg, ABV 
védelmi képességként egy ABV védelmi század meglétét feltételezi. A dandárnál meg-
jelenő nagyszámú új informatikai és kommunikációs rendszer kiszolgálását egy híradó 
század felállítása megoldhatja. Az egészségügyi támogatáshoz egy ROLE-2 képességű 
egészségügyi század szükséges, természetesen a tábori telepítéshez szükséges anyagi 
készletekkel együtt.10

Kiképzés, oktatás és felkészítés (training)

A kiképzés rendszerének átdolgozása az új szervezet felállítása kapcsán időszerű 
kérdés. A kisalegységek kiképzésének változása egyenes következménye az új, eltérő 
paraméterekkel rendelkező technikai eszközök megjelenésének.

Új eszközökre történő átképzés

Az új eszközökre történő kiképzés vizsgálata során átképzésről beszélünk a már kikép-
zett állomány esetén. Az átképzés „a katonai kiképzés egyik formája, egy fegyvernem, 
szolgálati ág valamely beosztásra már felkészített katonájának alkalmassá tétele más 
beosztásra vagy más fegyvernembeli, szakszolgálati feladatok ellátására, más harceszköz 

10 A ROLE-2 tábori telepítésének kérdéseivel Nyitrai  2017 foglalkozik. 
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kezelésére. Az átképzést rendszerint a haditechnikai eszközök típusváltása, új eszközök, 
eszközrendszerek, felszerelések beszerzése és rendszerbe állítása, továbbá szervezeti 
változások indokolják.”11 Az újonnan rendszerbe állításra kerülő eszközökre történő 
ki- és átképzések tervezése során kettő ütemmel kell számolnunk (6. ábra).

Első ütemben a kiképzők, a javító szakállomány, illetve a tanintézeti oktatók át-
képzését kell megvalósítani, külföldön, a gyártó (vagy eladó) telephelyén. Az első ütem 
végére a kiképzőknek és tanintézeti oktatóknak alkalmassá kell válniuk a kezelő állo-
mány átképzésére, tanintézeti képzésben részt vevők kiképzésére.

I. ütem II. ütem

Kiképzendők -2/2. -2/1. -1/2. -1/1. 1/1. 1/2. 2/1. 2/2.
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ku
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t

Kiképzők

Javítók
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nt
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A
)

Oktatók

Hallgatók

6. ábra
Az újonnan beszerzésre kerülő technikai eszközökre történő ki/átképzés ütemezése (változat)
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A második ütemben kerül sor az alegységek kezelő állománya átképzésére, valamint 
a tanintézeti képzésben részt vevők kiképzésére. A képzés ezen üteme már az eszközök 
Magyar Honvédséghez történő beérkezését követően, hazai bázisokon folyik.

Kötelékkiképzés

Az átformált kiképzési rendszer egyik legfontosabb célkitűzése kell hogy legyen, 
hogy az abban részt vevő alakulat a kiképzési ciklus végére képes legyen a NATO 
által megfogalmazott általános és specifikus követelményrendszer elemeinek való 
megfelelésre. Ez magában foglalja nemcsak az alegységek kiképzését raj-szakasz-
század-zászlóalj szinteken, de kiemelt részét kell hogy képezze a parancsnokok 
és törzsek felkészítése is.

11 Szabó  1995, 80. A–L.
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Hadfelszerelés (material)

A mai Magyar Honvédség szárazföldi haderőneme a Varsói Szerződés idejéből származó 
technikai eszközöket alkalmazza. Ennek eredményeként a mai Magyar Honvédség elavult 
haditechnikai eszközökkel rendelkezik, és a katona egyéni felszerelése sem felel meg 
a kor követelményeinek. A helyzet kezelése napirenden van, mind a technikai eszközök, 
mind az egyéni felszerelés vonatkozásában jelentős fejlődés várható. Az új hadfelszerelés 
beszerzése során hat alapvető szempontot célszerű szem előtt tartani.

A meghatározott hadműveleti követelményeknek való megfelelés

A hadműveleti követelmények időről időre változnak, követve a technikai fejlődést. 
Az újonnan fejlesztett rendszerek megléte rövid idő alatt követelményként jelentkezik, 
és a tudomány rohamos fejlődése eredményeként ez az idő rövidül, az eszközök hama-
rabb válnak elavulttá. Fontos szempont, hogy a beszerzésre kerülő technikai eszközök 
magukban hordozzák egy későbbi korszerűsítés lehetőségét.12

Magyar ipari létesítmények bevonása a gyártásba és fenntartásba

A Magyar Honvédség jövőbeni beszerzései vonatkozásában kívánatos lenne a rendelke-
zésre álló ipari potenciál bevonása új eszközök fejlesztésébe, gyártásába, fenntartásába. 
Ez történhet önálló fejlesztéssel és gyártással, licenc alapján történő összeszereléssel, 
esetleg gyártással. Ezzel a magyar gazdaság fejlődése is megvalósulna, hiszen egy hosszú 
távú folyamatban gondolkodva új beruházások valósulnának meg, új munkahelyeket 
teremtve, magyar cégek lehetőséget kaphatnának a nemzetközi piacon történő meg-
jelenésre, valamint a magyar cégektől történő beszerzés jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhetne. Erre a megoldásra jó példa a Magyar Honvédség új kézifegyverekkel 
a Zrínyi  2026 program keretében történő ellátása.13

A forrásország és szövetségi rendszereink viszonyának vizsgálata

Ez a kérdés alapvetően politikai jellegű kérdés, nem a katonai szakmai érvek mentén 
körvonalazódik, ugyanakkor a politika mellett az ország gazdasági érdekei  természetesen 

12 A T-72 harckocsi megfelel ennek a követelménynek, ebből született a T-90 típus. Ugyanakkor 
a T-90 véleményem szerint egészében már nem, csak részrendszereiben fejleszthető tovább, ami későbbi 
alkalmazhatóságában korlátozásokat fog eredményezni, valószínűleg ez is hozzájárult egy új típus, 
a T-14 Armata kifejlesztésének igényéhez.
13 Fegyvergyártás indul Magyaroroszágon (2018). 
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befolyással bírnak. Tisztán kell látni, hogy amennyiben az ország a NATO „megbízható” 
tagja kíván maradni, az új eszközök és rendszerek beszerzése során az orosz iránnyal 
szakítani kell.

Fenntarthatóság

Az újonnan rendszerbe állított felszerelések, eszközök és rendszerek hosszú távon meg-
bízható üzemeltetéséhez, használatához elengedhetetlen azok fenntarthatóságáról való 
gondoskodás. Fontos, hogy az eszközök olyan rendszerben kerüljenek beszerzésre, ami 
biztosítja azok karbantartását, javítását. Ez történhet szerződés alapján a gyártó által, 
szerződés alapján más partner által (bevonva magyar partnereket), illetve történhet 
a javító szakállomány által.

A folyamatnak részét kell hogy képezze a javításhoz és karbantartáshoz szükséges 
alkatrészekkel, javító anyaggal történő ellátás.

Rendszerszemlélet, interoperabilitás

A beszerzésre kerülő eszközöknél kiemelten fontos, hogy azok rendszerben kerüljenek 
beszerzésre és rendszerbe állításra. Ez nem csupán a fenntarthatóságra vonatkozó szer-
ződéseket és kiszolgálási rendszer meglétét kívánja meg, de az eszközök és rendszerek 
egymással történő együttműködésének lehetőségét (interoperabilitását) is.

Az új rendszerek beszerzése során mindenképpen törekedni kell arra, hogy az inte-
roperabilitás technikai feltételei (szövetségi szabványos lőszer, üzemanyag, egymáshoz 
csatlakozni képes híradó rendszerek stb.) szövetségi szinten erősödjenek.

Beszerzések ütemezése

Mivel a zászlóalj a legalacsonyabb harcászati szintű alegység, amely még rendelkezik 
a hatékony tervezéshez és az alegységek irányításához szükséges törzzsel, amely képessé 
teszi önállóan vagy más fegyvernemekkel és a légierővel együttműködve műveletek 
végrehajtására, ezért az új eszközök rendszerbeállítása tehát minimálisan teljes zászló-
aljak egy időben történő átfegyverzésével kell hogy megtörténjen.

Parancsnoki és vezető állomány (leadership)

A parancsnoki és vezető állománnyal kapcsolatban a személyi feltételek meglétének 
alapja, hogy a dandár parancsnoki állománya és törzsei feltöltöttsége elérje a hatékony 
működéshez szükséges szintet.
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Személyi állomány (personnel)

A képességfejlesztés kiemelt tényezője a személyi állománnyal történő feltöltés, ez alap-
vetően befolyásolja a feladat sikerét. A személyi állomány kiválasztásával kapcsolatban 
szükséges a kompetenciakövetelmények meghatározása, ugyanakkor mindenképpen szót 
kell ejteni azokról a tényezőkről, amelyek a feltöltést befolyásolják, úgymint az országban 
jelen lévő demográfiai folyamat, a munkaerőpiaci tényezők, illetve a generációs jel-
lemzők ismerete. A kihívásokra választ kell találni, a katonai pályát vonzóvá kell tenni 
a társadalom körében.

Infrastruktúra (facilities)

Egy alakulat létrehozásának egyik alapvető feltétele, hogy a személyi állomány és a tech-
nikai eszközök beérkezése előtt rendelkezésre álljanak az infrastrukturális feltételek, 
amelyek szükségesek az erők/eszközök elhelyezéséhez, a hatékony munkavégzéshez. 
Az infrastrukturális létesítmények rendeltetésük szerint több csoportra oszthatók: el-
helyezési létesítmények; munkahelyek, kiképzési létesítmények; technikai övezet léte-
sítményei. Ha 21. századi alakulatot akarunk létrehozni, annak személyi állományát 
és technikai eszközeit is 21. századi körülmények között kell elhelyezni, tevékenységét 
korszerű kiképzési objektumoknak kell támogatni.

Interoperabilitás (interoperability)

Az interoperabilitás a haderők tekintetében feltételezi, hogy a meghatározott szövetségen 
belül a katonai szervezetek vezetése és haditechnikai eszközökkel való felszereltsége, 
továbbá az emberek felkészültsége lehetővé teszi a szoros együttműködést, a törzsek 
közötti normális kommunikációt, fegyverrendszereik megfelelő kapcsolódási lehetősé-
geit (kompatibilitás), vagyis mindazt, ami a kitűzött cél elérését optimális erőbevetéssel 
lehetővé teszi.”14 Az interoperabilitás vonatkozásában az egész komplex rendszerről 
beszélünk, ugyanakkor a Hadtudományi lexikon magyarázatát elemezve az alábbiakat 
láthatjuk:

• A haditechnikai eszközök esetében a NATO-n belül nem lehetett célként megha-
tározni a haditechnikai eszközök egységesítését.15 Ez alapvetően gazdasági okokra 
vezethető vissza.

14 Szabó  1995, 596. A–L.
15 Ezzel szemben a Varsói Szerződés országainak hadseregei többnyire a szovjet gyártmányú vagy 
szovjet licenc alapján gyártott eszközöket alkalmazták.
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• A szövetségen belül az alkalmazott eljárások csak részben kerültek szabványosításra. 
Stratégiai és hadműveleti szinten a NATO a COPD-t alkalmazza, ugyanakkor 
a harcászati szintű döntéshozatal nincsen egységesítve.

• A kommunikáció vonatkozásában, a korszerű eszközökkel rendelkező haderő 
hasonló képességekkel rendelkező híradó eszközöket használ. Ugyanakkor a hasonló 
képességek nem feltétlenül jelentik a közös rendszerben történő alkalmazhatóságot.

• Lőszer és üzemanyag esetén a NATO-n belül a lőszerek szabványosítása megtörtént, 
és bizonyos lőszerek több ország több technikai eszközével.

Fenti tényezőkön kívül van még egy kiemelten fontos szempont, ami a különböző országok 
hadseregeinek együttműködését alapvetően befolyásolja: a nemzeti korlátozások.

Befejezés

A NATO által meghatározott általános és specifikus követelményrendszer azt eredmé-
nyezi, hogy az annak megfelelni képes alakulat egy robosztus felépítésű, nagy harci 
hatékonyságú manőverelemekből, összehangoltan működő harctámogató elemekből, 
valamint az előbbieket minden körülmények között támogatni képes harckiszolgáló 
támogató elemekből áll, korszerű eljárásokat alkalmaz, a kor színvonalának megfelelő 
felszereléssel és technikai eszközökkel van felszerelve, és a vezetés-irányítást végrehajtó 
elemek felkészültsége és a támogató rendszerek alkalmazásának eredményeként képes 
a műveletek széles spektrumának tervezésére és összhaderőnemi jelleggel, többnemzeti 
környezetben történő végrehajtására.

Egy lehetséges ellenség elrettentése szempontjából a „nehéz” erők tűzerejük, mozgé-
konyságuk, védettségük és többcélú alkalmazhatóságuk miatt értelemszerűen nagyobb 
hatást érnek el, mint egy könnyű lövészdandár. A gépesített lövészdandár közepes 
és könnyű dandárokkal összehasonlítva lényegesen nagyobb harcértéket képvisel, ami 
tekintettel arra, hogy Magyarország természetes határai jellemzőiből adódóan többnyire 
nem jelentenek könnyen védhető természetes akadályt, szerepe az ország védelmének 
feladataiban felértékeli egy ilyen képesség jelentőségét.

A képességfejlesztés tervezése és végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a DOTMLPFI elemeinek egymáshoz való kapcsolódására, kölcsönhatására. Ennek hiá-
nyában a végeredmény nem képességfejlesztés lesz, csupán a rendszer egyes elemeinek 
fejlesztését fogjuk elérni, ami részleges előrelépést jelent, és nem feltétlenül ad választ 
a kihívásokra.

A gépesített lövészdandár iránt az európai biztonsági környezet változása miatt meg-
fogalmazódott igényre a Zrínyi  2026 honvédelmi és haderő fejlesztési program adhat 
hatékony választ. A program sikere nagyban múlik annak társadalmi elfogadottságán, 
támogatottságán.16

16 Egy hatékony kommunikációs kampány segíthet megelőzni az Airbus A319 repülőgépek beérkezését 
megelőző, és azt követő negatív hangvételű sajtótermékek megjelenését.
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Előszó

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig 
jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, 
amely az elmúlt hat évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai 
felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékeny-
séget, mintegy tovább hagyományozva az 50-es  évek elején a hallgatók egy részében meg-
nyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos 
utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A hazai felsőoktatásban a tehetséggon-
dozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK.

A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás 
terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. 
Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mes-
terek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hall-
gatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul 
ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajá-
títsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti 
érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, 
azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói 
tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok 
szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelent-
kezők érdemi kiválogatására.

Jelen tanulmánykötet a hadtudománnyal foglalkozó honvédtisztjelöltek munkáját 
és kutatásaikat mutatja be, amelyek a  2019. évben születtek.

Budapest,  2020. május  15.
Dr. Csengeri János
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Bevezetés

Manapság a katonai magánvállalatok teljesen megszokott résztvevőit képezik a  21. század 
hadszíntereinek. Ehhez képest a modern változataikról mégis kevés információ kering 
a köztudatban. Honnét erednek, miért jöttek létre, mikor jöttek létre, milyen törvények 
vonatkoznak rájuk, és még számos kérdés merül fel velük kapcsolatban. Úgy vélem, 
nagyon fontos ezzel a témával foglalkozni, mert napjaink harctereinek egyik, ha nem 
a legjobban fejlődő területe, ezenfelül pedig nagy behatással van a mai modern had-
viselésre. Mik azok a katonai magánvállalatok?

Angolul private military company vagy private military and security companies 
(továbbiakban: PMC, PMSC). Ezek olyan magáncégek, amelyek főleg katonai és/vagy 
biztonsági szolgáltatásokat nyújtanak megbízóik számára, de palettájukon számos más 
szolgáltatás is megtalálható.

Modern katonai magánvállalatok születése

A zsoldos egyáltalán nem újkeletű szó. Már a középkorban is alkalmaztak zsoldos sere-
geket, sőt bizonyos értelemben még az ókorban is léteztek zsoldosok. Azonban a mai 
világban átalakult a szó jelentése, és tette ezt oly módon, hogy világszerte eltér a meg-
fogalmazása. Emellett nincsen nemzetközi egyetértés elvekben és jogszabályokban sem. 
Az országonkénti eltéréseket rengeteg faktor befolyásolja, mint például a politikai háttér, 
biztonsági helyzet, katonai kultúra, privatizáltság aránya, csak hogy pár példát meg-
említsek.

Hidegháború vége

A hidegháború során kiépült egy nagyon stabil bipoláris rendszer, amely támaszként 
szolgált sok fejlődő országnak. Ezenkívül a hidegháború során működő diktatúrák 
sikerrel nyomtak el számos belső etnikai és vallási konfliktust, amelyek csak  1989 után, 
fokozatosan törtek felszínre. Az 50-es  évek végétől kezdve elindult egy fegyverkezési 
verseny, aminek eredményeképpen mindkét szuperhatalom hatalmas haditechnikai 
tartalékot és haderőt halmozott fel egy esetleges világháború megvívása céljából. 
A téma szempontjából nagyon fontos megemlíteni a hidegháború „forró” pontjait is. 
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Habár az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közvetlen sohasem csapott össze, 
az időszak közel sem nevezhető a béke éveinek. A világ különböző pontjain tucatjával 
robbantak ki különböző fegyveres konfliktusok, amelyekben a szuperhatalmak aktív 
részt vállaltak hol katonai beavatkozással, hol fegyverrendszerek és egyéb haditechnikai 
ellátás szállításával, elhintve ezzel hasonló jövőbeli konfliktusok magvait. Példának 
okért az amerikaiak nagy mennyiségű fegyvert küldtek Afganisztánba a mudzsahedinek 
megsegítésére a szovjet csapatok ellen folytatott harcaikhoz. Szovjetunió afganisztáni 
bukása után az amerikaiak a kiadott fegyverek jelentős részét nem kapták vissza. 
Rengeteg fegyver jutott még a Közel-Keletre és Izrael térségébe is, köszönhetően 
az arab–izraeli háborúknak.  1989 után a kétpólusú világrend felbomlott, így számos 
harmadik világbéli ország maradt magára támogatás nélkül, számos problémával találva 
szembe magát, amelyek megoldásához nem rendelkeztek megfelelő katonai potenciállal. 
További következmény, hogy a világ országainak nagy része leépítésekbe kezdett, ami 
a hadsereget illeti, így rengeteg fegyver, technikai eszköz, illetve szakember, katona 
kerül ki a civil piacra.

A professzionális haderő

A hidegháború folyamán elkezdődött egy technológiai fejlődés, amely a mai napig 
tart, és a hadseregre is erős behatással volt/van. Ennek hála, rengeteg új technológiát 
integráltak magukba a modern haderők. Az integrálásra pedig szükség is volt, mivel 
már a hidegháború alatt is meg lehetett figyelni egy tendenciát, amely az aszimmetrikus 
hadviselés elterjedését mutatta. Az ilyen hadviselés lényege, hogy az egyik fél 
kerüli a nyílt összecsapást, kihasználja az ellensége gyengéit, főként lesállásokkal 
és rajtaütésekkel operál. Ezek ellen nehéz a védekezés, de nem lehetetlen. Magától 
értetődő, hogy a felderítés mekkora jelentőséggel bír az erők megóvásának szempontjából, 
és itt jön képbe a technológia és a képzett felderítőszemélyzet, amely maximalizálja 
ennek a hatékonyságát. A számos új technológia, ami a hadsereg minden szintjén 
és eszközén megjelent hatalmas szakemberigénnyel jelentkezett, amelyeknek a képzése 
drága volt, és sokáig tartott, ezáltal csökkent az egy adott pénzösszegből kiképezhető 
és felszerelhető katonák mennyisége. Továbbá az új eszközök hatékonysága és jellege 
(pilóta nélküli eszközök) már nem tette szükségessé a tömeghadsereg fenttartását. 
Ebből könnyen levezethető, hogy a haderőlétszámának a csökkentése és a technológia 
hadifelhasználású elterjedése miként okozták a hadsereg professzionálissá válását. 
Napjainkban szerte a világban az figyelhető meg, hogy az országok többsége próbálja 
növelni a haderejének a létszámát több-kevesebb sikerrel. Az egyik leggyakrabban 
PMC-ket alkalmazó ország az Amerikai Egyesült Államok, annak érdekében, hogy 
a növekvő létszámot és technológiát ki tudja szolgálni, üzemeltetni tudja, gyakran 
bíz meg katonai magánvállalatokat a harctámogatói szerepkör betöltésével. Ez annak 
tudható be, hogy a hadseregnek a katonai képeségekre, amelyeket a nagyobb állomány 
és az új/több technológia jelent, nagy szüksége van a missziókba (Irak, Afganisztán, 
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Szomália), így ezek nem tűrnek halasztást. Viszont ezeknek az ellátási rendszerét sok 
idő lenne kiépíteni, továbbá békeidőben is fent kéne tartani, ezért gazdaságosabbnak 
vélték, ha leszerződtetnek civil cégeket e szerepek betöltésére.

 1. ábra
A katonai magánvállalatok számának növekedése
Forrás: Baum–McGahan  2009, 44.

A privatizációs forradalom

Mi is az a privatizáció? Ez egy olyan folyamat, amely során állami tulajdonú értékek 
vagy állami feladatok ellátása kerül ki magánkézbe. Az elmélet mögötte, hogy az állam 
általában nem képes gazdaságosan vagy éppen nyereségesen üzemeltetni/ellátni 
egy-egy üzemet, feladatot, míg ha ezek magánkézbe vannak, sokkal jobban termelnek, 
költséghatékonyabban vannak ellátva, mivel a magánszemélynek érdeke a profitteremtés, 
és emiatt jobban is motiválható. Másik elméleti előnye a privatizációnak, hogy szabad 
piacot teremt, ahol a különféle szolgáltatók, cégek versenyhelyzetben vannak. Ez még 
inkább elősegíti a profitorientáltságot, a szolgáltatás/termék minőségének a javulását, 
és az árak szintentartását. Több elmélet is van ahhoz kapcsolódóan, hogy milyen mértékű 
privatizáció segíti legjobban egy ország működését. Ahány ország, annyiféle felfogás 
és berendezkedés, míg az Amerikai Egyesült Államokban a nagymértékű privatizáció 
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a jellemző (nem is csoda, hogy itt alakul meg a katonai magánvállalatok jelentős része), 
addig Oroszországban pont az ellentéte, és a két berendezkedés között is számos 
ország létezik. Az ideológiák bal széle a keményvonalas kommunizmus, ahol az állam 
tulajdonában áll szinte minden, rendkívül rugalmatlan rendszer gazdasági szempontból, 
míg másik oldalon a piaci anarchizmus áll, amely egy nehezen kiszámítható piacot hozna 
létre minden területen beleértve a közügyeket, rendfenttartást és a hadsereg működtetését. 
Majdnem minden országban azonban érvényesül egy viszonylagos monopólium, 
amely egyet jelent az állam kizárólagos helyzetével egy-egy területen. Klasszikusan 
ilyen terület a rendfenttartás, vasúti infrastruktúra víz-, villanyellátás, posta, hadsereg. 
Nyugaton a második világháború után beinduló privatizáció egyre több feladatot vesz át 
az államtól. Alapvetően olyan funkciók kerülnek magánkézbe, mint a tömegközlekedés 
egy része, energiaszolgáltatás, aztán pedig megalakulnak az első modern katonai 
magánvállalatok. Ami fontos, hogy állami ráhatás nélkül, teljesen a civil piacról kinőve 
kezdenek el terjeszkedni, és így folynak bele később majd az állami hadiiparba. Manapság 
ez olyan szinten van, hogy Patrick F. Kennedy külügyminiszter-helyettes  2008 májusában 
elhangzott nyilatkozata alapján az amerikai hadsereg nem lenne képes a közel-keleti 
országokban tevékenykedni katonai magánvállalatok nélkül.1 Nagyon fontos megvizsgálni 
egy adott ország privatizáltságának a szintjét, ha a katonai magánvállalatok helyzetét 
és a rájuk alkalmazandó jogszabályokat szeretnék górcső alá venni egy adott államban. 
A kettő gyakran kéz a kézben jár egymással, ahol a privatizáltság olyan szinten van, hogy 
PMC-k tudnak létrejönni, a rájuk vonatkozó nemzeti jogszabályok is megengedőbbek 
lesznek velük szemben. Eközben például Magyarországon és még jó pár más európai 
országban a zsoldos tevékenység jogellenes.

Összefoglalva

A hidegháború vége követte leépítésekkel jelentkező fegyver- és embertömeget a ki-
szervezés következtében, valamint a katonai akadályokkal küzdő országok által jelen-
tett piaci résen létrejövő katonai magánvállalatok szívták fel. Továbbá a hadseregekben 
végbemenő technikai fejlődés során jelentkező szakemberhiányt az állam civil piacról 
pótolja. Ezen folyamatok között szoros kapcsolat figyelhető meg, gyakran katalizátora 
egyik a másiknak. Megfigyelhető, hogy mennyi minden szerepet játszott a PMC-k lét-
rejöttekor, amennyire a politikai, annyira a katonai és a gazdasági tényezők is fontos 
szerepet játszottak. Ebben a pontban figyelembe kell venni, hogy a nyugati típusú katonai 
magánvállalatokat részletezem leginkább, mivel ez a legelterjedtebb és legáltalánosabb 
típus. Az orosz katonai magánvállalatok születésére kitérek még, egy későbbi külön 
alfejezetben.

1 Varga  2009b, 57–69.
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Katonai magánvállalatok fajtái

A katonai magánvállalatok felosztását általában a cég fő arcéle alapján végezzük. Ezen-
kívül létezik több más csoportosítás is. A csoportosítás azért fontos, mert a szolgáltatás 
típusa határozza meg, hogy a cég milyen hatáskörben dolgozik/dolgozhat, illetve hogy 
milyen jogrendszerben bírálják el, és milyen jogviszony áll fenn a cég és a megbízó 
között. Sajnos a katonai magánvállalatok fogalmára és csoportosítására nincsen egy 
nemzetközileg is elfogadott meghatározás.

„Green Paper”-felosztás

Ezt a felosztást először a brit külügyminisztérium által készített „Green Paper”2 alkal-
mazta és állította fel. Véleményem szerint ez az egyik legátláthatóbb és legegyszerűbb 
besorolás.

1. táblázat
„Green paper”-féle felosztás

Szolgáltatások Főbb megrendelők
műveleti támogatás kormányok
katonai tanácsadás és kiképzés kormányok
fegyverbeszerzés kormányok
hírszerzés kormányok, inter-/multinacionális vállalatok
biztonsági szolgáltatások inter-/multinacionális vállalatok, humanitárius szervezetek
logisztikai támogatás békefenttartó szervezetek, humanitárius szervezetek

Forrás: HC 577 Private Military Companies: Options for Regulation  2001-02 (2002).

Katonai erőt biztosító vállalat

Az ilyen cég alkalmazottjai közvetlenül részt vesznek a harcokban, a harcoló egységek 
irányításában, illetve ellenőrzésében. Manapság ez a fajta vállalat nem található meg 
a piacon a nemzetközi jogszabályok változása és az állami támogatás hiánya miatt.3 
A nemzetközi hangulatban keltett ellenszenvet több helyen zsoldosok által elkövetett 
túlkapások és brutális viselkedésformák okozták. Az utolsó ilyen vállalatot, a brit 
Sandline Internationalt  2004 áprilisában számolták fel.4 Az ilyen jellegű cégek, főként 
olyan gyenge/bukott államoktól kapnak megbízásokat, akiknek nincs elegendő katonai 
képességük a biztonsági problémáik megoldására, és nemzetközi beavatkozásra nincs 

2 HC 577 Private Military Companies: Options for Regulation  2001-02 (2002).
3 Varga  2009b, 57–69.
4 Varga  2009a.
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 esél yük, ugyanakkor van olyan nyersanyag az ország területén, amellyel ki tudja fizetni 
a zsoldosokat.

Katonai tanácsadó vállalat

A katonai tanácsadó vállalatok közé azok tartoznak, amelyek a megbízó állam had-
erejének működtetése, újjászervezése szempontjából elemző, tanácsadó és kiképző 
szolgáltatásokat nyújtanak. A katonai erőt biztosító vállalatokkal ellentétben a katonai 
tanácsadó vállalatok nincsenek jelen a taktikai harcmezőn. Habár közvetlen a harcokban 
nem vesznek részt, önvédelem céljából fel vannak fegyverezve.5

Katonai támogató vállalat

A katonai támogatói vállalat ismertetője, hogy a megbízója olyan üzemeltetői, logisz-
tikai vagy technikai, másszóval a katonai képességek szempontjából másodlagosnak 
minősíthető feladatok ellátására bízza meg a zsoldosokat, amelyeknek az ellátását sze-
retné kivonni a saját rendszeréből, tehermentesítve így a haderejét. Ennek következ-
tében a megbízó jobban tud koncentrálni a tisztán katonai jellegű feladatokra. Manapság 
nagyszámban találhatóak meg az ilyen típusú cégek nagy hadműveletek logisztikai vagy 
egyéb, a korábbiakban felsorolt aspektusok biztosításakor.

Katonai-biztonsági vállalat

A katonai biztonsági vállalatok, ahogy a nevük is elárulja, különféle biztonsági szolgálta-
tásokat nyújtanak a megbízóik számára. Lehet ez konvoj, objektum, infrastruktúra vagy 
akár személyvédelem is. Tagjaik közvetlen életveszélyben dolgoznak, akárcsak az első 
vonalbeli katonák. Megkülönböztetendő a katonai erőt biztosító vállalatoktól, hogy 
a katonai-biztonsági vállalat számára nem cél beavatkozni a harcokba, és ha mégis be-
avatkozik, az vagy önvédelem, vagy pedig a szerződésben meghatározott javak védelme 
érdekében történik.

Fegyverbeszerzés

Akárcsak minden másba, a fegyverfejlesztés, fegyverbeszerzés is egyre jobban privati-
zálódott. Míg régen mindig a katonai fejlesztések élveztek előnyt, és az eszközök csak 
később kerültek ki a civil piacokra (internet, telefon), addig manapság szinte átfordult 

5 Varga  2009b, 57–69.
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ez a folyamat, és a hadsereg integrál olyan technológiát, amelyet elsősorban civil piacra 
terveztek.

Amerikában már régóta bevett szokás, hogy a védelmi minisztérium különböző 
fegyverbeszerzési pályázatokat ír ki, amelyekre lehet pályázni. Ennek a lényege, hogy 
versenyhelyzet teremtésével biztosítja a hadsereg számára a minél jobb ár-értékkel ren-
delkező eszközök beszerzését, továbbá hatalmas összegeket spórol meg fegyverfejlesztés 
terén.

Hírszerzés

Ugyancsak a privatizációs robbanással történt meg a hírszerzés részleges kiszervezése. 
Habár ez közel sem olyan mértékű, mint a többi szektor esetén, nem elhanyagolható. 
Ezek a vállalatok főleg nyílt forrású információkkal foglalkoznak, levéve így valamennyi 
terhet megbízójuk válláról.

PMC, PMSC, zsoldos

A PMC és a PMSC között nincsen nagy eltérés, és ez olyannyira igaz, hogy szinte szi-
nonimái egymásnak, továbbá nem is létezik egy olyan általános definíció amely meg-
határozná az eltérést. Bizonyos mértékű különbség akkor lesz döntő jelentőségű, ha egy 
adott ország jogszabályainak szeretnénk megfeleltetni (jellemzően olyan országokról 
van most szó, akik nagyon szigorúan szabályozzák a katonai magánvállalatok műkö-
dését, akárcsak hazánk). PMSC-ben  a biztonsági rész jelzi, hogy a vállalat egyik fő 
profilja a biztonsági feladatok ellátása, úgymint a konvojkísérés, objektumbiztosítás, 
személyvédelem.6 Fontos, hogy ezeknél a feladatoknál a konfliktusba való beavatkozás 
nem cél, mivel az csak önvédelem alkalmával történhet meg, így a security kifejezéssel 
elhatárolják magukat az ellenségeskedésektől. A probléma csak annyi, hogy a tevékenysé-
güket nagyon nehéz visszaellenőrizni, így könnyen előfordulat, hogy biztonsági cégként 
az önvédelem esetén túlmenően alkalmaz erőszakot. Erre jó példa a Blackwater katonai 
magánvállalatnak a Niszúr téren elkövetett mészárlása, amit majd később kifejtek.

Fontos helyére tenni a manapság gyakorta használt zsoldos kifejezést. A köztu-
datban a zsoldos szó szinonimája a kontraktornak, vagyis a PMC/PMSC alkalmazott-
jának. Nemzetközi jogszabályok pontosan leírják, hogy ki tekinthető zsoldosnak, és ki 
nem, de a feltételek annyira szigorúak hogy azoknak gyakran nem felelnek meg a mai 
katonai magánvállalatok. Ez annak köszönhető, hogy a katonai magánvállalatok fejlő-
dése és kibontakozása maga mögött hagyta a jogszabályok meghozatalának folyamatát. 

6 The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for 
States Related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict (2008). 
38–39.



882

Kovács Levente

Eredményképpen a kontraktorok hivatalosan csak ritkán minősülnek zsoldosnak, de ha 
megkapják a zsoldosstátuszt, akkor egy nemzetközi konfliktus esetén nem illeti meg 
őket a kombattáns- és a hadifogolystátusz. A továbbiakban nem fogok különbséget tenni 
szóhasználatban a zsoldos, illetve kontraktor kifejezés között.

Megjelenésük a nemzetközi jogban

Az egyik legnagyobb probléma az volt a zsoldosokkal, hogy a fellelőségre vonás vagy 
akárcsak a fellelőség megállapítása szinte lehetetlen volt, mert ezidáig a katonai magán-
vállalatok egy jogi holttérben léteztek. Számos túlkapás és incidens kellett ahhoz, hogy 
a jogalkotók elindítsanak egy folyamatot, amelynek az eredménye számos jogszabály, 
amelyek lehetővé teszik az esetleges felelősségre vonásukat.

Fellelőségre vonhatóság

A katonai magánvállalatokkal szemben először az Egyesült Nemzetek Szervezete 
(a továbbiakban: ENSZ) lépett fel  1989-ben, miután Robert Denard zsoldoshadserege 
meghódította a Comore-szigeteket. Így még ebben az évben,  1989. december 4-én  New 
Yorkban előterjesztették a zsoldosok toborzása, felhasználása, finanszírozása és kikép-
zése elleni konvenciót. A konvenció szerint:

„[Z]soldos az, akit belföldön vagy külföldön kifejezetten fegyveres összeütközésben 
való részvétel céljából toboroztak, az erőszakos cselekményekben haszonszerzés végett 
vesz részt, és az összeütközésben részt vevő állam ténylegesen összeget vagy előnyt ígért 
vagy juttatott neki, és nem tagja az összeütközésben részt vevő állam fegyveres szerve-
zetének. Az egyezmény szerint zsoldos az is, akit belföldön vagy külföldön kifejezetten 
több személlyel szemben alkalmazandó erőszakos cselekményekben való részvétel érde-
kében toboroztak.”7

A konvenciót eddig huszonöt állam ratifikálta, köztük Magyarország is. Sajnálatos 
módon az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Izrael nem fogadta el, 
mivel e három ország van leginkább rászorulva a PMSC-re  a katonai műveletei során. 
Ebből is látható, hogy hiányosak a jogi szankciók, a PMSC-k gyakorlatilag szabadon 
működhetnek a világban.

Hatékonyság szempontjából majdnem az összes, a katonai magánvállalatokat szabá-
lyozni kívánó egyezménnyel probléma van. A nemzetközi hadijog sem kivétel ezek alól. 
Mivel nemzetközi humanitárius és hadi jog kiterjed minden, fegyveres összeütközésben 
részt vevő félre és személyre, így a katonai magánvállalatokra is. Mivel ezek a cégek 
nem részei a reguláris erőknek, így alkalmazottjaik polgári személynek tekinthetőek.

7 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 
(1989).
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Így a zsoldosok a fegyveres konfliktusban elkövetett jogsértésért büntetőjogi fele-
lősséggel tartoznak. Erre megoldást csak az nyújthat, ha a katonai és biztonsági cégek 
dolgozóit a hadijoggal összhangban lévő intézkedésekkel szabályozzák.

Ezen intézkedéseknek tartalmazni kell:
• a szerződésesek megbízásának szabályozott eljárását;
• a nemzetközi humanitárius jogi ismeretekben való megfelelő felvilágosítást;
• a nemzetközi hadijoggal összhangban lévő harci magatartási szabályok (Rules of 

Engagement – ROE);
• egységes műveleti eljárások (Standing Operating Procedure – SOP) zsoldosokra 

való kiterjesztését
• és a belső fegyelmi eljárások rendjét.

E szerint a felelősség a vállalatok megbízóira, alkalmazóra, illetve nekik telephelyet adó 
államokra hárul. Ezen államok felelőssége, hogy a zsoldosok betartsák a nemzetközi 
humanitárius és hadi jogot, illetve ezek megsértése esetén lehetőség legyen az elszá-
moltatásra.

Az Egyesült Államokban a PMC-t a nemzetközi fegyverkereskedelemre vonatkozó 
törvény (International Transfer of Arms Regulation – ITAR) szabályozza, amely alapján 
a katonai magánvállalatoknak külföldi szerződéskötés esetén (előfordulhat az is, hogy 
az ország, ahol a PMC telephelye is található, saját terültén, például katasztrófahelyzet 
következményeinek felszámolásában kér segítséget) külügyminisztériumi engedélyt kell 
beszereznie. A probléma ezzel kapcsolatban, hogy a cégek ellenőrzésére nincs lehetőség, 
így előfordulhat, hogy a vállalat teljesen más típusú cselekményeket hajt végre, mint 
amire felszerződött. További akadály, hogy a kongresszust, akinek már lenne hatásköre 
az ellenőrzések valamilyen formában való végrehajtására, csak az 50 millió dollárt meg-
haladó szerződésekről értesítik, ezért a cégek a szolgáltatásaikat 50 millió dollárt meg 
nem haladó csomagokban értékesítik. Ezek a hiányosságok abból eredeztethetők, hogy 
az ITAR alapvetően a komplex fegyverrendszerek eladását szabályozza, ezért a jogalkotó 
nem számolhatott a hidegháború után kialakult helyzettel és a katonai magánvállatok 
jelentette problémákkal.

A helyzetet tovább bonyolítja, amikor megvizsgáljuk a cég alkalmazottjainak a nem-
zetiségét. Irakba például több mint 45 nemzet képviselői szerepeltek mint zsoldosok. 
Abban az esetben, ha a céget alkalmazó ország és a cég egy-egy vagy akár összes alkal-
mazottjának a nemzetisége eltér, akkor nem alkalmazhatók azokra a kontraktorokra 
a megbízó ország jogszabályai (a legtöbb PMC-t használó ország az USA és Anglia). 
Nyilvánvaló, hogy ezzel csak még több akadályt görgetnek a felelősségre vonás útjába.

2004 márciusában Paul Bremer, az iraki Ideiglenes Koalíciós Hatóság korábbi veze-
tője  17. számú rendeletében az iraki törvények hatálya alól is mentesítette a biztonsági 
és katonai magáncégeket. Ennek következtében a zsoldosok fegyveres fellépése gya-
korlatilag semmiféle jogkövetkezménnyel nem járt egészen  2007-ig, ami rendkívül sok 
incidenst okozott.

2008. szeptember  17-én  a svájci külügyminisztérium és a Nemzetközi Vöröskereszt 
kezdeményezésére elfogadták a montreux-i  dokumentumot. A dokumentum nem kötelező 
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érvényű nemzetközi szabályozás. A dokumentum két fő részre tagolódik, az első fejezet 
az államokat csoportosítja a PMC-k felhasználásának módja szerint, valamint az államok 
(kormányzati tisztviselők, katonai parancsnokok, polgári tisztviselők) és a PMC-k és ezek 
vezetőinek felelősségét vizsgálja a nemzetközi jog tekintetében. A második fejezet pedig 
az egyes feladatokat, kötelezettségeket részletezi. Az államokat négy csoportra osztja.

Az első csoportba a megbízó államokat, a másodikba az alkalmazás helye szerinti 
államokat, a harmadik csoportba bejegyzés helye szerinti államokat, a negyedik cso-
portba pedig az egyéb, előzőkhez nem tartozókat sorolja. A dokumentumról később 
még szó esik. Attól függetlenül, hogy sok jogszabály joggyakorlata még nincs eléggé 
kiforrva, vagy pedig nincs hozzáigazítva a napról napra fejlődő és terjeszkedő katonai 
magánvállalatokhoz, pár jól használható örökérvényű törvény és elv ugyanúgy alkal-
mazható a PMC állományára és az őket felbérlő államokra is. Továbbá az emberi jogok 
is számos kötelezettséget rónak a megállapodást elfogadó államra a védett személyek 
biztosítása érdekében a kontraktorok jogsértő cselekedeteivel szemben. Személy szerint 
problémát látok abban, hogy nagyon gyorsan történt a katonai magánvállalatok meg-
jelenése és alkalmazása, így nem volt elég idő hogy a katonai kultúrába belekerüljön.

A „Blackwater-incidens” és következményei

2007. szeptember  16-án  Bagdadban, a Niszúr téren, Bagdad egyik legforgalmasabb terén 
a Blackwater kontraktorai  17 iraki civilt megöltek és  20-at megsebesítettek. A zsoldosokat 
az amerikai kormány bérelte fel különböző biztonsági feladatok ellátására. Az incidens 
idejében épp egy amerikai diplomáciai járműoszlopot biztosítottak. A lövöldözést azzal 
indokolták, hogy a konvojt megtámadták, de az iraki rendőrség nyomozásán kiderült, 
hogy provokáció nem történt, és az áldozatok mind fegyvertelen civilek voltak.

Az eset után az iraki kormány sürgette az Amerikai Egyesült Államokat, hogy minden 
szerződést szüntessen meg a céggel. Mivel az amerikaiak annyira függtek a katonai 
magánvállalatoktól, továbbá a jogi háttér és az ellenőrzés majdnem teljes hiánya miatt, csak 
 2009-ben  sikerült elérni, hogy a Blackwater ne működhessen Irak területén. Az eset után 
az egész nemzetközösség lépett, és felgyorsult azoknak a jogszabályoknak a kidolgozása, 
amelyek a magánhadseregek alkalmazásának a korlátozását célozták. Abban a politikai 
és társadalmi kereszttűzben, amelyet az incidens okozott, a külügyminisztériumnak 
muszáj volt lépnie, de mivel annyira függött a vállalattól, ezért nem ellene, hanem az öt 
lövöldöző Blackwater-alkalmazott ellen indítottak eljárást, és állították őket szövetségi 
bíróság elé. Habár ez az incidens volt a leghíresebb, és ezután történtek nagyobb 
változtatások, számos kisebb eset is történt, amelyek ugyanúgy hozzájárultak a katonai 
magánvállalatok nemzetközi presztízsromlásához. Mivel az esetek döntő többsége 
Irakban történt az amerikai megszállást követően, sokan hibáztatják George W. Bush 
elnököt, amiért lehetővé tette, hogy ekkora méretűvé nője ki magát a „zsoldosprobléma”.
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Nemzetközi humanitárius jog

A nemzetközi humanitárius jog a nemzetközi jog azon része, amely a fegyveres konflik-
tusok szabályozásával foglalkozik. Fő célja a nem harcoló személyek védelme, a kultu-
rális értékek védelme és a harctéri károk minimálisra csökkentése, így tilt minden olyan 
eszközt vagy hadviselési módot, amely szükségtelen szenvedést vagy túlzott mértékű 
sérülést okoz. Számos jogforrása van, de a két legfontosabb az  1899-ben, illetve  1907-ben  
elfogadott hágai egyezmények és az  1949-ben  elfogadott genfi egyezmények nemzet-
közi humanitárius jog (továbbiakban: IHL). Megfelelő szervek folyamatosan frissítik (új 
eszközök használatának jogszabályi keretek közé szorítása, fegyverek betiltása) annak 
érdekében, hogy hatékonyan lehessen alkalmazni fegyveres konfliktusokban. A sok 
forrásnak, és a hatalmas tartalomnak köszönhetően több részre is fel lehet osztani, amit 
azért is fontos megtenni, mert maga az IHL nem lett egységesen elfogadva mindenhol 
a világban. A világ országai kiemelnek részeket, amelyeket aláírnak, elfogadnak így 
a bennük leírt kötelességeket és jogokat tisztelik, de vannak olyan részek, amelyeket 
esetleg elutasítanak. Sajnos ez a jelenség nagyban csökkenti az IHL eredményességét.

A zsoldos témakör pont ebbe a csoportba tartozik. Mivel nagyon szigorú szabályo-
zások találhatóak benne, ezért számos más kisebb ország mellett a két legnagyobb katonai 
magánvállalatokat felhasználó ország (Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia) 
sem írta alá az arra vonatkozó részeket.

Megjelenésük a nemzetközi humanitárius jogban (IHL)

A nemzetközi humanitárius jog sokféleképpen látja a zsoldosokat, attól függően, hogy 
mi a szituáció, milyen jogkörben járnak el, mely körülmények veszik körül őket.

Amíg nincsenek beleszervezve a konfliktusban részt vevő állam hadseregébe, vagy 
nem látnak el harcoló funkciót az ellenségeskedésekben részt vevő valamelyik fél szá-
mára, addig civilnek tekinthető. Ez alapvetően 2 fontos dolgot vonz magával:

• nem lehetnek célpontok;
• jogilag védve vannak a támadásoktól, hogyha nem vesznek részt az ellenségeske-

désben.
Ha viszont úgy döntenek, hogy részt vesznek a közvetlen erőszakban, akkor:

• meghatározott időre elvesztik a jogi védett státuszukat;
• ha fogságba esnek, akkor elítélhetőké válnak az ellenségeskedésekben játszott sze-

repük miatt, még akkor is, ha a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben tartották.
A katonai bázisok őrzése és védelme a szemben álló fél támadásaitól, katonai harcászati 
információ szolgáltatása, fegyverrendszerek üzemeltetése egy harcérintkezés során, 
ezek jó példák arra, hogy mit jelent közvetlen részt venni az ellenségeskedésekben. Ha 
fegyveres konfliktushelyzetben vesznek részt, a cég személyzetének tiszteletben kell 
tartania a nemzetközi humanitárius jogot, és büntetőjogi felelősségre vonható minden 
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esetleges jogsértésért. Ez mindenképpen megáll, függetlenül attól, hogy őket államok, 
szervezetek vagy cégek bérelik-e.

A zsoldosminőség kritériumai a nemzetközi humanitárius jogban

Az IHL pontos leírást ad, hogy minek kell megfelelnie egy személynek ahhoz, hogy 
az IHL értelmében zsoldosnak minősüljön. Ezek a kritériumok a következőek:

• a zsoldos nemzetisége nem egyezhet egyik, az ellenségeskedésekben részt vevő 
államéval sem;

• a zsoldos azért kell hogy kapja a bérét, hogy közvetlen részt vegyen az ellenséges-
kedésekben;

• a motiváció a személyes vagyonszerzés;
• részt vegyen a konfliktusban.

Mint látjuk, elég szigorú kitételek vannak, ennek eredményeképpen a mai katonai magán-
vállalatok nagy részét nem lehet megfeleltetni zsoldosként az IHL tekintetében. Az IHL-
megfogalmazás ellenére a mai napig újradefiniálják, megújítják a zsoldos fogalmát. Így 
sokféle ország sokféleképpen látja ezt a kérdést.

Mit tehetnek maguk a vállalatok a jogi normák betartása, illetve betartatása 
érdekében?

Ha egy cég alkalmazottjaihoz különféle incidensek fűződnek, az már csak azért is kelle-
metlen a vállalat számára, mert nehezebben fog munkát találni. Egész egyszerűen senki 
se szeretne kétes hírnévvel rendelkező zsoldosokat felbérelni. Ezenkívül maga a PMC 
pedig jogi szankciókra és folyamatos ellenőrzésekre is számíthat. Talán ennek is köszön-
hető, hogy napjainkban mind a katonai magánvállalatok, mind a megbízóik egyre jobban 
odafigyelnek a törvényes eljárásokra és a nemzetközi jogszabályok betartására. Az első 
lépés, hogy szigorúbbá teszik a felvételi eljárásokat. Ilyen intézkedés lehet az erkölcsi 
bizonyítvány vagy a pszichés állapot vizsgálata. Kiemelten fontos, hogy a cégek alkal-
mazottjai megfelelő képzést és felvilágosítást kapjanak mind az IHL szabályozásairól, 
és egyéb nemzetközi jogszabályokból, aztán a műveleti eljárás szabályait is hozzá iga-
zítani az előbb említett okmányokhoz.

Az alkalmazó ország felelőssége

Az IHL alapján az alkalmazó államok nem mentesíthetik magukat felelősségre vonás 
és különféle háborús kötelezettségek (hadifogoly-jogállás biztosítása, ellenség sebesült-
jeinek az ellátása stb.) alól, PMC-k alkalmazása útján. A megbízó állam nem adhat ki 
olyan utasítást, amely sértené a nemzetközi törvényeket. Emiatt a zsoldosok nemzetközi 



887

Nyugati és keleti katonai magánvállalatok összehasonlító elemzése

jogból való oktatása és az eljárási szabályaik nemzetközi joggal való összeegyeztetése 
nemcsak a vállalat vezetőségének a felelőssége, hanem az éppen aktuálisan megbízó 
államé is. Abban az eseten, ha nemzetközi jogok megsértése már megtörtént, az államnak 
kötelessége, hogy fellelősségre vonja a bűnösöket.

Az IHL tekintetében fontos kiemelni annak az országnak a felelősségét, amely terü-
letén a PMC-k működnek. Ezen országok a nemzeti törvényeikbe építhetnek bele olyan 
törvényeket, amelyek szabályozzák a PMC-k alkalmazását. Például engedélyezi logisz-
tikai támogatást nyújtó PMC-k alkalmazását, azonban tiltja a biztonsági szolgáltatást 
végzőkét, mert annak során nagy esély van, hogy a vállalat alkalmazottjai konfliktusba 
keverednek.

A montreux-i  dokumentum

Habár a dokumentum fő része az államok fellelőségére van kiélezve, ebben a pontban 
kifejezetten a PMC-k állományára vonatkozó leírásokkal foglalkozom.

A montreux-i  dokumentum egy kormányközi dokumentum, amelynek célja a nem-
zetközi humanitárius jog és az emberi jogok törvényének tiszteletben tartásának elő-
mozdítása, tekintettel arra az esetre, amikor katonai magánvállalatok fegyveresen vannak 
jelen egy konfliktusban. Mivel a dokumentum nem jogszabály, ezért nem kötelező egyes 
államokra nézve, a célja, hogy releváns összeállítást tartalmazzon jogi kötelezettségekkel 
és bevált gyakorlatokkal a PMC-k kérdésében.

A kontraktorok státusza

A státusz alatt az IHL-ben  történő besorolását értjük, vagyis a civil, milicista és a fegy-
veres erők szerves tagja. A dokumentum eseteket különít el, és leírja, hogy milyen 
szituációban melyik státuszhoz tartozik az adott kontraktor. Erre azért van szükség, 
mert a katonai és biztonsági magánvállalatok rengeteg beosztásban dolgoznak, nagyon 
különböző körülmények között, ami megköveteli az esetek szétválasztását. Vannak olyan 
logisztikai és üzemeltetői munkák, amelyek során az ellenségeskedésekben való rész-
vétel és ezzel együtt bármilyen jogsértés elkövetésének az esélye olyan csekély, hogy 
az alkalmazottak nem is hordanak fegyvert. Más esetben viszont attól függetlenül, hogy 
hordanak fegyvert, és részt vesznek az ellenségeskedésekben, nem feltétlenül tagjai 
a fegyveres erőknek, tehát a hadifogolystátusz megléte is kérdéses.

• Civil: Ez a státusz érvényesül a legtöbbször a katonai magánvállalatok 
alkalmazottjaira. A civil státusz együtt jár a védelemmel fegyveres konfliktus 
esetén, amennyiben nem vesz részt az ellenségeskedésekben.

A „hadsereget kísérő és azt kiszolgáló civil” státusza csakis nemzetközi konfliktusban 
létezik (nem nemzetközi konfliktusban nem) a 3. genfi egyezmény szerint, és ezenkívül 
még meg kell felelni annak a kitételnek is, hogy közvetlen szolgáltatást nyújtson a  fegyveres 
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erőknek. Ez azt jelenti, hogy azok a kontraktorok, akiket nem állami szervezetek (non 
governmental organisations, a továbbiakban: NGO) vagy magáncégek béreltek fel, nem 
kaphatják meg ezt a státuszt.

Abban az esetben, ha a PMC egy nem nemzetközi konfliktusban vesz részt a fegyveres 
erők egy részeként, lázadó katonának minősül, tehát elveszíti a védelmét, és jogosan 
támadhatóvá válik.

• A fegyveres erők tagjai: Ez a státusz akkor jár, ha kontraktorok a fegyveres erők 
bejegyzett tagjai. Mivel általában a parancsnoki láncon kívül tevékenykednek, 
ezért ritka ez az eset, de ha mégis így történik, akkor az IHL-en kívül az emberi 
jogok törvényét is tisztelniük kell, továbbá az alkalmazó állam teljes felelősséget 
vállal értük.

• Milícia vagy egyéb önkéntes fegyveresek: Ez az eset is csak nemzetközi fegyveres 
konfliktus során valósulhat meg, ahol valamelyik, a konfliktusban részt vevő fél 
oldalán tevékenykednek. 4 kritériumnak kell megfelelniük annak érdekében, hogy 
megkapják ezt a státuszt: felelős parancsnokság alatt tevékenykednek, megkülön-
böztető jelzéssel vannak ellátva, nyíltan hordják a fegyvereiket és tiszteletben tartják 
a fegyveres konfliktusra vonatkozó nemzetközi szabályokat és dokumentumokat.

A PMC állományának jogai és kötelezettségei

Az IHL-t tiszteletben kell tartania minden, a fegyveres konfliktusban érintett személynek 
és szervezetnek, így a katonai magánvállalatoknak is, attól függetlenül, hogy éppen kinek 
az érdekében járnak el.8 A PMC állományát megilleti a hadifogolystátusz (prisoners of 
war – POW) abban az esetben, ha egy nemzetközi konfliktusban a „hadsereget kísérő 
civil”-ként bérelik fel. Ilyenkor a fegyveres erőknek kötelessége az állományt megfelelő 
dokumentumokkal ellátni, amelyek igazolják a „hadsereget kísérő civil”-státuszt.9

Mivel az államokat kötelezik az emberi jogok, ezért az állam nevében eljáró PMC-ket 
is. A PMC állományát bíróság elé kell állítani abban az esetben, ha bizonyos bűncselek-
ményeket követtek el, különös tekintettel a háborús bűncselekményekre.

A nemzetközi jog különbséget tesz a katonai és a civil felettesek között. Mivel a katonai 
parancsnokok egy egyértelmű és szigorú parancsnoki láncba vannak besorolva, ezért ők 
felelősséget viselnek a beosztottjaik által elkövetett bűncselekményekért attól a pilla-
nattól kezdve, hogy a jogsértésről tudomást szereztek, vagy tudomást szerezhettek volna. 
A civil felettesek, mivel feltételezhetően kevesebb kontrollal rendelkeznek beosztottjaik 
felett, csak olyan jogsértésekkel kapcsolatban vonhatók felelősségre, amelyekről tudtak, 
vagy amelyeket tudatosan figyelmen kívül hagytak.

8 The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States 
Related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict (2008). 37
9 The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States 
Related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict (2008). 37.
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Jelentőségük napjainkban

Incidensek ide vagy oda, a katonai magánvállalatok szerepe a mai hadszíntereken egyre 
csak nő, és ez a tendencia nem változik. Jelen megfigyelések szerint az állami szerződések 
száma csökken, viszont a különféle nem állami szervezetekkel, illetve nemzetközi szer-
vezetekkel kötött szerződések száma nő. Habár rengeteg jogszabály született, a katonai 
magánvállalatok besorolása és elbírálása a mai napig nem egyszerű.

Orosz katonai magánvállalatok

Katonai magánvállalatok nemcsak nyugaton alakultak ki, viszont hatalmas különb-
ségek vannak a nyugati és keleti cégek között. Ez a politikai és gazdasági berendezke-
désnek köszönhető. Ugyanezen okok miatt az egész keleti ágat hatalmas homály fedi. 
Ez az információhiány és szándékos ködösítés, illetve félrevezetés nemcsak a katonai 
magánvállalatok feladatait, megbízásait és személyzetét fedi, hanem a megbízókat, veze-
tőket is. A legtöbb információ mind különféle kiszivárogtatott vagy nem megfelelően 
titkosított forrásból származik, amelyek azóta már kikerültek az internetre. Ezek nagy 
része elfogott telefonbeszélgetések, interjúk, fotók, különféle személyek beszámolói vagy 
orosz zsoldosok félrecsúszott közösségi médiás posztjai.

Az egyik legnagyobb cég a Wagner. A cég egyik alapító tagja Dmitrij Utkin, aki 
 2013-ig  a Szpecnaz Glavnoje razvedivatyelnoje upravlenyije (A Felderítő Főcsoportfő-
nökség, oroszul: Главное разведывательное управление, magyar átírásban: Glavnoje 
razvedivatyelnoje upravlenyije; rövidítve, illetve a továbbiakban: GRU) katonai hírszerző 
szolgálat parancsnoka volt. Ezt követően jutott ki Szíriába, ahol a Moran Security Group 
nevű tengeri biztonsági vállalatcsoport alkalmazottjaként részt vett a szomáliai kalózok 
ellen folytatott műveletekben. Az itt szerzett tapasztalata nagyban hozzájárult a cég 
megalapításához.

Az orosz vállalatok születése

Oroszországban  2012-ben  született meg az igény a katonai magánvállalatok iránt. 
Kezdetben csak a politikai elit támogatta az ötletet, mert a védelmi szektor úgy vélte, hogy 
az erőszak-monopólium privatizációja alapjaiban ássa alá az állam fegyveres szerveinek 
a hatalmát, tekintélyét. A kérdés viszont eldőlt abban a pillanatban, amikor Vladimir 
Putin, Oroszország elnöke is beállt a katonai magánvállalatok mögé.

Oroszországban viszont nagyon le vannak korlátozva a katonai magánvállalatok nyu-
gathoz képest. Ténylegesen tilos zsoldostevékenységet folytatni, így  2012-ben  be is ter-
jesztettek egy törvényjavaslatot, de  2016-ig  sem történt változás. Így az orosz törvényeket 
megkerülve külföldön jegyezték be a vállalkozásokat. Korábban csak két állami vállalat 
kapott engedélyt fegyveres erőszak alkalmazására, és ők is csak termelési  létesítmények 
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védelmének céljából.  2016-ban  elfogadtak egy törvényt, amely lehetővé teszi az orosz 
állampolgárok számára az egyéves szerződéses katonai szolgálat teljesítését. Habár szo-
rosan nem kapcsolódik a katonai magánvállalatokhoz, a jövőjükre mégis nagy hatással 
lehet.

A szigorú szabályozások ellenére legalább tíz Oroszországban bejegyzett vállalat 
létezik. Jellemzően olyan vállalatok, mint az RSB Group nevű katonai-biztonsági vál-
lalat, amely nem sérti meg a zsoldosokra vonatkozó törvényeket. Nyilvános weblapjukon 
is a következő áll: „A vállalat tevékenységei szigorúan Oroszország, illetve azon ország 
törvényeinek szellemében zajlanak, melyek területén az RSB Group orosz cégek érdekeit 
védi. Fontos hangsúlyozni, hogy az RSB nem vesz részt fegyveres konfliktusokban, […] 
továbbá nem nyújt konzultációt semmilyen csoportnak, amely terrorista szervezetekkel 
hozható összefüggésbe. A vállalat ezenfelül nem vesz részt sem kormányok megdönté-
sében, sem pedig olyan tevékenységekben, amelyek emberi jogokat, nemzetközi jogot 
vagy egyezményeket sérthetne.”

Slavonic Corps

Az egyik első orosz katonai magánvállalat volt, amelyet azért hoztak létre, hogy kül-
földön akár támadó jellegű műveleteket is folytasson. Az orosz törvények miatt a cég 
Hong Kongban volt bejegyezve, és az orosz kormány nagyon erős felügyelete miatt 
nem is igazán volt magán.  2013-ban  vetették be Szíriában a kormányerők oldalán, kevés 
sikerrel. A műveleteket az Szövetségi Biztonsági Szolgálat (továbbiakba: FSZB) hagyta 
jóvá, mivel orosz katonai magánvállalat csak az ő engedélyükkel vállalhat el munkát 
külföldön (hivatalosan csak a védelmi, biztonsági tevékenységet végzők). Annak ellenére, 
hogy az orosz kormány később tagadta, hogy tudott volna a zsoldosok tevékenységéről, 
elég sok bizonyíték mutatja az ellenkezőjét.

A Slavonic Corps mint első kísérlet elég sikertelennek bizonyult, köszönhetően 
a nagyfokú szervezetlenségnek és tapasztalatlanságnak. Mindenesetre egy jó ugró-
deszka volt a kormány számára a katonai magánvállalatokba, így később a Slavonic Corps 
hamvaiból megszülethetett a Wagner, Oroszország egyik legambiciózusabb PMC-je.

Wagner Group

A Wagner Groupról sok adat nem elérhető,  2014-ben  látták őket először Ukrajnában. 
Ekkor már lehetett sejteni, hogy a Slavonic Corps utódjáról lehet szó. A zsoldosok részt 
vettek számos ukrán kormányerők elleni támadásban, támogatva ezzel a szakadárokat. 
Vélt vezetőjük a már korábban említett Dmitriy Utkin, aki részt vett a Slavonic Corps 
kudarcba fulladt szíriai műveleteiben is. Sokak szerint a Wagner név Utkin hívó nevéből 
jön, amelyet a Harmadik Birodalom iránt érzett vonzódása miatt kapott, miután visszatért  
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Szíriából.10 A vállalat alkalmazottjai megfordultak már a világ számos pontján, köztük 
Kelet-Ukrajnában és Szíriában is. Egyesek szerint a katonai magánvállalat csak egy 
álca, amelyet az orosz vezetés használ, és igazából az Orosz Védelmi Minisztérium alá 
tartoznak, mintsem a magánszektorba.

Összegzés

Míg nyugaton a katonai magánvállalkozások gyakorlatilag a 70-es  évek óta folyama-
tosan fejlődtek, és egyre hatékonyabbá váltak, köszönhetően az időközben felgyülemlő 
tapasztalatok hasznosításának, illetve a szabad piac nyújtotta versenyhelyzet meglétének, 
addig Oroszországban gyakorlatilag az utóbbi évtizedben bukkantak fel az első modern 
katonai magánvállalatok. Nagy különbség hogy nyugaton a vállalatok nagy része a civil 
szférában kezdte meg működését, majd azt túlnőve váltak hadműveletet támogató, ki-
szolgáló erővé, addig Oroszországban a kormány irányításával és szigorúan a felügyelete 
mellett indult el az egész folyamat. Ha megvizsgáljuk a főbb megbízókat, akkor láthatjuk, 
hogy nyugati oldalon a kormány megbízásai mellett szép számmal szerepelnek különböző 
multinacionális vállalatok, nem állami szervezetek, magánszemélyek. A Wagner-csoport 
esetében feltételezhetően a kormány a legfőbb megbízó, és egy-két eseten kívül (pél-
dául  2018. február 7. – amerikai légi csapás a szír hadseregre és a Wagner alkalmazott-
jaira) nincs igazán se adat, se precedens, hogy a Wagner nem Oroszország külpolitikai 
céljait érvényesítette volna. Híresztelések szerint Oroszország anyagi helyzete miatt 
a Wagner-csoportnál a bérezés nem olyan magas, mint egyes nyugati cégeknél, és ebből 
következően feltételezhető, hogy az orosz reguláris erőkkel fenntartott kapcsolatának 
eredményeképpen szerzett a Wagner nagy mennyiségű nehézfegyverzetet, illetve harc-
kocsikat, ami egyáltalán nem jellemző nyugaton. A kettő vállalattípus megbízóiból ere-
dően az alkalmazási területeik rendkívül eltérőek. Amíg a nyugati cégek profilja nagy 
választékot tükröz, addig a Wagner a feladatok terén lekorlátozódik egy proxyhadseregre, 
amellyel az orosz kormány a kényesebb külföldi beavatkozásokat elvégeztetheti. Sze-
mélyzetüket tekintve a Wagner-csoportról csak feltételezhetjük, hogy a nyugati cégek 
mintájára főleg az aktív katonai/rendőri állományból kivált személyeket alkalmaznak. 
Véleményem szerint a közeljövőben a katonai magánvállalatok jelentősége csak nőni 
fog, ezért fontos, hogy a jogszabályokat mindig a szabályozási igényeknek folyamatosan 
eleget téve, azaz „naprakészen” tartsuk velük kapcsolatban.

10 Giglio  2019.
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A nagy energiájú elektromágneses sugárzás 
és impulzusok által jelentett fenyegetés és az ellenük 

való védekezés lehetőségei

Nagy Márton

Bevezetés

Mai modern világunk komplex és bonyolult hálózatok összehangolt működésén alapszik, 
amelyekben jelentkező zavarok veszélyeztetik az ezeken alapuló szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, így az ezeket felhasználó rendszereink rendeltetésszerű működését, ezeken 
keresztül pedig mindennapi életünk rutinszerű lefolyását. Az egyes hálózatokban jelent-
kező véletlenszerűen vagy szándékos beavatkozások által bekövetkező hibajelenségek 
a rendszereink egymásrautaltsága és fennálló függősége következtében képesek tova-
gyűrűzni, és akár önmagukat gerjesztve különböző visszacsatolásokon keresztül kritikus 
mértékűre duzzadni. Ezért az olyan kritikus infrastruktúrák védelme – mint a kommu-
nikációs hálózatok, energiaellátó rendszerek, közlekedésszervezés és -irányítás vagy 
a pénzügyi-gazdasági rendszer számítógép-hálózatai – stratégiai jelentőségű kormányzati 
feladat, hiszen az ezekben bekövetkező rendellenes folyamatok akár komoly nemzet-
biztonsági kockázatot is jelenthetnek.1 Az ipar automatizálásával megjelent „rendszerek 
rendszerének” egyik alappilére az ezeket irányító elektronikus vezérlő és felügyeleti 
rendszer, mint a SCADA,2 DSC3 vagy a PLC.4 Egy SCADA-rendszer megjelenésre nem 
sokban különbözik egy hétköznapi asztali számítógép felépítésétől. Ezen infrastrukturális 
rendszerek meghibásodása képes megszakítani a csomópontokat, ezáltal lehetetlenítve 
el teljes hálózatokat feladatuk ellátásában, ami beláthatatlan következményekkel járhat 
az ország gazdaságára és védelmére. Ezen kritikus fontosságú elektronikai rendszereket 
üzemeltető szervezetek mindent megtesznek, hogy eszközeiket biztosítsák az azokat 
fenyegető kibertámadásokkal szemben, azonban a rendszerek fizikai védelme gyakran 
nem kap ugyanekkora hangsúlyt.

Az elektromágneses impulzus (EMP)5 egyetlen pillanatig fennálló intenzív ener-
giacsomag, amely képes az ilyen típusú behatásokra érzékeny elektronikai rendszerek 
mikroáramköreit és elektronikai komponenseit túlterhelni és a kibertámadásoktól elté-
rően visszafordíthatatlanul károsítani. Az elektromágneses impulzus jelensége vagy 

1

2 Supervisory Control and Data Acquisition – felügyeleti irányítás és adatgyűjtés.
3 Distributed Control System – elosztott irányító rendszer.
4 Programmable Logic Controller – programozható logikai vezérlő.
5 Electromagnetic Pulse – elektromágneses impulzus.



894

Nagy Márton

a  nagyintenzitású elektromágneses sugárzás egyike azon fenyegetéseknek, amelyek 
képesek súlyos károkat okozni eszközeinkben, rendszereinkben. Ezek származhatnak 
természetes forrásból, amelyeket a kozmikus Föld körüli tér vagy a magas légkör elekt-
romágneses jelenségei, anomáliái okozhatnak. Erre történelmi távlatokban jó példa 
az  1859-es  Carrington-esemény, amikor intenzív geomágneses vihar által kibocsátott 
töltött részecskék „túltöltötték” a távíró rendszerek kábeleit, amelyek ennek hatására 
kigyulladtak, és több kezelő áramütést is szenvedett. Egy, az intenzitását tekintve jelen-
tősen gyengébb napkitörés  2008 októberében Svédország-szerte áramszünetet eredmé-
nyezett, illetve Dél-Afrika területén  12 transzformátort ki kellett vonni a rendszerből 
az elszenvedett károsodás miatt. Ha bolygónkat manapság érné hasonló intenzitású be-
hatás, rohamosan növekvő elektronikai függésünkből fakadóan, az akár a korábbiaknál 
lényegesen súlyosabb következményekkel is járhatna, megbénítva rendszereket, ipar-
ágakat vagy társadalmakat.

Ugyanakkor a fenyegetés nemcsak természetes forrásból származhat, de számolnunk 
kell az emberi tevékenységek által okozott nem szándékos és szándékos hatásokkal is. 
Rendszereink, az elektromágneses spektrumból várható aszimmetrikus fenyegetésekkel 
szembeni védelmének fő problémája, hogy azok semmilyen paramétere, és így az esz-
közökre gyakorolt hatása sem ismert előre. Az elektromágneses elven működő fegyve-
rekre szűkítve a kört, megállapítható, hogy azok egyre kevésbé jelentenek csak a fejlett 
államok számára elérhető technológiát, és alkalmazásuk gyakran semmilyen maradandó 
nyomot nem hagy, amely az elkövető kilétére utalhat. Ezen rendszerek paraméterei meg-
felelhetnek akár különböző terrorista csoportok számára is. Egyszerű felépítésük, relatív 
kis méretük és a komponenseikhez való könnyű hozzáférhetőség lehetősége miatt, kellő 
hozzáértéssel bárki képes ilyen eszközöket készíteni és akár ártó szándékkal alkalmazni 
azokat.

Kutatásom célja, hogy ezen eszközök műszaki vizsgálatán és hatásmechanizmusuk 
elemzésén keresztül feltárjam az általuk jelentett veszély mértékét és az ellenük való véde-
kezés lehetőségeit. Dolgozatomban ennek érdekében először röviden elemzem az elektro-
mágneses spektrumban lezajló fizikai jelenségeket, majd megvizsgálom a legjellemzőbb 
EMP-eszközök műszaki attribútumait. Ezt követően kitérek az általuk veszélyeztetett 
kritikusinfrastruktúra-elemekre és azok megóvásának lehetőségeire.

EMP-eszközök

Az elektromágneses impulzus fizikája, hatásai

Az elektromágneses impulzus vagy tranziens elektromágneses zavar lehet akár 
természetes, akár mesterséges eredetű. Forrásától függően beszélhetünk mágneses, 
elektromos vagy sugárzó tér, illetve feltöltött elektromos vezető eredetű jelenségekről. 
Az Ampére–Maxwell-féle gerjesztési törvény alapján az időben változó elektromos mező 
(áram) mágneses mezőt hoz létre. Ennek duális párja a Faraday-féle indukciós törvény, 
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amely szerint változó mágneses térben villamos mező (áram) indukálódik. A létrehozott 
mező a villamos térerősséggel jellemezhető, amely definíció szerint a mező adott pontjába 
helyezett Q töltésre ható erő nagyságát jelenti.
E = F       Q

→
→

Az elektromágneses sugárzás a térben elhelyezett forrásától valamely irányba terjedő 
hullám, amelynek jellemző paraméterei a frekvencia, a hullámhossz és az energia.

1. ábra
Az elektromágneses spektrum
Forrás: Ronan  2007

Az elektromágneses impulzusok akár akkora feszültséget és áramot is indukálhatnak 
az elektromos áramkörökben, amelyek meghaladhatják azok tervezési korlátait. 
Az impulzus egy adott rendszerre jelentett fenyegetésének mértéke többek között annak 
felfutási idejétől és térerősségétől függ. A felfutási idő az az időintervallum, amely alatt 
az impulzus eléri maximális amplitúdóját. Mikor ez kevesebb, mint pár ezred másodperc, 
a védő áramkörök gyakran nem tudják időben kivédeni az impulzus hatásait. A térerősség 
a célrendszerre átvihető energia mennyiségét, a frekvencia pedig az átvitel hatásfokát 
befolyásolja. Az EMP-k jellegzetes tulajdonságai a rövid felfutási idő, nagy térerősség 
és széles frekvenciaspektrum, amelyek egyidőben történő fennállása esetén képes valós 
fenyegetést jelenteni elektromos eszközeinkre.

Az EMP-jelenségek pillanatnyi magas feszültséget és áramot indukálnak az elekt-
romos vezetőkben, mint például az antennákban, vezetékekben vagy a nyomtatott áram-
körök vezető sávjaiban. Amikor az impulzus az eszköznek a ténylegesen az elektromág-
neses energia vételére szánt komponensein, az antennákon jut be a rendszerbe, akkor 
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a „főbejáraton” („front door”) keresztüli bekerülésről beszélhetünk. A másik végletet, 
amikor nem várt helyeken, komponenseken, például az áramkör házának résein, csat-
lakozókon, kábeleken, azaz a „hátsó ajtón” („back door”) keresztül történt az átjutás. 
Az energiaátvitel hatásfoka alapvetően az impulzus és a belépési út frekvenciakompa-
tibilitásától (illesztettség) és az anyag vezetőképességétől fog függeni.

A pusztító hatás akkor lesz igazán jelentős, ha a támadó EMP frekvenciája megegyezik 
a támadott rendszer üzemi frekvenciájával. Általánosságban elmondható, hogy a bonyo-
lult, rövid jelutakkal rendelkező áramkörök a magas frekvenciáknak, míg a nagyobb 
teljesítményű jellegzetesen hosszú vezetékezéssel rendelkező villamos rendszerek az ala-
csonyabb frekvenciáknak vannak jobban kiszolgáltatva. Ebből fakadóan a széles sávú 
EMP-fegyverek használata több rendszerre jelenthet veszélyt, mint a keskenysávúak, 
ugyanakkor azok használatához szükséges energia mértéke igen magas.

Attól függetlenül, hogy miként jut az impulzus a rendszerbe, a komponenseket azonos 
módon, egyszerű túltöltéssel teszi működésképtelenné („megsüti”). A nagy alkatrészsű-
rűségű MOS-alapú számítógépchipek (mikroprocesszorok), amelyekben nagyon vékony 
integrált vezetőpályákkal kötik össze a felületükön sűrűn elhelyezett alkatrészeket, akár 
néhány tized amper vagy néhány volt hatására is helyrehozhatatlanul károsodhatnak. 
 10 kV/m nagyságú térerősség már elegendő lehet ahhoz is, hogy egyes kritikus kompo-
nenseket ne csak kisüssön, de akár meg is olvasszon az energia. Ezenfelül a keletkező 
mágneses hatásnak köszönhetően az EMP képes károsítani a különböző mágneses elven 
működő adathordozókat (például mágnesszalagok és merevlemezek).

Az elektromágneses sugárzások élettani hatásai nagyban függenek a sugárzás 
mértékétől, idejétől és intenzitásától. A földre érkező kozmikus sugárzások jelentős 
részétől a Föld ionoszférája megvéd minket. A mikrohullámú sütő működéséhez hason-
lóan, a mikrohullámú sugárzás hullámhossz a víz molekuláinak méretével, amelyek 
dipólusként viselkedve rezonálnak, ami molekulák közötti súrlódás következtében hőt 
indukál. Mivel az emberi szervezet, illetve a szövetek egyik legfontosabb komponense 
a víz, így a sugárzás hatására elkezd melegedni, ami a szervek közül a szemet terheli 
leginkább. A hosszabb ideig tartó kis intenzitású sugárzás az idegrendszerben, a szívben 
és keringési rendszerben okoz elváltozásokat, amelynek általános tünetei a fáradékonyság, 
fejfájás, gyengeség és a koncentrációs képesség csökkenése.

Magaslégköri nukleáris robbantás során keletkező elektromágneses impulzus 
(HEMP)6

Az EMP-k keltésének legbonyolultabb, legdrágább, ugyanakkor leghatásosabb formája 
a nukleáris robbanóeszközök használata. Az első kísérletet a nukleáris robbanással járó 
elektromágneses sugárzás vizsgálatára  1962-ben  végezték, amikor az amerikai had-
sereg „Starfish Prime” néven kísérleti légköri atomrobbantást hajtott végre. A Johnston-

6 High Altitude Electromagnetic Pulse – nagy magasságú elektromágneses impulzus.
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Atoll szigeteken egy W49, 1.4 megatonna erősségű termonukleáris robbanófejet 400 km 
magasságban detonálva a robbanás pillanatában keletkező gammasugárzás fotonáramlást 
hozott létre. A fotonrészecskék a levegő molekulákból elektronokat kiszakítva (Comp-
ton-effektus) EMP-hatást hoztak létre. A keletkezett váratlan mértékű elektromágneses 
sugárzás következtében több mint  1600 kilométerre is tapasztaltak váratlan zavarokat 
és károkat a hawaii elektromos hálózatokban.

2. ábra
Energiahullámok szekvenciája
Forrás: Electromagnetic environmental effects 
requirements for systems (1997). 60.

3. ábra
„Mesterséges északi fény” a robbantást követően
Forrás: Foster et al.  2004, 5.

Egy HEMP kialakulása három különböző fázisból (komponensből) épül fel, amelyek 
egymást követően fejtik ki pusztító hatásukat (2. ábra). Az első komponens egy nagyfrek-
venciás (1 MHz – 1 GHz) energiahullám (E1), amelynek felfutási ideje n x  10-9 másodperc, 
amely károsítja az elektromos irányító és kommunikációs rendszereket, számítógépeket 
és más ezekhez hasonló eszközöket. A második komponens egy közepes frekvenciájú, 
leginkább villámláshoz hasonló, az elektromos eszközökre önmagában fenyegetést nem 
jelentő hullám, amely azonban a túlfeszültség elleni védelmet kársító E1-et követve már 
képes komoly károkat okozni bejutva a villamos hálózatokon keresztül a háztartásokba, 
az ipari létesítmények és katonai objektumok energetikai rendszereibe. A harmadik 
komponens egy alacsony frekvenciájú (3–30 Hz), lassú felfutású hullám, amely az E2-t 
követve kelt súlyos zavarokat a távvezetékekben.

A HEMP ereje elsősorban a felhasznált nukleáris eszköz típusától és tulajdonságaitól 
függ, viszont akár már egy 1-2 megatonnás eszköz is képes  10-50 Kv/m-es  térerősséget 
generálni, amely elegendő akár egy egész kontinens elektromos eszközeinek károsításához.
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A módszer legnagyobb előnye az általa lefedhető terület mérete és az elektromos 
rendszerek elleni hatékonysága. A robbanótestet az eredményesség érdekében legalább 
40 km, a hatás maximalizálásához pedig  110 km-es  légköri magasságba kell juttatni.

Nagy energiájú mikrohullám

Az elektromágneses impulzushatás nem csak nukleáris robbantás útján hozható létre, erre 
példa a nagy energiájú mikrohullámú (HPM)7 fegyver. Az irányított energiájú fegyverek 
ezen csoportja nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás keltésével zavarja, rongálja 
és teszi működésképtelenné az útjába kerülő elektronikai eszközöket. Az impulzusfegy-
verek ezen ága azonban még nem rendelkezik megfelelő technológiai háttérrel, hogy haté-
konyan alkalmazhatóak legyenek a gyakorlatban. Ennek jelenleg elsősorban a mobilitás 
hiánya és a jelentősen korlátozott hatótávolság szab gátat, amely várhatóan a megfelelő 
ultraszéles sávú antennák kifejlesztésével lesz majd kiküszöbölhető.

A jelenleg létező rendszerek célponton létrehozott energiasűrűsége 0,1-től   100 watt/négy-
zetméterre tehető, amely 5-200 V/m elektromos térerősségnek feleltethető meg. Ez az ener-
giaszint jóval az áramköri rendszerek biztos pusztításához szükséges  10 kV/m alatt van, 
az alacsony energiaszintből fakadóan a HPM megfelelő lehet irányított hatások kiváltására.

A mikrohullámfegyverek elsősorban 1Mhz és 1GHz frekvencia között, akár nagyon 
szűk átviteli szélességen és alacsony felfutási idővel működnek, amely megfelelő közel-
ségből alkalmassá teszi őket például a katonai vezetési és irányítási rendszerekben is hasz-
nált integrált áramkörök és relék támadására.

A nagy energiájú mikrohullámkeltők fejlesztésében jelenleg a nyilvánosan hozzáférhető 
adatok alapján az Egyesült Államok áll az élen, de még ott is évekre datálják, amíg elekt-
ronikai károk okozására ténylegesen alkalmas eszközt tudnak majd rendszerbe állítani. 
Ezen eszközök használatának valószínűsége ebből fakadóan még igen csekély.

Elektromágneses bomba

Az elektromágneses bomba a nem nukleáris impulzusfegyverek legkiforrottabb és leg-
ígéretesebb csoportja.

7 High Power Microwave – nagy energiájú mikrohullám.
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Impulzusbombák építőelemei

Statikus energiatároló rendszer

A maximális hatás úgy érhető el, ha a felhasználtenergia-tároló relatív hosszú feltöltődési 
idővel rendelkezik, és ehhez képest nagyságrendekkel gyorsan képes kisülni, azaz leadni 
a benne felhalmozódott energiát. Ezen feladat megoldására több megoldás is létezik.

Marx-generátor

Erre alkalmas a Marx-generátor nevet viselő, ellenállásokból és kondenzátorokból álló 
többlépcsős (kaszkád) áramkör, amely tulajdonképpen egy feszültségsokszorozó, annyi 
különbséggel, hogy itt nem egyenletes egyenáram, hanem egy pillanatra megjelenő vil-
lámhoz hasonlítható impulzus jelenik meg a kimeneten. Működése során ellenállásokon 
keresztül egyenáramú energiaforrással feltöltött párhuzamosan kapcsolt kondenzátorokat 
hirtelen sorba kapcsolva kisüti azokat. A kapcsoló szerepét szikraközök töltik be, ame-
lyek átütési feszültsége nagyobb, mint ami a kondenzátorokról közvetlenül rájuk esik, 
tehát az elektronok nem tudják leküzdeni a kivezetések közti távolságot, így a feltöltő-
dési időszakban az áramkör itt nyitottnak, vagyis szakadásnak tekinthető. Egy indítójel 
hatására a szikraközök sorra begyújtásra kerülnek és rövidzárként viselkednek, ezáltal 
kisütve a kondenzátorokat. Ideális esetben az így kapott feszültség n*Vc, azaz a felhasz-
nált kondenzátorok száma szorozva a rájuk eső feszültséggel.

4. ábra
Marx generátor működésének fázisai
Forrás: Hosseini–Ghafourinam–Oshtaghi  2018
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Ez a valóságban rendszerint kevesebb. A felszabadult töltések impulzusszerűen jelennek 
meg a kimeneten, majd ezt követően a szikraközök már nem vezetnek, ismét megkez-
dődik a kondenzátorok feltöltődése.

Hogy az amerikai haditengerészet megbizonyosodjon róla, egy esetleges EMP-hatás 
nem veszélyezteti vagy lehetetleníti el hajóikat feladatuk teljesítésében, létrehozták 
az EMPRESS II kísérleti EMP-szimulátort. Ezen óceánjáró bárkára épített impulzus-
keltőkből és antennákból álló eszköz működéséhez szükséges 4–7 MV feszültséget nem 
más, mint egy  160 darab  100 kV-ra  feltölthető, 0,2 µF kapacitású kondenzátort magában 
foglaló Marx-generátor biztosította.

Az  1873-a,s a bécsi világkiállításon Siemens elnökletével vezetett nemzetközi 
bizottság legnagyobb elismerésében részesítette Jedlik Ányost, aki bemutatott csöves 
villámfejlesztőjével kiérdemelte a „Haladásért érdemrend”-et. A magyar tudós saját ter-
vezésű üvegcsövekből kialakított nagykapacitású és -feszültségű töltéstárolót alkalma-
zott, amelyek feltöltődése után egy kar elforgatásával sorba kapcsolva képes volt addig 
példátlan, 60-90 cm hosszúságú kisüléseket és több mint egymilliónyi volt feszültséget 
előállítani.

5. ábra
Jedlik villámfeszítője
Forrás: Jedlik Ányos csöves villámfeszítője. Elérhető: https://web.archive.org/web/20100819022858/
http://jedliktarsasag.hu/mszh/jedlik.html (A letöltés dátuma:  2019. 11. 10.)

https://web.archive.org/web/20100819022858/http
https://web.archive.org/web/20100819022858/http
http://jedliktarsasag.hu/mszh/jedlik.html
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Fluxuskompressziós generátor (FCG)

A fluxuskompressziós generátor jelentősen eltér az eddig említett konstrukcióktól, 
ugyanis itt az EMP-hatás eléréséhez szükséges energiát közönséges robbanószer detonálá-
sával érhetjük el, így ez az egyszer használatos eszköz nemcsak elektromágneses, hanem 
kinetikus energiát is termel. A létrehozott elektromágneses tér és az eszköz méretének 
aránya messze felülmúlja a konvencionális rendszereket a nem nukleáris spektrumon. 
Az eszköz felépítése a 6. ábrán látható.

6. ábra
A fluxuskompressziós generátor vázlata
Forrás: Ványa  2013

A felhasznált gyorsrobbanású robbanószer egy vörösréz csőbe (armatúrába) van töltve, 
amelyet kívülről egy nem mágnesezhető szilárd anyag (dielektrum) borította szuper-
vezető tekercs vesz körbe. A tekercset és az armatúrát üres tér különíti el. Az energia-
forrás, amely lehet akár egy kondenzátor bank is, a tekercs tövére csatlakozik. Hasz-
nálatkor a tekercsen keresztül folyó áram erőteljes mágneses teret hoz létre, majd egy 
gyújtó rendszer detonálja a robbanószert. A robbanást egy hullámfront-irányító lencse 
vezeti az armatúra tövétől a végébe. A robbanás okozta tágulás következtében az arma-
túra érintkezik a tekerccsel, és rövidzár jön létre, az áramellátás megszakad. A végig 
érő rövidzár összesűríti a mágneses teret a robbanás irányába, ezáltal egy  10–100 µs 
közötti, körülbelül 1 millió Amper áramerősségű, intenzív, gyors lefutású elektromág-
neses impulzust generál.

A mágneses fluxuskompresszió Lenz-törvényét követi, azaz a mágneses indukció 
változása örvényes, az őt létrehozó változással ellentétes irányú elektromos teret indukál. 
Ebből következik, hogy mikor egy zárt, mágneses tér járta vezető által határolt tér 
csökkenni kezd, a vezetőben áram indukálódik, amely rendszerint megőrzi a benne 
tárolt fluxus eredeti értékét. Esetünkben a tér csökkenését magával a robbanással érjük 
el, amely a detonáció pillanatában felszabaduló nyomás által összepréseli a csőtestet. 
A fluxus egyenlő az adott felület és az arra jutó mágneses mező nagyságának szorzatával. 
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Minél sűrűbbek a mágneses indukcióvonalak, annál nagyobb a mágneses térerősség, 
ezért mikor a felület összenyomódik, a vezető mágneses mezeje megnő. A folyamat során 
a robbanószer kinetikus energiája részben hozzáadódik a hirtelen fellépő nagymértékű 
mágneses tér energiájához.

Helikális generátor

7. ábra
A FCG robbanása
Forrás: Harris é. n.

A helikális rendszereket főleg a többfázisú generátorok első fázisaként használták, hogy 
a róluk továbbadódó áram nagyintenzitású mágneses teret indukáljon a soron következő 
generátorban. Ekkor nagymértékű elektromos impulzus generálódik. Ennél a megoldásnál 
a zárt vezetőre egy külső áramkört csatlakoztatunk, miközben a robbanószer a cső 
belsejében helyezkedik el. Detonációkor az armatúra tölcsérformába deformálódik, 
és sorra rövidre zárja az őt körülvevő tekercs meneteit, így egyre összesűríti az indukált 
mágneses teret. Mikor a fluxuskompressziós hatás már nem fokozható a külső áramkörön 
lévő kapcsoló megnyílik, és utat enged az megközelítőleg  100 MA (108 Amper) nagyságú 
áramnak (8. ábra).
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8. ábra
A helikális generátor működése
Forrás: Younger é. n.

Lemezes robbanó mágneses generátorok (DEMG)8

A lemezes felépítésű generátor belsejében egymással szemben elhelyezett fémvezető 
lemezek, gyűrű formájú üregmodulokat képeznek. A köztük lévő teret robbanószer tölti 
ki (9. ábra). Amint a szerkezet áram alá kerül, minden egyes modulban erős mágneses 
tér indukálódik. A robbanás sugara a tengellyel ellentétes irányba összenyomja a korong-
formájú üregeket. A vezetők szekciójának kifelé mozgása egy dugattyú szerepét tölti be 
a rendszerben. Akárcsak a helikális generátor esetében, amint az áram eléri maximális 
nagyságát, egy kapcsoló enged utat a töltések áramlásának.

8 Disk Explosive Magnetic Generator – lemezes robbanó mágneses generátor.
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A DEMG képes tízszer akkora áramamplitúdót, század akkora felfutási idővel elő-
állítani, mint a helikális megoldás.

9. ábra
Lemezes robbanó generátor metszetrajza
Forrás: Younger é. n.

Ezen generátor típusok akár önmagukban vagy egy rendszeren belüli láncreakció egy-
mást követő elemeiként is alkalmazhatóak, azaz az eszközök által gerjesztett energiát 
minden azt követő elem tovább erősíti.

A fluxuskompressziós generátorok pulzusai rendszerint 1 MHz alatt üzemelnek, 
ami hatásukat lényegesen alacsonyabb rendűvé teszi a nukleáris HEMP- vagy HPM-tí-
pusú fegyverekkel szemben, amelyek képesek közvetlenül is pusztítani az áramköröket. 
A legtöbb elektronikai rendszerben nem lehet  200 MHz alatti impulzusokkal kárt tenni, 
azonban az FCG-k is képesek szabotálni és rosszindulatú áram indukálásával károsítani 
a különböző rendszereket.
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Nagyfrekvenciás rezgéskeltő

Virtuális katód oszcillátor (vircator)9

Míg az FCG-k technikailag viszonylag egyszerűek és könnyen hozzáférhetők, az általuk 
előállítható alacsony frekvenciák jelentősen korlátozzák alkalmazási lehetőségeiket a leg-
több célpont ellen. A virtuális katód oszcillátor ezzel ellentétben képes sokkal magasabb 
frekvenciák előállítására is, míg fizikai mérete lehetővé teszi az eszköz taktikai alkal-
mazását, például egy bombatestbe vagy egy rakéta harci fejrészébe beépítve. Az eszköz 
működésének fizikája azonban lényegesen komplexebb, mint egy FCG esetében.

A vircator egy keskeny sávú mikrohullámú frekvenciaoszcillátor (10. ábra), jellegét 
tekintve a már említett nagy energiájú mikrohullámkeltők (HPM) csoportjához áll a leg-
közelebb. Energiáját gyakran egy Marx-generátor vagy FCG szolgáltatja, lehetőség 
szerint egy alkalmas impulzusformáló hálózattal. Rendszerint egy vákuumcsőbe vagy 
csőtápvonalba építve alkalmazzák. Működése során, az egyik végén egy elektródából 
és egy hidegkatódból nagy elektromos térerősség hatására egy téremissziónak nevezett 
kvantummechanikai alagúteffektussal leírható folyamat során elektronok lépnek ki, ami 
nagysugarú elektronnyalábot hoz létre. A pulzusok nagysága több mint  100 KV, és fel-
futási ideje körülbelül 50-150 ns. Az elektronokat egy vékony anód vonzza magához, 
amely lehet egy alumíniumbevonatú poliészter fólia vagy egy rozsdamentes acél rács, 
amely a földelt csőtápvonaltesthez csatlakozik. Az elektronsugár intenzitásából fakadóan 
sok elektron képes átjutni az anódon, ezáltal mögötte kialakítva egy töltött térrészt, azaz 
egy virtuális katódot. Ekkor az anód továbbra is vonzza az átjutott elektronokat, ame-
lyek ekkor irányt változtatva ismét átjutnak, mire a katód taszító hatására újra az anód 
felé folytatják útjukat. Az elektronok virtuális és valós katód közötti hirtelen sebesség 
és irány változásai jelentette oszcillációja mikrohullámú rezgéseket hoz létre. Amen-
nyiben a töltött térrész egy hangolható üregrezonátorban helyezkedik el, a fejlesztett 
energia igen nagymértékű, akár  170 kW és 40 GW közötti érték is lehet a deciméteres 
és centiméteres frekvenciatartományban.

Az eszköz egy hengeres csőtápvonal-struktúra belsejében helyezkedik el. Az energia 
a tölcsérformájú csőtápvonalon keresztül távozik, amely tulajdonképpen az antenna sze-
repét tölti be. Az AV-k rendszerint transzverzális mágneses (TM) módusban, míg a TV-k 
transzverzális elektromos (TE) módusban oszcillálnak. A vircator alkalmazása kapcsán 
az anód összeolvadásából fakadó legnagyobb probléma a kimenő pulzus időtartartama, 
amely átlagosan mikroszekundum mértékű.

A vircatorhoz hasonló elven működik a radarberendezésekben és mikrohullámú 
vevőkben használt, a helyi feszültségvezérelt oszcillátor szerepét betöltő reflex klystron 
cső is. Ennél az eszköznél egy fűtött katód bombáz elektronokkal üreges rácson keresztül 
egy repellerlemezt, amely visszalöki az átjutott elektronokat, így hozva létre a csőben egy 
önfenntartó rezgést, ami a repellerlemez feszültségének állításával szabályozható.

9 VIRtual CAthode oscillaTOR – virtuális katód oszcillátor.
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10. ábra
A vircator felépítése
Forrás: Ványa  2013

11. ábra
Az axiáis vircator metszete10

Forrás: Drazan  2009

A nagyfrekvenciás technikában szintén elterjedt ocszillátorcső-eszköz a magnetron 
(12. ábra), a vircator- és klystroncsővel ellentétben nem lineáris elektronsugarat használ, 
hanem körkörös elektromos és mágneses mezők segítségével használja ki az elektronok 
térgerjesztő hatását mikrohullámok előállítására. A vákumcső központi oxidborítású 

10 1. katódcsatlakozó gyűrű, 2. kerámiaszigetelés, 3. anódcsatlakozó gyűrű, 4. vákuumszivattyú csöve.
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katódját hengeres anód veszi körbe. A katódból kilépő elektronokat a rájuk merőlegesen 
érkező mágneses fluxus cikloispályára (görbült körpályára) kényszeríti, majd a forgó 
térrel kölcsönhatásba lépve a tápegység energiáját nagyfrekvenciás energiává alakítják. 
A nagyfrekvenciás teret ismét üregrezonátorok hozzák létre, amelyek az anódtömbben 
körkörösen helyezkednek el. A nagyfrekvenciás tér „szelektálja” a töltéshordozókat 
és a kedvezőtlen időpillanatban kilépő elektront visszatéríti a katódra, míg a megfelelő 
fázisban lévőket a maximális energiaátadás érdekében minél tovább bent tartja a köl-
csönhatási térben, mielőtt az anódra juthatnának.

A mikrohullámú sütő esetében például a teljesítmény egy hullámvezetőn keresztül 
bírja rezgésre az adott anyag dipólusmolekuláit, amelyek a fellépő súrlódás hatására 
az elektromos energiát hőként disszipálják el.

12. ábra
A magnetron
Forrás: Ványa  2013

Egy már kiforrottabb koncepció, amikor az EMP-t, a hagyományos bombákhoz hasonlóan 
légi úton juttatjuk a célobjektum fölé. A szükséges energiát egy koaxális kondenzátoron 
keresztül a kétfázisú fluxuskompressziós generátor szolgáltatja a rakéta fejben elhelyez-
kedő impulzus formálóval alkalmazott virtuális katód oszcillátornak, majd a hatásos 
magasságban a mikrohullámú antenna függőleges tölcsér formában közvetíti a sugárzást. 
Egy  10 GW-os, 5-GHz-en működő E-bomba néhány kV/m térerősséggel 400-500 méter 
átmérőjű területen fejti ki hatását (13. ábra).

Korszerű fejlesztések

2012-ben  a Boeing és az Air Force Reasearch Laboratory bebizonyította, hogy az EMP 
már nem egy tudományos fantasztikus ábránd, hanem a jelen egy valós fenyegetést hor-
dozó katonai technológiája, amikor is sikeresen tesztelték közös technológiai fejlesztési 
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projektjüket, a CHAMP11 névre hallgató rakétaszállítású EMP-eszközt. A demonstráció 
során a CHAMP rakéta Utah egy kísérleti és gyakorló területe fölött előre beprogramo-
zott repülési útvonalat követve több célpont ellen hajtott végre sikeres nagyfrekvenciás 
támadást, járulékos károk nélkül. A művelet során a drónszerű eszköz egy HPM-eszköz 
keltette nagy intenzitású mikrohullámú sugárzásokkal helyrehozhatatlanul károsította 
a többemeletes célobjektumban elhelyezett elektronikarendszereket, számítógépeket 
és a folyamatokat dokumentáló kamerákat is.

13. ábra
Az E-BOMBA felépítése és alkalmazása
Forrás: Haig  2012

11 Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project – fejlett elektronika elleni 
nagyenergiájú mikrohullám-rakéta projektje.
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14. ábra
A CHAMP rakéta
Forrás: Eshel  2015

A CHAMP védett katonai eszközök elleni hatásosságával kapcsolatban még vannak 
kétségek, de a kilátások mindenképp kedvezőek a technológia számára. Keith Coleman 
a Boeing Phantom Works CHAMP-programjának vezetője úgy nyilatkozott: „Ez a tech-
nológia a modern kor harcászatának egy új korszakát jelzi.” „A képesség valós […] 
és a technológia már ma is elérhető”, mondta Thomas Masiello vezérőrnagy a demonst-
ráció kapcsán. A haderő arzenáljában légi és földi telepítésű eszközökben egyaránt vár-
ható ezen technológia megjelenése. Egy képesség, amellyel az első csapatok megérkezése 
előtt semlegesíthetjük az elleneség elektronikus vezetési és irányítási rendszereit, min-
denképp hordoz magában potenciált.

Az EMP-fenyegetés

A valós veszélyt napjainkban elsősorban nem pusztán a katonai rendszerek jelentik. 
Mivel ezek a technológiák és az eszközök építőelemei könnyen hozzáférhetők, egy 
működő EMP-fegyver akár házilag is kivitelezhető. Ezen eszközök intenzitásukban 
és hatásfokukban természetesen megközelíteni sem képesek a laboratóriumi körülmé-
nyek között, magas fokú hozzáértéssel készült technikákat, azonban napjainkban kor-
látozott erőforrások is elegendők infokommunikációs rendszereink elleni támadások 
tervezéséhez és kivitelezéséhez. Nem kizárható tehát, hogy ártó szándékú személyek, 
illetve csoportok ezen technológiákkal bővítsék eszköztárukat, ezáltal növelve a kritikus 
infrastruktúráinkra jelentett aszimmetrikus fenyegetések számát. A különböző forgató-
könyvek és az azok elleni megelőző tevékenységek eredményes és reális elemzése érde-
kében a következő táblázatban valószínűségük és következményeik súlyossága alapján 
osztályozom a lehetséges EMP-fenyegetéseket.

Egymásra utalt rendszereink egymásbaágyazottságukból és interdependenciájukból faka-
dóan kiemelt célpontjai lehetnek a hatásalapú aszimmetrikus támadásoknak. Hogy miként 
is épülnek egymásra ezen rendszerek, azt jól szemlélteti az amerikai légierő ezredese, John 
Warden által kidolgozott úgynevezett „öt gyűrű”-modell, amely a  15. ábrán látható.
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1. táblázat
Az EMP-fenyegetések összefoglalása

Fegyver Valószínűség Hatásos távolság Fenyegetett rendszerek (frekvencia 
alapján) Potenciális felhasználók

Nukleáris HEMP Mérsékelt Akár 2500
km-es  hatósugár

Elektronikai eszközök, érzékelők,
számítógép-áramkörök, kommunikációs 
rendszerek, áramellátó hálózatok, civil 
infrastruktúrák

Ballisztikus 
rakétatechnológiával 
rendelkezdő nukleáris 
hatalmak

HPM Alacsony

Jelen rendszerek 
nem generálnak 
elegendő energiát 
a hatásos 
pusztításhoz

Integrált áramkörök, kapcsoló relék

USA,
Nagy-Britannia, 
Ausztrália, Oroszország, 
Svédország

FCG Nagy 175 méter Árnyékolásmentes elektronikai rendszerek Terroristák, modern 
hadseregek

Vircator Mérsékelt 150 méter Integrált áramkörök, kapcsoló relék Bármely technológiailag 
fejlett szervezet

Forrás: a szerző saját szerkesztése

15. ábra
A „Five-Ring”-modell
Forrás: Ruttai  2009

Az ábrán a gyűrűk a támadások lehetséges súlypontjait jelentik. Warden elmélete szerint 
célkitűzésünket, hogy a szemben álló félre akaratunkat rákényszerítsük, a számunkra 
legkedvezőbb módon és leghatékonyabban úgy érhetjük el, ha minél belsőbb gyűrűt 
választunk támadásaink és ráhatásaink célpontjául. A modell közpéppontjában a vezetési 
rendszer foglal helyet, amely adott vonatkoztatásban az állami vezetés is lehet. A létfenn-
tartás és infrastruktúra azon létfontosságú elemek, amelyek a kritikus infrastruktúrákra 
jellemző három alapvető funkciónak tesznek eleget:

• lehetővé teszik a nélkülözhetetlen javak előállítását, szállítását és a létfontosságú 
szolgáltatások folyamatos elérhetőségét (például élelmiszer- és vízellátás, közegész-
ségügy, elektromos energiaellátás, áru- és személyszállítás, bank- és pénzügyi 
rendszerek stb.);
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• biztosítják az összeköttetést és az együttműködés képességét (kommunikációs 
és számítógép-hálózatok mint kritikus információs infrastruktúrák);

• hozzájárulnak a közbiztonság és az ország külső biztonságának megteremtéséhez 
(védelmi célú infrastruktúrák).

Ez a fejezet a kritikus infrastruktúrák potenciális sérülékenységeinek behatárolására 
fókuszál, majd egyesével elemzi az EMP-fenyegetésnek kiszolgáltatott ágazatokat. 
Azonban mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy ezen egymással szoros összeköt-
tetésben álló infrastruktúrák esetében a kockázatok elemzése nem korlátozódhat egyetlen 
elemre, hiszen minden zavar tovább eszkalálódásával a rendszerek egészét érintő fenye-
getéssé nőheti ki magát. A komplex „rendszerek rendszerével” átszőtt társadalmunk 
modern kor technológiája által biztosított rendkívül dinamikus és összehangolt működése 
olyan mértékű kölcsönös függést és így új sebezhetőségeket hordoz magában, amelyből 
fakadóan az individuális infrastruktúrák hibái nem maradnak izoláltak, és az általuk 
elindított hatásláncolatokból fakadóan nem kezelhetők önmagukban elszigetelten.

Annak érdekében, hogy az infrastruktúráink EMP-hatással szembeni sebezhetősé-
gének forrásait eredményesen vizsgálhassuk, először elemezzük a modern infrastruk-
túrák legelterjedtebb felügyeleti és folyamatirányító rendszereit, a SCADA-rendszereket.

SCADA-rendszerek

Mi az a SCADA?

A SCADA nem más, mint azon elektronikus irányító rendszer, amely a nagy kiterjedésű 
és földrajzilag szétszórt infrastruktúrák adatgyűjtő vezérlési feladatait látja el. A kri-
tikus infrastruktúrákban elektromos energia továbbításáért és elosztásáért, a vízhálóza-
tokban vagy az olaj- és gázcsővezetékekben zajló folyamatok koordinálására használják. 
 1999 novemberében a San Diego-i  víz-, gáz- és villamosenergia-szolgáltatók komoly 
elektromágneses interferenciát tapasztaltak vezeték nélküli SCADA-rendszereikben. 
Ennek eredményeképpen nem voltak képesek működésbe hozni a SCADA-rendszerek 
irányítása alatt lévő kritikus szelepnyitó és -záró mechanizmusokat. Hogy a helyzetet 
kezeljék, szakembereket helyeztek ki ezen távoli helyszínekre, hogy manuálisan biz-
tosítsák a szelepek nyitását és zárását, ezáltal elhárítva a vízvezeték-hálózat kataszt-
rofális meghibásodását. Egy ehhez hasonló rendszerben, amelyen naponta 825 millió 
gallon (több mint 3 milliárd liter) folyadék áramlik keresztül, ez a hiba percenként több 
ezer gallon elszivárgását vagy akár a csőhálózat elrepedését, ezáltal komoly túlfolyást 
és ebből fakadóan károkat okozhatott volna a privát és köztulajdonban. Mint az később 
kiderült, a SCADA-meghibásodás forrása egy San Diego partjától 25 mérföldre lévő, 
radarrendszereket működtető hajó volt. A SCADA fizikai megjelenése nagyban függ 
attól, mire is akarjuk használni, de általánosságban osztoznak bizonyos külső jegyekben. 
Fő komponensei rendszerint a már megszokott nyomtatott áramkörök, chipek és az őket 
külvilággal összekötő különböző interfészek, kábelcsatlakozók.
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16. ábra
Átlagos SCADA felépítése
Forrás: Pry  2018

A SCADA fő feladatainak egyike az adatgyűjtés, amely magában foglalja a fizikai rend-
szerek működési állapotának megfigyelését. Ezt úgy éri el, hogy folyamatosan számon 
tartja a rendszer teljesítményét leíró fizikai mennyiségeket úgy, mint elektromos erőmű-
veknél a fellépő áramot és feszültséget, gázvezetékek átfolyási mennyiségét, a regionális 
elektromos hálózatok által szolgáltatott és fogadott villamos energia mértékét, vagy 
a környezet tulajdonságait vizsgálva, például egy atomerőmű esetében a hőmérsékletet. 
Amennyiben ezek túllépik a meghatározott üzemi határértékeiket, riasztással figyel-
meztet.

A SCADA a kimenő teljesítmény szabályozásával befolyásolja a rendszer működését 
és látja el felügyeleti irányító funkcióját. Például ha egy elektromos erőmű valamely 
létfontosságú komponense valamilyen baleset következtében használhatatlanná válik, 
a SCADA ezt észleli, majd azonnal riasztja a megfelelő intézkedő szerveket, és növeli 
a hatáskörébe tartozó többi erőmű teljesítményét az egyensúlyi állapot visszaállítása 
érdekében. Mindezt teszi automatikusan, mindössze másodpercek leforgása alatt és bár-
milyen emberi befolyás nélkül.

A SCADA-hálózatokban általában megtalálható egy, a végbemenő folyamatoktól 
távolabb eső központi számítógépes rendszer, amely az ember-gép kapcsolatot hivatott 
megteremteni. Ezek a vizuális megjelenítés mellett lehetőséget biztosítanak a folyama-
tokba való beavatkozásra is.
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Infrastruktúrák EMP-fenyegetettsége

A villamosenergia-rendszer

A társadalom és gazdaság működése ma már elektromosság nélkül elképzelhetetlen 
volna. A fejlett országok létezésének és fejlődésének kritikus eleme a hozzáférhető 
és folyamatos energiaellátás. Nincs másik ilyen infrastruktúra, amelynek összeomlása 
hasonló mértékű következményeket hordozna magában. Kivétel nélkül minden infra-
struktúra működéséhez elengedhetetlen feltétel az elektromosság megléte, ugyanakkor 
ez a függés nem egyirányú, hiszen a villamos hálózatok működését ugyanúgy a kritikus 
infrastruktúrák alkotta rendszer biztosítja. A villamosenergia-infrastruktúrának három 
fő elemét különböztetjük meg: a termelést, a továbbítást és az elosztást, amelyek álta-
lában függetlenek egymástól.

Termelés. A termelés folyamán az erőművek elektromosságot állítanak elő valamilyen 
energiahordozóból. Ez a folyamat lehet mechanikus (hidro, szél vagy hullám), kémiai 
(hidrogén, szén, kőolaj, fölgáz vagy más szilárd éghető tüzelőanyag), termikus (geo-
termikus, vagy napenergia) vagy nukleáris. Legtöbbször az első fázis az energiahordozó 
mechanikus forgási energiává való alakítása, ahogy a turbinákban ez történik a generátor 
meghajtása érdekében. A maximális hatásfok és biztonság érdekében a modern erőművek 
már komplex felügyelő és irányító rendszereket alkalmaznak. Manapság az erőművekben 
lévő elektromechanikus eszközök szinte mindegyikét leváltották az újabb elektronikus 
eszközök, így még a generátorgerjesztők is tartalmaznak mikroáramköröket, és analóg-
digitális átalakítókat. Ezen elektromágneses sugárzásokra érzékeny eszközök által maga 
az erőmű is kiszolgáltatottá válik az EMP-támadásokkal szemben.

Szállítás. Az elektromos energia erőművektől való szállítása távvezeték rendszerén 
és mellékállomásokon keresztül történik és jut el a településekre. A villamos távveze-
tékek nagymennyiségű energiát szállítanak jelentős távolságokra. A mellékállomásokban 
transzformátorok, megszakítók, védő eszközök, mérőkészülékek, továbbá adatátviteli 
és irányító rendszerek találhatóak. A védő eszközök az elektromos komponenseket védik 
a különböző váratlan elektromos zavarokkal szemben.

Elosztás. A fogyasztók vagy felhasználók számára különböző feszültségszintek szol-
gáltatása szükséges. Hogy egy átlagos háztartás számára megfelelő, relatív alacsony 
feszültségű energiát szolgáltathassanak, a villamos távvezetékek nagyfeszültségű energi-
áját transzformátorok útján a felhasználás szempontjából ideálisra csökkentik és osztják 
szét a felhasználók között.

Felügyeleti és folyamatirányító rendszerek. A három kulcselem tevékenységét 
egy irányító rendszer szabályozza, amely a szükséges területre irányítja az energiát, 
fenntartja a frekvenciát, és óvja a rendszert az olyan tranziens jelenségektől, mint 
például a villámcsapás, továbbá energiaforrások és fogyasztók működésbe hozásával 
javítja a szinkronizációs hibákat, elkülöníti a hálózat hibásan működő elemeit, 
és megakadályozza, hogy helytelen kompenzációból vagy emberi hibából fakadóan 
a rendszer önmagában kárt okozzon. Ezen funkciókat itt is a már ismert SCADA-
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rendszerek látják el, amelyek már önmagukban is az EMP-hatás potenciális áldozatai 
lehetnek.

Egy lehetséges EMP villamosenergia-infrastruktúrára gyakorolt hatása a három idő 
komponense (E1, E2 és E3) alapján a következőképpen írható le:

Kezdetnek az energiahullám E1 komponense károsítja vagy működésképtelenné teszi 
a SCADA- és PLC-rendszereket, ezzel egyidőben megbénítja az utánpótlás és szak-
személyzet vonatkozásában szükséges kommunikációs és közlekedési csatornákat. 
Ez tönkre teszi az irányító, érzékelő, kommunikációs, védő és generátorrendszereket, 
valamint hozzájuk tartozó számítógépeket. Ezen a ponton a hálózat egykori állapotának 
helyreállítását tovább nehezíti a tény, hogy sok létfontosságú rendszerelem, kiváltképp 
a SCADA-komponensek távoli elhelyezkedésükből fakadóan nehezen hozzáférhetők, 
és közvetlen emberi befolyás nélkül üzemelnek.

Az E1 pulzusátütéseket okoz az alacsony feszültségű elosztó rendszerben, ami káro-
sodáshoz vezet, és nagymértékű töltésveszteséget okozhat.

Ezt követően az E2 komponens, bár tulajdonságait tekintve hasonló egy villámcsa-
páshoz, kiterjedésében több ezer egyidejű villám hatásához hasonlítható, még ha a ter-
mészetes jelenséghez képest itt az egyes villámok amplitúdója alacsonyabb. Az elekt-
romos hálózatok rendelkeznek a villámjelenségek elleni védelemmel, azonban egy ekkora 
volumenű hatás képes túlterhelni a védelmet. A legnagyobb probléma a hullámok szek-
venciája, ugyanis az E1 hullám addigra már valószínűleg használhatatlanná tette a túl-
feszültségvédelmi rendszereket, szabad utat adva az E2 számára a fő rendszerelemek felé.

Végül az utolsó, E3 komponens, amelynek lefolyási ideje akár több mint egy egész 
perc is lehet, hatásait tekintve leginkább az elektromágneses viharoknak feleltethető 
meg. Az E3 hullám energiájának törtrészével rendelkező elektromágneses viharok káros 
hatásai elsősorban a hosszú vezetékekkel rendelkező elektromos rendszerekben jelentek 
meg. Ez a hatás a működő és megfelelő védelmi rendszerek ellenére is elkerülhetetlenül 
végbemegy. Figyelembe véve a megelőző E1 és E2 hullámok okozta károkat, kijelent-
hetjük, hogy a védtelen rendszerelemek E3 általi rongálódása szinte biztosan bekövet-
kezik.

A kár mértéke elsősorban a működő védelmi eszközökön és a foganatosított meg-
előző intézkedésektől függ. Az EMP-hatást követően a rendszer összeomlása azonnal 
bekövetkezik. A transzformátorok és egyéb értékes eszközök károsodása a védő relé 
meghibásodásából fakad, bár lehetséges, hogy a reléhibától függetlenül az E1 okozta 
kisülések belülről rongálják a transzformátort. Egy megfelelően működő relé nagy való-
színűséggel képes megóvni az eszközt.

A távközlési és kommunikációs hálózatok

A telekommunikáció az összekötő kapocs modern társadalmunk elemei között. Lét-
fontosságú képesség szerves részét képezi a civil, üzleti és állami szektor mindennap-
jainak. A pénzügyi infrastruktúra elengedhetetlen eleme, hiszen a tranzakciók már 
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telekommunikációs útvonalakon mennek végbe. Az EMP-hatás a telekommunikációs 
rendszer négy fő elemét, a vezetékes, vezeték nélküli, műholdas és rádiókommuniká-
ciót egyaránt fenyegeti. Egy sikeres támadást követően a rendszer egyes részei még 
működőképesek maradhatnak, de a rájuk összpontosuló tömeges híváskezdeményezések 
és lekérési üzenetek túlterhelnék őket, ami legfeljebb egy erősen korlátozott szolgálta-
tást vagy teljes összeomlást eredményezne. A tény, hogy a civil felhasználókat teljesen 
kizárná, a kommunikációs hálózat szintén tovább nehezítené a válságreagálási intézke-
dések foganatosítását.

Az EMP elleni védelem

Elektromos eszközök védelme

Az elektromágneses fegyverekkel szembeni védelem legkézenfekvőbb módja az elekt-
romágneses impulzusoknak ellenálló áramkörök alkalmazása mellett a sugárzás célba 
jutásának, elektronikus rendszerbe vagy áramkörbe való belépésének megakadályozása. 
Ezt leghatékonyabban egy „árnyékolásnak” nevezett módszerrel érhetjük el, amikor is 
a védett berendezések köré egy Faraday-kalitkaként ismert fémhálós ketrecet vonunk, 
amely megakadályozza az elektromágneses mezők által körülzárt térbe való bejutását. 
A kalitka hatékonysága függ a kalitkát alkotó vezetőszálak közötti távolságtól (minél 
kisebb a távolság, annál biztonságosabb), illetve a vezetők ellenállásától (minél kisebb, 
annál biztonságosabb). Az árnyékolás két fő csoportját különböztetjük meg:

17. ábra
Katonai földi állomás Faraday-kalitka kialakítása
Forrás: Szűcs  2014
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Reflektáló, amikor a védendő eszközt rádiófrekvenciásan reflektáló anyaggal vonják be, 
amely eltéríti az érkező kisugárzott jel energiájának nagy részét.

Abszorbeáló, mikor az eszközt körbevevő megfelelő vastagságú anyag nem reflek-
tálja, hanem elnyeli az érkező rádiófrekvenciás hullámokat.

A probléma, hogy rendszereink többsége a külvilággal vezetékes hálózatokon keresztül 
csatlakozik, amelyek potenciális belépési pontokként szolgálhatnak az ártalmas tran-
ziensek számára. Ezen belépőcsatornákként szolgáló összekötő kábeleknél és csatlakozási 
pontoknál érdemes elektromágneses szűrőket és optikai kábeleket alkalmazni. A nyomta-
tott áramköri lapok jól védhetők egy megfelelő optocsatoló beültetésével, amely felfogja 
az elektromágneses energiákat, így elegendő ezen egy elem cseréje.

18. ábra
EMP elleni árnyékolás kialakítása
Forrás: Szűcs  2014

A legtöbb számítógépes rendszer esetében rendelkeznek megoldásokkal, amelyek képesek 
a fellépő, felesleges zavaró energiákat semlegesíteni, ezért szükséges a számítógépek 
házát megfelelően földelni. Ez önmagában azonban közel sem elég egy EMP-k által 
közvetített energiamennyiség megfékezésére, ezért olyan speciális környezetet kell biz-
tosítanunk, amelybe az elektromágneses energia nem képes bejutni. Ezt megfelelő fal-
vastagsággal, fémlapok és Faraday-kalitkák alkalmazásával érhetjük el. A hatékonyabb 
védelem érdekében a nyílászárók számának minimalizálása is szükséges.

Az EMP elleni védelem négy kulcseleme tehát:
• árnyékolás,
• földelés,
• szűrés,
• túlfeszültség-védelem.
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Az elektromágneses impulzusok ellen ezenkívül sokféle eszközzel védekezhetünk, 
például szikraközös villámhárítókkal, hálózati szűrőkkel, elektrooptikai eszközökkel, 
nagy sebességű Zener-diódákkal vagy egyéb árnyékoló és elnyelő anyagokkal, aminek 
kizárólag a rendelkezésre álló idő, költségvetés és a védendő rendszer attribútumai szab-
hatnak határt.

Infrastruktúrák EMP-védelme

Az erőforrásokat adekvát módon, rendszerben betöltött szerepük jelentőségével arányosan 
kell az elemek között szétosztani. A civil infrastruktúrák kérdés nélkül társadalmunk 
legkritikusabb „gyengepontjai”, amelyek a támadások vonzó célpontjai lehetnek. 
A kritikus infrastruktúrák közül is kiemelkednek az elektromos és telekommunikációs 
(informatikai) hálózatok. A teljes rendszer védelme azonban, még ha csak az értékes 
komponensekre koncentrálunk, sem lenne praktikus, sem költséghatékony. 
Az alkatrészek és komponensek gyártó-, idő- és tervezésbeli sokféleségéből adódóan 
az idő és költségvetési tényezők komoly korlátot szabhatnak. Ebből következik, hogy 
egy HEMP-támadást követően elkerülhetetlen az áramellátás nagy területen való 
megszűnése. A megelőző intézkedések célja a gyors helyreállítás biztosítása kell hogy 
legyen, amelyet a kritikus csomópontok védelmével érhetünk el. Elsőként meg kell 
határoznunk, mely rendszerek helyreállítása élvez elsőbbséget, és biztosítanunk kell 
a javításhoz szükséges erő- és anyagforrásokat, például pótalkatrészek felhalmozásával. 
A telekommunikációs hálózatok, akárcsak a villamosenergia-rendszerek esetében nem 
védhetők le átfogóan a gyakorlatban. A védelmi tevékenység elsősorban a vészhelyzeti 
kommunikációs csatornák képességének bővítésére és a sűrű kommunikációs csomópontok 
meghatározására és védelmére kell irányuljanak. Ezzel egyidőben a létfontosságú 
hálózatelemeket, mint a bázis- és átjátszó állomásokat megfelelően le kell árnyékolni 
az EMP-hullám E1 komponensével szemben, illetve a telekommunikációs rendszer 
átalános energiaellátási zavarokkal szembeni ellenálló képessége is fejlesztésre szorul. 
A legnagyobb probléma a nemzetközi szervezetek kritikusinfrastruktúra-védelemével 
kapcsolatban, az alapszerződésekben vagy másodlagos szabályokban meghatározott, 
kiszabható intézkedésekre vonatkozó jogalapok hiánya.

Összegzés

Dolgozatom készítése során feldolgoztam az EMP-eszközök technológiai fejlődésének 
jelenkori eredményeit, a jövőbeli fejlesztések irányát annak érdekében, hogy rálátást biz-
tosítsak az általuk jelentett fenyegetésekre. Az első rész középpontjában az EMP-hatás 
megértéséhez általam szükségesnek ítélt, eszközökben végbemenő fizikai folyamatok 
és alkalmazott műszaki megoldások álltak. Törekedtem az eszközök hozzáférhetőségének 
és a potenciális terrorszervezetek általi alkalmazás valószínűségének  kihangsúlyozására. 
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A hadászati spektrumon való alkalmazás lehetőségei kapcsán kiderült, hogy az EMP-esz-
közök már több külföldi haderő technikai arzenáljában integrálásra kerültek, és továbbra 
is folyamatos fejlesztés alatt állnak. A következő fejezetben az EMP kritikus infra-
struktúrákra jelentette közvetlen és közvetett veszélyek forrásait dolgoztam fel, illetve 
felvázoltam ezen infrastruktúrák károsodásából fakadó rövid és hosszú távú hatások 
szekvenciáját, azok társadalmi és műszaki aspektusait egyaránt figyelembe véve. Kuta-
tómunkám során összefoglaltam a védelmi megelőző tevékenység szempontjából kulcs-
fontosságú „gyengepontokat”, amely rendszerelemek biztosítására az utolsó fejezetben 
bemutatott eszközök és módszerek alkalmasak.

Az elektromágneses spektrum fegyverként való alkalmazása nem forradalmi újdonság 
a hadviselésben, azonban a mikrohullámú és nagy energiájú rádiófrekvenciás fegyverek 
eddig a szükséges technológiai háttér hiányában nem jelentettek kritikus fenyegetést 
információs rendszerek köré szerveződött társadalmunkra. A hatásalapú támadások cél-
pontjai talán korlátozottak ugyan, de ahhoz elegendőek lehetnek, hogy a kulcsfontosságú 
információs rendszereket részlegesen vagy teljesen megbénítsák.

Jelen eredmények tükrében megállapítható, hogy az EMP-fegyverek sikeres alkalma-
zásához nem szükséges a támadott rendszerek átfogó ismerete. Alkalmazásuk az elektro-
nikai berendezésekben visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat, miközben a támadó 
kiléte rejtve maradhat. Ezen eszközök már ma is valós fenyegetést jelentenek, azonban 
a tömeges és komplex alkalmazás a közeljövőben még nem várható. Ugyanakkor mindent 
el kell követni annak érdekében, hogy kritikus infrastruktúráink megóvását biztosítsuk 
a jövőben is, amelyek fejlett védelmének implementálása során mihamarabbi, az egész 
rendszert érintő változtatások bevezetése válhat szükségessé.
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Korszerű mobilkommunikációs hálózatok fejlődése, 
különös tekintettel az 5G potenciális katonai alkalmazási 

lehetőségeire

Pécsi Péter

Bevezetés

A nagyteljesítményű mobil eszközök, okostelefonok, tabletek és a különböző területen 
alkalmazott IoT-eszközök, valamint szenzortechnikai megoldások 21. századi robbanás-
szerű elterjedése, illetve az azokon futó szoftverek fejlődése olyan környezetet teremtett, 
amelyben a nyújtott szolgáltatások újabb és újabb fejlesztési igényeket generálnak. Ezek 
közül az egyik legfontosabb, hogy helytől és időtől függetlenül férhessünk hozzá minden 
olyan szolgáltatáshoz, amely az otthoni asztali számítógépeinken érhető el. A bővülő 
információs tér napjainkban már egyre inkább a Smart City-koncepció1 különböző szol-
gáltatásain keresztül válik hozzáférhetővé. Ugyanakkor ahhoz, hogy valós idejű, nagy 
sebességű, biztonságos és megbízható szolgáltatásokat tudjunk kínálni a felhasználók 
számára, olyan infokommunikációs hálózatok kiépítésére van szükség, amelyek kapa-
citása elegendő a nagyszámú végpont egyre növekvő adatátviteli igényeinek rugalmas 
és egyidejű kiszolgálására. Ennek gyakorlati megvalósítása napjainkban többek között 
az ötödik generációs (5G) mobil hálózatok szabványosításán és fejlesztésén keresztül 
realizálódik.

Az 5G hálózatok fejlesztése egyre többször kerül szóba a médiában is, sorra jelennek 
meg újságcikkek, publikációk, amelyek a még gyerekcipőben járó új technológia lehet-
séges alkalmazási lehetőségeit taglalják (találgatják). Az ugyanakkor bizonyos, hogy 
az 5G platformra épülő új eljárások és technikai megoldások számos területen törnek 
majd utat maguknak a jövőben, ami alól a hadiipar mint a legkorszerűbb technológiák 
egyik legnagyobb felvevő piaca sem lehet majd kivétel. A modern és megfelelő pénzügyi, 
technológiai potenciállal rendelkező hadseregek már most is alkalmazzák pilotjelleggel, 
Kínában pédául az 5G-n alapuló határvédelem épült ki, illetve folyamatosan jelennek 
meg a fenti technológián alapuló újítások, továbbá a katonai kutatóközpontokban zajlik 
ezek folyamatos vizsgálata és integrációja egyre több területeken. A mobilkommuniká-
ciós hálózatokon alapuló eljárások egy része szorosan kapcsolódik az elektronikai had-
viseléshez, ugyanis az elektromágneses spektrumot felhasználó eszközök zavarhatók, 
támadhatók. Az új 5G technológia számos pozitív tulajdonsága közül a legjelentősebb 
talán a nagy adatátviteli sebesség és a késleltetési idő lecsökkenése, ami rengeteg lehető-
séget kínál a haditechnikai alkalmazásokat kiszolgáló eszközök tervezése során.  Emellett, 

1 Smart City: okosváros.



924

Pécsi Péter

az áramköri elemek méretcsökkenésének köszönhetően fokozható a berendezések integ-
ráltsági foka, komplexitása, amivel párhuzamosan csökken a súly és az energiaszükséglet, 
ami tovább növeli a tervezés szabadságfokát.

Kétség sem fér hozzá tehát, hogy a jövőre nézve ez a terület a Magyar Honvédség 
vonatkozásában is releváns lehet. Ezért, valamint a mobilhálózatok fejlődési tendenciái 
iránti érdeklődésemnek köszönhetően választottam kutatásaim tárgyául ezt az irányt, 
ami közvetve kapcsolódik tanulmányaimhoz, jól kiegészítve annak ismeretanyagát. 
Ebből kifolyólag érdekesnek tartom megvizsgálni az ilyen technológiák elektronikai 
hadviselési szaktevékenységekre gyakorolt jövőbeni hatását is.

Ennek érdekében céljaim között szerepel a korszerű mobilkommunikációs háló-
zatok műszaki megoldásainak elemzése, a fejlesztési irányok meghatározása, valamint 
a katonai felhasználás lehetőségeinek vizsgálata az eszközök képességeinek tükrében.

Kutatásom sikeres elvégzése esetén konkretizálásra kerülhetnek az alkalmazás lehető-
ségei és az eredmények a gyakorlatban is alkalmazhatóvá válhatnak a Magyar Honvédség 
feladatrendszerében akár honi, akár nemzetközi környezetben történő igénybevételek 
esetén.

A mobiltelefónia fejlődése

Vezetékes távközlés

A történelem során, amikor ha nagy távolságra szerettek volna információt továbbítani, 
kettő lehetőség adódott. Az egyik az információ fizikai úton való továbbítását jelentette 
futárok, illetve postagalambok segítségével. Az első és a második világháború idején 
is használták ezeket a madarakat, amelyek közül sokat ki is tüntettek. A másik út 
tulajdonképpen a távközlés megjelenését jelentette, amikor a fizikai távolságokat 
alternatív módszerekkel sikerült áthidalni. Idetartozott például a kezdetekben a különböző 
füstjelek vagy a jelzőtüzek használata. Az idő előrehaladtával egyre komplexebb jeleket 
kellett továbbítani, amit a napfény tükrözésével oldottak meg. Ilyen elven működött 
a heliográf, illetve a tükörtávíró, amelynek használatához három emberre volt szükség. 
Egy ember kezelte az eszközt, és küldte azzal a jelet, egy ember figyelte a bejövő jeleket, 
és továbbította azokat a harmadik személynek, aki lejegyezte.  1793-ban  Claude Chappe 
hozott áttörést a távközlés terén szemaforos távírójával, amelyet többek között a krími 
háborúban is eredményesen használtak. Ugyancsak híres Robert Hook zsinegtelefonja, 
amely két rugalmas hártyából, egy köztük kifeszített zsinórból és egy tölcsérből állt. 
Működése egyszerű volt, a berezonált hártya továbbította a hangot a zsinóron keresztül 
a másik hártyához, amely ugyanolyan módon rezonált, ezzel továbbítva a jelet, amelyet 
a tölcsér erősített fel hallható szintre. A komolyabb távírók megjelenésére ugyanakkor 
egészen a  19. századig kellett várni, ugyanis ekkor fektették le az elektromágnesesség 
alapjait. Úttörői Georges Louis Le Sage és Samuel Thomas von Sömmering voltak 
első „elektromozó” gépeikkel. Ezek fejlettebb változatai már az elektromos jelek 
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továbbításának  elvén működtek, és ezek jelentették igazából a vezetékes (villamos) 
távközlés alapjait. A legismertebb ilyen távírót Samuel Morse festőművész készítette 
el  1836-ban, aki első távírókapcsolatát  1844-ben  Washington és Baltimore között 
létesítette. Miután a villamos jelek átvitele már nem okozott problémát a feltalálók egy új 
távközlési eszközön dolgoztak, amelyek képesek voltak a hang átvitelére. Legjelentősebb 
képviselőjük Alexander Graham Bell volt, aki  1876-ban  feltalálta a telefont. Ennek 
a kezdetleges telefonnak ugyanakkor a hangminősége nem volt kielégítő, így az eredeti 
elképzelést Thomas Alva Edison fejlesztette tovább.  1877-ben  állt elő megoldásával, 
amelynek kivitelezéséhez egyrészt szénmikrofont használt, másrészt különválasztotta 
a beszélő és a hallgató készüléket. Miután a vezetékes távközlés egyre népszerűbb lett, 
és széles körben indult terjedésnek, a telefonkészülékek száma fokozatosan növekedett, 
a városok egyre zsúfoltabbá váltak az egyre csak terjeszkedő „vezetékerdők” miatt, 
szükségszerűvé vált a telefonközpont kifejlesztése a fizikai csatornák számának 
kordában tartása érdekében. A probléma megoldása Puskás Tivadar nevéhez fűződik, 
aki egy kapcsolótábla segítségével tette lehetővé az előfizetők közti telefonkapcsolat 
kialakítását. Az idő előrehaladtával ugyanakkor a telefonkészülékek és előfizetők száma 
egyre gyorsabban nőtt, így a manuális elven működő kapcsolótáblák kezelői, már nem 
tudták hatékonyan kielégíteni a forgalmi igényeket, így szükségessé vált automata 
megoldással történő kiváltásuk. Az első telefonközpont  1892-ben  kezdte meg működését, 
amely időponttól tulajdonképpen már hálózatokról beszélhetünk. A vezetékes távközlés 
a  20. században egyre nagyobb teret nyert, és a kontinensek összefüggő hálózatait 
víz alatti kábelekkel kötötték össze, így nemzetközi hívások között már tengerentúli 
összeköttetések is létrejöhettek. A vezetékes telefonszolgáltatások fejlődésével azonban 
azok hátrányai, illetve korlátai is egyre inkább előtérbe kerültek, mint például a helyhez 
kötöttség és a vezetékek sérülése által okozott problémák.2

Vezeték nélküli távközlés

A vezeték nélküli kommunikációt több fizikai felfedezés előzte meg. Ezek voltak többek 
között James Clerk Maxwell híres egyenletei  1862-ben, illetve Heinrich Rudolf Hertz 
kísérlete, amellyel igazolta az elektromágnesesség létét. Az elektromágnesesség felhasz-
nálásával való kommunikációt a rádió feltalálása valósította meg. Három személy is köt-
hető hozzá, Nikola Tesla, Guglielmo Marconi és Alekszandr Popov. Elsőként végül Mar-
coni szabadalmaztatta  1896-ban. Az első prototípusok szikratávírók voltak, amelyekkel 
kis távolságon belül lehetett kommunikációt létesíteni, mindössze néhány kilóméterre. 
Az első nagy távolságú vezeték nélküli kommunikáció Marconi nevéhez fűződik,  1901-re  
már Észak-Amerikába küldött üzenetet Skóciából szikratávíróval. Az adást Új-Fund-
landon vették. A szikratávírókat sikeresen alkalmazták civil és katonai célokra egyaránt, 
pláne hogy a haditengerészet a tengeren vezetékes távközlést nem tudott alkalmazni, 

2 Haig  2018.
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ugyanakkor az eszközök és rádiójelek kisugárzásához használt antennák nagy mérete 
problémákat okozott. Az eszközök további fejlesztésének új lendületet adott a Meiss-
ner-oszcillátor, a kristálydetektor, a trióda és a katódsugárcső felfedezése. Ezek tették 
lehetővé, hogy egyszerű morzejelek helyett már emberi hangot is lehessen továbbítani. 
Kezdetben a vett jeleket egyenes vevővel fogadták, amelyet később Edwin Armstrong 
fejlesztett tovább, megalkotva a szuperheterodin vevőjét  1918-ban, amely vételtechnika 
szempontjából a legelterjedtebb megoldássá vált. Azután, hogy a hangátvitel már nem 
okozott gondot, a következő célt a képátvitel gyakorlati megvalósítása jelentette.  1875-ben  
már történt kísérlet vezetékes képátvitelre George Carey által, de az áttörést igazából 
Tihanyi Kálmán hozta meg ikonoszkópjával, majd Vladimir Zworykin első katódsugár-
csöves televíziójával. Miután a hang- és képátvitel is mindennapossá vált az emberek szá-
mára, az információk továbbítása már nem okozott gondot a mindennapokban. Azonban 
a katonai vonatkozásról sem érdemes elfelejtkezni.3

A rádió megjelenése a hadseregekben

A rádió előnyeit a hadseregek is hamar felismerték, tömeges alkalmazása először a nagy 
háborúban volt megfigyelhető. A csapatok vezetése egyszerűbbé és mobilabbá vált, ami 
egyrészt a rádióeszközök harcjárműbe integrálása terjedésének, majd később a háton 
hordozható típusok megjelenésének volt köszönhető. A katonai egységek C24 képessége 
folyamatosan nőtt. Az első rádiók nagy méretük és súlyuk miatt nehezen voltak szállít-
hatók, leginkább lovakkal és öszvérekkel kellett vontatni, így elsősorban a haditengeré-
szeti alkalmazásuk volt elterjedt. Azonban a rádióhullámokon keresztüli kommunikáci-
ónak van egy nagy hátránya. Mindamellett, hogy zavarható, abban az esetben, ha az adás 
kódolatlan, egyszerűen lehallgatható is. Zavarásra először az  1904–1905-ös  orosz–japán 
háborúban került sor, ahol az orosz rádiósok egyszerű szikratávíró segítségével zavarták 
a japán hajók adásait. Innentől kezdtek egyre szélesebb körben elterjedni a különféle 
zavarási, majd lehallgatási módszerek, amelyekkel fontos információkat tudtak sze-
rezni az ellenfél tevékenységéről. Terjedésnek indultak az elektromágneses spektrumban 
működő eszközök bemérésére alkalmas megoldások is, különböző iránymérő rend-
szerek formájában. Ennek köszönhetően akár pontos tüzérségi tüzet is lehetett vezetni 
egy bemért területre, ami idővel a katonákban rádióiszonyt idézett elő. Ezt felismerve 
új fegyvernemeket hoztak létre, amelyek feladata, hogy a harcot az elektromágneses 
spektrumban vívják meg. Ez igazi rádióháborúhoz vezetett, ami a mai napig tart, és nap-
jainkban egyre nagyobb szerephez jut. Ez az elektronikai hadviselés és a rádióelektro-
nikai felderítés, amelyek fő feladata az elmúlt évtizedek során nem változott érdemben, 
csak eszközrendszerük fejlődése tette lehetővé hatásterületük kibővítését. Feladatuk 
az elektromágneses térben felfedni a másik fél tevékenységét, lehallgatni, megzavarni  

3 Haig  2018.
4 C2: Command and Control – vezetés és irányítás.
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a kommunikációját (és más elektromos rendszereit), illetve bemérni a sugárzók pontos 
helyzetét. Kezdetben rádiózásra csak a hosszú és középhullámú frekvenciasávokat alkal-
mazták, amelyek hamar zsúfolttá váltak szűkösségük miatt, így magasabb frekvencia-
sávok alkalmazására volt szükség, amit a technikai fejlődés lehetővé is tett. Magasabb 
frekvenciákon nagyobb teljesítményű rádiók alkalmazására, a hatótávolság különböző 
módszerekkel történő kiterjesztésére, irányított antennákkal irányban szelektív tevé-
kenységek folytatására is megnyílt a lehetőség. Az elmúlt évtizedekben a digitális átvi-
teltechnika fejlődésével ugyanakkor a hangsúly a hagyományos értelemben vett beszé-
dalapú információtovábbításról eltolódott az adatforgalmazás irányába, ami egyfelől új 
lehetőséget, másfelől új kihívásokat is jelent a szakemberek számára.5

A mobil távközlés elterjedése

A második világháború után egyre szélesebb körben terjedtek el a telekommuniká-
cióval kapcsolatos kutatások. A beszédalapú távközlés már nem jelentett problémát, 
a kihívást a hangminőség javítása, többcsatornás átvitel, illetve a frekvenciatartomány 
kiterjesztése jelentette. Már a világháború idején folytak kutatások mikrohullámú rezgés-
keltőkkel, így rövid időn belül sikerült megalkotni az első mikrohullámú rádióreléket. 
Már az  1950-es  években transzkontinentális mikrohullámú reléhálózatot építettek ki, 
amivel a városok közötti rádiókommunikációt és műsorszórást oldották meg. A Bell Labs 
kutatóintézetben már az  1940-es  években felmerült az ötlet cellás alapon szerveződő 
mobiltávközlés kialakítására, azonban az akkori technológia, illetve háború nem tette 
lehetővé a gyakorlati megvalósítást. Azonban  1946-ban  az USA a  150 MHz-es  sávban, 
 1956-ban  pedig 450 MHz-es  sávban kereskedelmi célú nyilvános mobil rádiórendszert 
épített ki, majd az AT&T  1964-ben  egy IMTS6 mobiltelefon-rendszert kezdett üzemel-
tetni ugyanezen frekvenciákon. Ezeknél a rendszereknél még szükség volt egy operátor 
kezelőszemélyre, aki a hívó felek közötti kapcsolatot létesítette. A hordozható rádiók 
megjelenéséhez ugyanakkor szükség volt a félvezetőtechnika kialakulására és gyors fej-
lődésére is, ugyanis az elektroncsöves berendezések nagy mérete és energiaszükséglete 
nem tette lehetővé igazán felhasználóbarát mobilalkalmazások kialakítását. Az első 
tranzisztort  1947-ben  mutatták be, amely kiváltotta az erősítőkben használt elektron-
csöveket.  1958-ban  Jack Kilby egy új gyártástechnológiát mutatott be, amellyel több 
tranzisztort lehetett egy áramkörbe építeni, így jött létre az integrált áramkör.  1971-ben  
Gordon Moore fejlesztette ki az első mikroprocesszort, amely tartalmazott egy logikai 
és egy aritmetikai egységet, illetve egy vezérlőegységet. A mobil távközlés valódi fej-
lődése igazán csak ezt követően kezdődhetett meg, miközben azonban a rádiócsatornák 
alacsony száma egyre nagyobb gondot okozott. Ennek megoldása érdekében kidolgozták 
az úgynevezett trönkölés elvét, amely egy új technológiának számító csatorna-hozzáférési  

5 Haig  2018.
6 IMTS: Improved Mobile Telephone System – továbbfejlesztett mobiltelefon-rendszer.
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eljárás. Ebből kiindulva az AT&T a Bell Labs régebbi cellás ötletét átdolgozta, és így 
jöhetett létre az AMPS7 mobiltelefon-rendszer.8

Mobilhálózatok generációi

A mobiltelefon-hálózatok folyamatos fejlesztése során, az adott korban bevezetett techno-
lógiák korlátai miatt, több alkalommal vált szükségessé generációváltás. A korai mobilhá-
lózatok előkészítették az utat a teljesen új korszaknak, amely felszabadította a felhaszná-
lókat a helyhez kötött kommunikáció béklyója alól az  1980-as  években. Azonban a rögös 
úton voltak vakvágánynak bizonyult, mára feledésbe merült megoldások is, mint például 
a svéd automaticMTA9 rendszer, amelyet  1956-ban  kezdtek el alkalmazni Stockholmban 
és Gothenburgban. Mivel a berendezés nagyméretű volt, csak gépjárműre szerelt vál-
tozatban volt alkalmas a használatra, így a piacon nem aratott sikert. Egy másik példa 
az  1971-ben  Finnországban átadott ARP,10, amely kereskedelmi forgalomba is került, 
és egészen a  2000-es  évek előtti időszakig működött, így ezt nem tekinthetjük valódi 
bukásnak.11 Ugyanakkor a világon végül szabványosításra került mobiltechnológiának 
nem ez lett az alapja.

Az első generációs hálózatok (1G)

A mobiltelefon-rendszerek működésének alapját a cellás elv szolgálja. Lényege, hogy 
sík terepre vetítve kör alakú cellákat hozunk létre, amelyek a PSTN-hez12 csatlakoznak. 
Minden cellának saját adó-vevő állomása van, amelyek a szomszédos celláktól eltérő 
frekvenciákon működnek az interferencia elkerülése érdekében. Amennyiben egy mobil-
telefon-felhasználó átlép egy cellahatáron, a készülék automatikusan felcsatlakozik az új, 
legközelebbi bázisállomásra (handover). A különböző betűk különböző frekvenciákat 
jelentenek. Mobiltávközlésben ezt az elvet szokás első generációnak vagy 1G-nek  is 
nevezni. Ez az eleinte még kezdetleges elv annyira elterjedt, hogy a szolgáltatók még 
ma is ezen az alapon működtetik a magasabb generációs földfelszíni mobiltávközlési 
rendszereiket.13

Ez a technológia lehetővé tette, hogy hívás közben akár többször is cellát 
váltson a készülék anélkül, hogy megszakadna a hívás. A mobiltelefon feltalálója Martin 
Cooper, a Motorola egykori mérnöke volt, aki egyben az első ember, aki mobilhívást 

7 AMPS: Advanced Mobile Phone System – fejlett mobiltelefon-rendszer.
8 Haig  2018; Huurdeman  2003.
9 AutomaticMTA: Mobile Telephony System A – mobiltelefon-rendszer A verzió.
10 ARP: Auto Radio Phone – autó rádiótelefon.
11 Mobile Generations Explained (2015).
12 PSTN: Public Switched Telephone Network – nyílvános célú hálózat.
13 Haig  2018.
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hajtott  végre egy Motorola DynaTAC nevű készülékkel. Az első kereskedelmi mobilhá-
lózat Tokióban jött létre  1979-ben, majd később ez kiterjedt országos méretűvé. Az első 
nemzetközi roamingra képes hálózatot  1981-ben  hozták létre, ez volt az NMT.14 Ez a rend-
szer a 450 MHz-es  frekvenciatartományt alkalmazta.  1991. 10.  15-én  létrejött az első 
magyarországi mobilhálózat is, amely ugyancsak NMT-rendszert alkalmazott. Létre-
hozója a Westel Rádiótelefon Kft. volt. Az Amerikai Egyesült Államokban az AMPS 
rendszer jelent meg, amely 800 Mhz-en volt képes analóg módon hang továbbítására. 
Az AMPS tovább gondolása a TACS15 volt, 900 MHz-es  működési frekvenciával. Az első 
generációs hálózatoknál a legnagyobb problémát a titkosítás és a kompatibilitás hiánya 
okozta, így viszonylag könnyen lehallgathatók voltak az eszközök. A GSM-hálózat16 
megjelenésével fokozatosan kiszorultak az 1G analóg rendszerek.17

A második generációs hálózatok (2G) – GSM

A 2G hálózatok megjelenése nagy előrelépést jelentett, ugyanis itt jelent meg először 
a digitális jelátvitel. Digitális kódolással a jel könnyen tömöríthető és titkosítható. 
Az analóg hálózatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy nagyobb hatékonysággal 
tudjuk a jeleket továbbítani, biztonságosabban, jobb hangminőséggel. A 2G hálózatoknál 
legelterjedtebb a GSM lett, amely  1991-ben  került bemutatásra Finnországban. Mára 
világszinten ez terjedt el, amelyben nagy szerepet játszott a politika és nagy mobiltelefon-
gyártók üzleti érdekei is, de ennek eredményeként egy egységes rendszert sikerült kialakí-
tani. A működési frekvencia tekintetében Európában a 900 majd később az  1800 MHz-es, 
Amerikában pedig az  1900 MHz-es  sáv került kijelölésre. A GSM-szabványban vezették 
be a SIM kártyát,18 amely képes a felhasználó adatait elmenteni, illetve áthelyezhető más 
mobilkészülékekbe, így a szolgáltatás és készülékek fejlesztése szétválhatott. A SIM 
kártya felelős a felhasználó azonosításáért, a kommunikáció titkosításért, illetve az adatok 
védelméért, ezenfelül fontos szerepe van a roaming megvalósításában is. A telefonok 
egyre inkább hozzáférhetővé váltak a hétköznapi emberek számára is, így a szegmens 
gyors bővülése lehetővé tette a fejlesztések felgyorsítását, a verseny növekedését, így 
a szolgáltatások árának, a készülékek méretének és fogyasztásának csökkenését. Az új 
technológiával új szolgáltatások is megjelentek, mint az SMS19 vagy a WAP20.21

14 NMT: Nordic Mobile Telephone – skandináv mobiltelefon.
15 TACS: Total Access Communication System – teljes hozzáférésű kommunikációs rendszer.
16 GSM: Global System for Mobile Communication – globális mobilkommunikációs rendszer.
17 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
18 SIM: Subscriber Identity Module – előfizetői azonosító modul.
19 SMS: Short Message Service – rövidüzenet-szolgáltatás.
20 WAP: Wireless Application Protocol – vezeték nélküli alkalmazás protokoll.
21 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
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A 2,5. generációs hálózatok (2,5G)

A 2,5G-s szolgáltatások megjelenése nem is jelentett igazi generációváltást, hiszen nem 
volt szükség a 2G-s platformok teljes cseréjére, csak a struktúra kiegészítésére, ami lehe-
tővé tette a csomagkapcsolt adatátvitel, a GPRS22 megvalósítását. Ennek alapvető tulaj-
donsága, hogy csak a tényleges adatforgalom során foglalja le a fizikai csatornát, a köztes 
időben ahhoz mások is hozzáférhetnek, ami jelentősen növeli a hálózati kapacitás ki-
használásának hatékonyságát. A megoldás által kínált adatátviteli sebesség 56–114 Kbit/s 
között mozgott. Az SMS népszerűsége miatt, a megnövekedett adatátviteli sebességnek 
köszönhetően megjelent egy új üzenetformátum, az MMS23 szolgáltatás, amely lehe-
tővé tette a multimédiás (elsősorban kép- és hang-) üzenetküldést is. A világon elsőként 
Magyarországon indult el teljes körű MMS szolgáltatás, amelyet a Westel  2002. április 
 18-án  tett elérhetővé előfizetői számára.24

A 2,75. generációs hálózatok (2,75G)

A következő lépcsőfokot a generációváltás felé az EDGE-szabvány25 megjelenése jelen-
tette, amely egy új típusú kódolást használt az adatátvitel során, és amely képes volt akár 
 150–350 Kbit/s-os  adatátviteli sebesség elérésére is, az infrastruktúra lecserélése nélkül.26

A második generációs hálózatok (2–2,75G) kialakítása

Bázisállomások telepítése során kettő antennatelepítési módszer használatos. A kör-
sugárzó antennák alkalmazása és a szektorsugárzó antennák alkalmazása. Abban 
az esetben, ha körsugárzó antennákat telepítünk, akkor nem tudunk személyre szabott 
antennakarakterisztikát kialakítani, az antenna által kisugárzott teljesítmény egyen-
letesen oszlik el a felszínen 360°-ban. Ezzel a módszerrel nehéz a frekvenciakiosztás 
és kapacitásmegosztás tervezése.27

A másik módszer az irányított antennák vagy szektorsugárzók alkalmazása. 
Ennél a módszernél tulajdonképpen minden térszögbe különböző antennát kell telepí-
teni. Ezzel a módszerrel már rugalmasabban tervezhető a frekvenciakiosztás az ellá-
tottsági terület és a forgalom. Az antennanyalábok függőleges orientációjának beállítá-
sához használhatunk mechanikus vagy elektronikus döntést. A mechanikai döntés nem 

22 GPRS – General Packet Radio Service – általános csomagszolgáltatás.
23 MMS – Multimedia Messaging Service – multimédiás üzenetküldési szolgáltatás.
24 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
25 EDGE – Enhanced Data Rates for GSM Evolution – továbbfejlesztett adatátviteli sebesség GSM 
Evolution számára.
26 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
27 Cser  2015.
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a legpraktikusabb  megoldás, ugyanis nem kívánatos oldalnyalábok megjelenésével ki-
szélesedik a karakterisztika. Elektronikus döntés alkalmazásakor nem változik érdemben 
az iránykarakterisztika.28

A bázisállomások tervezése során a következő szempontokat vették figyelembe:
• lehetőleg egyforma távolság a bázisállomások között;
• lehetőleg egyforma antennamagasságok;
• lehetőleg egyforma sugárzási irányok;
• az antennák karakterisztikája minél kevésbé metsszék egymást.

A valóságban pedig a következők valósultak meg:
• a bázisállomások fizikai elhelyezését sok tényező befolyásolja (természetes és épí-

tett környezet);
• az objektumok, domborzat magassága változó;
• eltérőek a felhasználói igények forgalom tekintetében.29

A harmadik generációs hálózatok (3G)

2003-ban  következett be a mobilkommunikáció valódi generációváltása, amely már tel-
jesen új infrastruktúrát igényelt. A Hutchison Telecommunication elindította a harmadik 
generációs hálózatát. A kialakításkor, egyrészt az allokáció során az üzemi frekven-
ciatartományt felemelték a 2 GHz-es  tartományig, másrészt újabb kódolási, titkosítási 
és autentikációs eljárásokat vezettek be. Ennek következtében az adatátviteli sebesség 
megnövekedett, újabb multimédiás szolgáltatások jelentek meg, mint a videótelefonálás, 
videókonferencia lehetősége, vagy az e-mail-szolgáltatás. Ezek sokáig a 2G hálózatokkal 
párhuzamosan működtek/működnek, az erőforrások hatékonyabb kihasználása érde-
kében. A 3G Európában UMTS,30 Japánban és az USA-ban  CDMA2000-szabványt31 
használt. A legnagyobb átviteli sebesség 384 Kbit/s-ra  növekedett. Magyarországon 
 2005-től  vált elérhetővé. A 3G megjelenésével a mobilkészülékek robbanásszerűen fejlő-
désnek indultak, egyre több feladatot voltak képesek ellátni a hagyományos telefonszol-
gáltatás mellett. Megjelentek különböző mobil operációs rendszerek is, mint a Windows 
Phone, Android, iOS, Windows Mobile, amelyeknek köszönhetően innentől zsebszámító-
gépként is tekinthetünk eszközeinkre.32

28 Cser  2015.
29 Cser  2015.
30 UMTS: Universal Mobile Telecommunication System – univerzális mobil távközlési rendszer.
31 CDMA: Code Division Multiple Access – kódosztásos többszörös csatorna-hozzáférés.
32 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
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A 3,5. generációs hálózatok (3,5G)

A 3G hálózat fejlődése elődjéhez hasonlóan folyamatos volt, mígnem  2005-ben  egy 
nagyszabású fejlesztésen esett át, amelynek során új adatátviteli szabványt kezdtek el 
használni, a HSDPA-t.33 Ennek köszönhetően már 1,8–14.4 Mbit/s-os  adatátviteli sebes-
séget lehetett elérni, ami a korábbiakhoz képest drasztikus előrelépést jelentett.34

A 3,75 generációs hálózatok (3,75G)

A HSDPA-szabványt  2007-ben  felváltotta a HSPA+,35 amellyel kezdetben 21 Mbit/s maxi-
mális sebesség volt elérhető, ami később megduplázódott 42 Mbit/s-ra. Magyarországon 
a Vodafone vezette be elsőként.36

A 4 generációs hálózatok (4G)

A teljes generációváltáshoz összesen mindössze 6 évre volt szükség.  2009 végén a Telia-
Sonera két városban, Oslóban és Stockholmban elindította az LTE-szolgáltatást,37 amely 
akár már HD38 videótartalmak elérését és megosztását is lehetővé tette. Az új szolgál-
tatás már  100 Mbit/s maximális letöltési sebességet biztosított, ugyanakkor  2011-ig  csak 
külső USB-modemmel39 lehetett használni. Az első LTE-kompatibilis telefon a HTC 
ThunderBolt volt, ami nagy áttörést hozott a mobiltelefonok világában. Fontos ezenfelül 
megjegyezni, hogy a 4G már teljes egészében IP-technológiát használ, ezért megoldást 
kellett találni a mobilhívások PSTN-hálózattal való átjárhatóságára. A Huawei Techno-
logies  2011-ben  a Mobile Word Congressen mutatta be a LTE-nél is fejlettebb technoló-
giát az LTE Advanced-t, amellyel egyelőre a legnagyobb elérhető adatátviteli sebesség 
225 Mbit/s. Magyarországon a T-Mobile vezette be ezt  2012 januárjában. Az LTE-A 
alkalmazta először a MIMO-technológiát, ami lehetővé tette, hogy a korábbinál kétszer 
több antennát használjanak, amellyel radikálisan megnőtt az átviteli sebesség. Világ-
viszonylatban az ilyen hálózatok tekintetében a lefedettség körülbelül 40%, és ma már 
az alacsonyabb kategóriás telefonok is mind támogatják legalább az LTE-technológiát.40

33 HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access – nagysebességű downlink csomag hozzáférés.
34 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
35 HSPA+: High Speed Packet Access – nagysebességű csomagkapcsolat.
36 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).
37 LTE: Long Term Evolution – hosszú távú fejlődés.
38 HD: High Definition – nagy felbontású.
39 USB: Universal Serial Bus – univerzális soros busz.
40 Mobiltelefónia technológia- és fejlődéstörténete, avagy a mobiltelefon generációk (2018).; Kovács–
Johanyák  2019.
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Az ötödik generációs hálózatok (5G)

Azért volt fontos a korábbi szabványok ismertetése, mert az 5G nem egy előzmények 
nélküli technológia, hanem a meglévő szabványok folyamatos fejlődésének következtében 
alakult ki újabb és újabb megoldások integrálásával. Bevezetése számos egyéb fontos 
technológiára is közvetlen hatással lesz, mint például a 3D nyomtatás, biotechnológia, 
nanotechnológia, mesterséges intelligencia, illetve IoT.41 A mobilhálózatok terén para-
digmaváltást fog hozni, ugyanis az eddigi elérhető sávszélességnek sokszorosát fogják 
kínálni az előfizetők számára alacsony késleltetés és jobb frekvenciahatékonyság mellett 
(1. táblázat). A jelenlegi hálózatok frekvenciaspektruma ugyanakkor kezd túl zsúfolttá 
válni, ami rontja a szolgáltatás minőségét.42

Hálózat tekintetében a jelenleg legmodernebb 4G LTE-Advanced kiépítettségénél is 
komplexebb infrastruktúrára van szükség. Lényegesen több bázisállomás lesz csak képes 
biztosítani a városok forgalmi igényeit, amelyek mérete és ellátási területe kisebb lesz 
elődjeinél, és a hozzáférés több frekvencia felhasználásával lesz megvalósítható. A tor-
nyokat nagy sávszélességű optikai vezetékes hálózattal kell összekötni, és nagy kapaci-
tású számítógépes vezérlésre van szükség (Edge Clouding) a rendszer működtetéséhez.43

1. táblázat
A 4G és az 5G összehasonlítása

4G 5G
Maximális letöltési sebesség 1 Gbps 20 Gbps 
Felhasználó által tapasztalt sebesség 10 Mbps 100 Mbps 
Késleltetés 10 ms 1 ms 

Csatlakozási sűrűség 100,000 eszköz/km2 1,000,000 eszköz/km2

Energiahatékonyság 1x 100x 
Spektrumhatékonyság 1x 3x 
Terület forgalmi kapacitása 0.1 Mbps/km2 10 Mbps/km2

Forrás: Palkovics  2019

Magyarországon elsőként három frekvenciatartományt fognak felhasználni az 5G hálóza-
tokhoz, amely a későbbiekben még változni fog. A 700 MHz-es  frekvencia hullámterje-
dési adottságából fakadóan nagyobb (ritkábban lakott) földrajzi területet tud lefedni, míg 
a nagyvárosok bázisállomásai jellemzően a 3400–3800 MHz-es  frekvenciatartományt 
fogják felhasználni. Ez utóbbi tartomány egyelőre átmenetinek tekinthető, és csak a szol-
gáltatás kezdeti szakaszában lesz jellemző. A jövőben a 26 GHz-es  tartomány kerül majd 
allokálásra a nagyobb kapacitású, új típusú szolgáltatások (például nagyszámú IoT-eszköz 
csatlakozása) sávszélesség igényeinek kielégítése érdekében.44

41 IoT: Internet of Things – dolgok internete.
42 Palkovics  2019; Kovács–Johanyák  2019.
43 Palkovics  2019.
44 Palkovics  2019.
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Az 5G rendszerek technológiai háttere

Frekvenciaallokáció

Az új 5G NR45 számos különféle frekvenciasávot használ. A többi mobilkommunikációs 
rendszerhez hasonlóan a kiosztott sávok a rádióspektrum számos területén megtalálhatók. 
Az 5G frekvenciasávok kiosztását általában nemzetközi megállapodás alapján végzik, bár 
a frekvenciaszabályozást kifejezetten a 3GPP46 végzi. A mobilkommunikáció egyre növekvő 
használatával további frekvenciákra lesz szükség az 5G vezeték nélküli technológiához. 
A tervek szerint főleg milliméteres hullámhosszúságú frekvenciákat fognak alkalmazni.47

2. táblázat
Az 5G kettő frekvenciatartománya

Frekvenciasáv Frekvenciatartomány
FR1 450 MHz – 7125 MHz
FR2 24250 MHz – 52600 Mhz

Forrás: 5G frequency bands (2019).

Két különböző frekvenciatartományt különböztetünk meg szabványosítás szempontjából, 
FR148 és FR249 (2. táblázat). Az FR1-et tervezik a hagyományos cellás hálózati forgalom 
nagy részének a lebonyolításához. Az FR2 tartományban lévő magasabb frekvenciasávok 
célja, hogy rövid távolságra nagy adatsebességet biztosítsanak. Az 5G várhatóan sokkal 
nagyobb adatsebességet fog biztosítani, így ezekhez a frekvenciasávokhoz további bőví-
tésekre lesz szükség. Eredetileg az FR1-es  sávot 6 Ghz alatti frekvenciákra tervezték, 
de kiegészítő spektrumallokációval ezt később 7,124 Ghz-re  bővítették.50

Az FR1 sáv

Az FR1 frekvenciatartományon belül több olyan sávot is használnak, amelyeket a 4G 
vagy korábbi mobilhálózatnál alkalmaztak/alkalmaznak. Az idő múlásával folyamatosan 
váltják majd ki a korábbi rendszereket, ily módon az 5G képes lesz mindenhol biztosítani 
majd a szükséges adatátviteli sebességet. A sávokat hozzáférési mód (3. táblázat) szerint is 

45 5G NR: 5G New Radio – 5G rádiószabvány.
46 3GPP: 3rd Generation Partnership Project – harmadik generációs partnerségi projekt.
47 5G frequency bands (2019).
48 FR1: Frequency Range 1 – 1. frekvenciatartomány.
49 FR2: Frequency Range 2 – 2. frekvenciatartomány.
50 5G frequency bands (2019).
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elkülönítik (FDD,51 TDD52). Frekvenciaosztásos duplex esetén szükség van uplink és down-
link frekvenciasávokra, míg időosztásos duplexnél egyetlen frekvenciasáv is elegendő.53

3. táblázat
FR1 frekvenciasávok

5G NR frekvenciasáv Uplink (MHz) Downlink (MHz) Hozzáférési mód
n1 1920–1980 2110–2170 FDD
n2 1850–1910 1930–1990 FDD
n3 1710–1785 1805–1880 FDD
n5 824–849 869–894 FDD
n7 2500–2570 2620–2690 FDD
n8 880–915 925–960 FDD
n12 699–716 729–746 FDD
n20 832–862 791–821 FDD
n25 1850–1915 1930–1995 FDD
n28 703–748 758–803 FDD
n34 2010–20 225 TDD
n38 2570–2620 TDD
n39 1880–1920 TDD
n40 2300–2400 TDD
n41 2496–2690 TDD
n50 1432–1517 TDD
n51 1427–1432 TDD
n66 1710–1780 TDD
n70 1695–1710 TDD
n71 663–698 TDD
n74 1427–1470 TDD

Forrás: 5G Frequency bands (2019).

5G NR frekvenciasáv Uplink (MHz) Downlink (MHz) Hozzáférési mód
n75 – 1432–1517 SDL
n76 – 1427–1432 SDL
n77 3300–4200 TDD
n78 3300–3800 TDD
n79 4400–5000 TDD
n80 1710–1785 – SUL
n81 8800–915 – SUL
n82 832–862 – SUL
n83 703–748 – SUL
n84 1920–1980 – SUL
n86 1710–1780 – SUL

Az FR1 frekvenciasávokon a következő sávszélességek lesznek elérhetők: 5,  10,  15,  20, 25, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90,  100 MHz.54

51 FDD: Frequency Division Duplex – frekvenciaosztásos duplex.
52 TDD: Time Division Duplex – időosztásos duplex.
53 5G frequency bands (2019).
54 5G frequency bands (2019).
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Az FR2 sáv

Az FR2 frekvenciasávok időosztásos duplex hozzáférést alkalmaznak. Ezek a frek-
venciák mind  20 GHz feletti értékek (4. táblázat), amelyek az okos- és IoT-eszközöket 
lesznek hivatottak kiszolgálni. Az FR2 frekvenciasávokon a következő sávszélességek 
lesznek elérhetőek: 50,  100,  200, 400 MHz.55

4. táblázat
FR2 frekvenciasávok

5G NR frekvenciasáv Uplink (MHz) Downlink (MHz) Hozzáférési mód
n257 26 500–29500 26 500–29 500 TDD
n258 24 250–27 500 24 250–27 500 TDD
n260 37 000–40 000 37 000–40 000 TDD
n261 27 500–28 350 27 500–28 350 TDD

Forrás: 5G frequency bands (2019).

Az 5G Full Duplex

A jelenlegi celluláris hálózatok FDD, illetve TDD duplexelési eljárást alkalmaznak. 
Az előbbi különböző frekvenciákat, míg az utóbbi különböző időréseket alkalmaz 
az adás- és vételágban a teljes duplexátvitel megvalósításához. Az 5G FD56 kommunikáció 
azt jelenti, hogy ugyanazon a frekvenciasávon egyszerre történik az adás- és a vétel-
irányú kommunikáció. Sokáig úgy gondolták, hogy ez megoldhatatlan probléma a vezeték 
nélküli kommunikáció során fellépő interferencia miatt. A probléma megoldását köve-
tően ezzel az eljárással a spektrális hatékonyság egyrészt megkétszereződik, másrészt 
egyszerűbbé is válik a rendszer rádiófrekvenciás része, ugyanis nincs szükség duplex 
szűrőkre, mint az FDD esetén. Az 5G FD megvalósításához interferenciaelnyomásra 
van szükségünk.57

Masszív MIMO

A korszerű kommunikációs hálózatok lefedettségének biztosításához egyre modernebb 
és összetettebb antennarendszerekre van szükség. Erre a problémára ad megoldást a mas-
szív MIMO58 többantennás technológia. MIMO pont-pont összeköttetés alatt azt értjük, 
hogy az adónak és a vevőnek is több antennája van. Ebből kifolyólag mindkét oldalon 

55 5G frequency bands (2019).
56 FD: Full Duplex – teljes duplex.
57 5G frequency bands (2019).
58 MIMO: Multiple-Input Multiple-Output – több bemenet – több kimenet.
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ugyanannyi antenna található. Ezt a technológiát már az LTE-A is alkalmazta, mobil-
készülékünk egyszerre több antenna segítségével létesít kapcsolatot a bázisállomással, 
amely szintén többantennás megoldást használ, mindezt úgy, hogy más felhasználók is 
megjelennek a hálózaton, ugyanazon frekvencián. A felhasználók közötti interferenciát 
kiküszöbölhetjük, ha még több antennát alkalmazunk. Így jutunk el a masszív MIMO-
technológiához. A technológia egyik legnagyobb előnye annak skálázhatósága, ugyanis 
a számítási igény nem lesz kezelhetetlen, nagy antennaszámok esetén sem, ellentétben 
az adaptív antennarendszerek alkalmazásával. Ugyanakkor a maximális csatornakapa-
citás megnő, miközben a kisugárzott teljesítmény csökken a cellán belül.59

Elterjedtek még emellett az FD-MIMO alkalmazások is, amely antennarendszereknek 
a lényege, hogy mind horizontális, mind vertikális irányban rendelkezik elemekkel, 
így a 3D térben van lehetőség az iránykarakterisztika formálására. Az FD-MIMO 
antennák derékszögben elhelyezett sugárzó elemekből állnak (1. ábra). Tetszőleges elem-
számú megoldást használhatunk, de a leggyakoribb napjainkban a 8 x 8-as  kialakítás.60

1. ábra
Hagyományos és FD többantennás bázisállomás iránykarakterisztikák
Forrás: 5G FD MIMO (2019) alapján a szerző szerkesztése

59 Csathó  2019.
60 5G FD MIMO (2019).
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Az 5G multiplexelési eljárások

A celluláris mobilkommunikációhoz használt multiplexelési eljárásokat jellemzően több 
hozzáférési séma jellemzi, például az FDMA,61 CDMA,62 TDMA63 és OFDMA.64 A 4G 
mobilkommunikációs rendszerekben, mint például az LTE és az LTE-Advanced az OFD-
MA-t, illetve az SC-FDMA-t65 használták. Ha megfigyeljük az 5G fejlesztésével össze-
függő tendenciákat, a mobiladat-forgalom volumenének exponenciális növekedésére való 
tekintettel, kiemelkedő prioritást élvez a kapacitás és a rendszer teljesítményének jelentős 
javítása. Ezenkívül a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy támogassa a tovább-
fejlesztett, késleltetésre érzékeny szolgáltatásokat, mint a videóstreamelés vagy a cloud 
computing.66 Az 5G-nek  továbbá célja a nagyobb energiahatékonyság elérése és a vész-
helyzetek, természeti katasztrófák esetén is stabil működés elérése. Ezen igények ki-
elégítésére új multiplexelési eljárásokra is szükség van.

FDMA, OFDMA

Frekvenciaosztásos többszörös hozzáférés esetén a jelek azonos időben egymástól el-
különülő frekvenciákon kerülnek továbbításra átlapolódás nélkül. A vivőfrekvenciák 
között úgynevezett védősáv van, amely egy keskeny elválasztó frekvenciatartomány, 
így a jelek egymás zavarása nélkül továbbíthatók (interferencia nélkül). Ennek az el-
járásnak a továbbfejlesztett változata az OFDMA, amelyet a legtöbb vezeték nélküli, 
illetve telekommunikációs hálózat alkalmaz, mint Wi-Fi 802.11ac, WiMAX, műholdas 
kommunikáció, 4G, de ez az eljárás az 5G esetén is felhasználásra kerül majd. Ez a tech-
nológia abban különbözik, hogy a jelek annyira sűrűn helyezkednek el, védősáv nélkül, 
hogy átlapolódnak. Így ugyanakkora sávszélességen, mint amit FDMA esetén alkalmaz-
tunk, sokkal több adat továbbítható. Az interferencia elkerülése érdekében ortogonálisan 
helyezkednek el a jelek a vivőfrekvenciákon.67

61 FDMA: Frequency Division Multiple Access – frekvenciaosztásos többszörös csatorna-hozzáférés.
62 CDMA: Code Division Multiple Access – kódosztásos többszörös csatorna-hozzáférés.
63 TDMA: Time Division Multiple Access – időosztásos többszörös csatorna-hozzáférés.
64 OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access – ortogonális frekvenciaosztásos 
többszörös csatorna-hozzáférés.
65 SC-FDMA: Single Carrier – Frequency Division Multiple Access – egyvivős frekvenciaosztásos 
többszörös csatorna-hozzáférés.
66 Cloud Computing: felhőalapú számítástechnika.
67 Kodheli–Guidotti  2016.
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2. ábra
FDMA és OFDMA összehasonlítása
Forrás: Kodheli–Guidotti  2016 alapján a szerző szerkesztése

Code Division Multiple Access (CDMA)

A kódosztásos multiplexelés során a keskeny sávú jelek egyetlen frekvenciatartományban 
terjednek. A kódosztás (minden forrás eltérő kódot használ jelfolyamának továbbítása 
során) biztosítja az interferenciatűrés kiterjesztését, azaz az egyes források jelei ez alapján 
különböztethetők meg egymástól annak ellenére, hogy ugyanazt a sávszélességet 
használják az átvitel során. A CDMA egy olyan egyvivős eljárás, ahol a felhasználók 
számának növelésével nő az interferencia szintje is. Az interferencia értékét befolyásolja 
továbbá az átvitelhez használt teljesítmény szintje is. A kódszekvenciák megválasztása 
fontos, ugyanis a jól megválasztott kódok ortogonalitást, kisebb interferenciát biztosítanak 
a felhasználók csatornái között. A CDMA-t lebutítva úgy tudjuk leszimulálni, mintha egy 
nagy téren minden pár egymással beszélgetne, viszont különböző nyelveken. A magyarul 
beszélő páros csak a magyar nyelvre figyel, míg az amerikai pár csak az angolra. Minden 
más nyelvet háttérzajként kezelnek. Tehát a CDMA célja, hogy kiszűrje a számára fontos 
jeleket, míg minden mást véletlenszerű zajként kezel. Ennek gyakorlati megvalósítását 
korreációs vevőkkel biztosíthatjuk. A CDMA-t mobilhálózatokon kívül alkalmazzák 
még kábelhálózatok illetve műholdas kommunikáció során is.68

68 Digitális moduláció és multiplexelés (é. n.).
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3. ábra
CDMA multiplexelési eljárás
Forrás: What is CDMA technology (é. n.). alapján a szerző szerkesztése

NOMA-technikák69

A többszörös hozzáférési technikák lehetővé teszik a felhasználók számára a rendelke-
zésre álló erőforrások megosztását, vagyis ezeknek a technikáknak a felhasználásával 
több felhasználó hatékonyan megoszthatja a rádióerőforrásokat. Ebben az alfejezetben 
bemutatom a nem ortogonális többszörös hozzáférési technikákat, amelyeket az 5G 
alkalmazni fog, illetve amelyek tovább tudják növelni az ortogonális megoldásokhoz 
képest a spektrumhatékonyságot.

LAS-CDMA70

A nagy kiterjedésű szinkronizált kódosztásos multiplexelés a Link Air által kifejlesztett 
technológia, amely a 3G rendszereknél fejlettebb spektrumhatékonyságot biztosít kifeje-
zetten mobilalkalmazások támogatására. Spektrumhatékonysága 0,4–4,4 b/s/Hz közötti 
érték. Ezenfelül késleltetése kisebb és asszimmetrikus forgalma fokozott IP-támogatást 
nyújt. Az adat- és hangforgalmazást ugyanaz a rádiófrekvenciás vivő továbbítja. Duplex 
1,25 Mhz-es  vivőn 5,5 Mbps sebességgel képes az adattovábbításra. Tulajdonképpen a 4G 
hálózatok első lépéseként vagy előfutáraként is hívhatjuk, amelyet azóta is alkalmaznak.71

69 NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access – nem ortogonális csatorna-hozzáférés.
70 LAS-CDMA: Large Area Synchronized Code Division Multiple Access – nagy kiterjedésű 
szinkronizált kódosztásos multiplexelés.
71 Large Area Synchronized Code Division Multiple Access (LASCDMA) (é. n.).
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MC-CDMA72

A többvivős kódosztásos multiplexelési eljárás a CDMA és az OFDM összekapcsolása, 
amely nagy rugalmasságot, spektrumhatékonyságot tesz lehetővé. CDMA-sémaként 
a különböző felhasználók ugyanazt a sávszélességet használják, ugyanakkor ortogonális 
elosztó kódot alkalmaz. MC-CDMA során egy felhasználó adata több alvivőn keresztül 
kerül továbbításra egy elosztó kód segítségével, amely különbözik minden felhasználónál. 
A demultiplexeléshez is szükség van az elosztó kódhoz.73

4. ábra
MC-CDMA blokkvázlata
Forrás: Mulit-carrier CDMA (é. n.). alapján a szerző szerkesztése

IDMA74

Ez a technológia a nevéből adódóan az interleave eljáráson alapszik. A CDMA-eljárás 
továbbfejlesztett változata. Minden felhasználó képes adattovábbításra azonos időben 
és ugyanazon sávszélességen, sokkal biztonságosabban. Alkalmazzák mobilhálózatokon 
kívül műholdas kommunikációban, illetve optikai kábelen történő kommunikációnál.75

72 MC-CDMA: Multi-Carrier Code Division Multiple Access – többvivős kódosztásos multiplexelés.
73 Mulit-carrier CDMA (é. n.).
74 IDMA: Interleave Divison Multiple Access – átlapolódásos többszörös csatorna-hozzáférés.
75 Begum  2016.
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5. ábra
IDMA-eljárás blokkvázlata
Forrás: Begum  2016 alapján a szerző szerkesztése

BDMA76

A BDMA-technológia legnagyobb előnye, hogy független mind a frekvenciától, mind 
pedig az időtől. A bázisállomás a körülötte lévő mobil állomásoknak külön sugároz. 
Elemzi, majd kiértékeli az eszköz helyzetét és mozgását. Abban az esetben, ha több 
eszköz is hasonló szögben helyezkedik el, TDMA-multiplexeléssel osztják meg a jelet.77

76 BDMA: Beam Division Multiple Access – nyalávosztásos többszörös csatorna-hozzáférés.
77 Kovács–Johanyák  2019.
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6. ábra
BDMA-eljárás
Forrás: How does BDMA technology work in 5G network? (2018). alapján a szerző szerkesztése

Az 5G szabványosítás

Az 5G megvalósításához szükség van a műszaki és pénzügyi feltételek megteremté-
sére, aminek az alapját a szabványosítás biztosítja. Az egyik legfontosabb szabványo-
sítási testület a 3GPP-RAN, amely mind a hálózatfejlesztési szabványosításért, mind 
az alkalmazásfejlesztési szabványosításért felel. Ez a testület felelt korábban a GSM, 
GPRS, EDGE, W-CDMA, HSPA, LTE-(A) szabványokért is. Tulajdonképpen a 3GPP egy 
partnerprojekt, ugyanis több regionális szabványügyi szervezeten keresztül lehet valaki 
tagja. Emellett szabványosításért felel még az ITU,78 illetve az ETSI.79 Az 5G szabványo-
sítási folyamat több fázisban zajlik. Az első fázis a szabványkifejlesztés,  2017 negyedik 
negyedévében kezdődött. Itt először a 600 MHz-től  52,6 GHz-ig  terjedő sávban jelölték 
ki a frekvenciákat, NSA80 (LTE-támogatott), és SA-81 (LTE-től  különállóan) tartomá-
nyokban. Már az első fázis során is a masszív MIMO-antennarendszerekkel számoltak. 
A második fázis szabványkifejlesztése  2020 elején kezdődött, amely már az önvezető 
autók bevezetését, az ipar 4.0 automatizálási feladatainak támogatását és a deciméteres 
pontosságú helymeghatározást tűzte ki célul. A harmadik fázis szabványkifejlesztése 

78 ITU: International Telecommunication Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület.
79 ETSI: European Telecommunications Standards Institute – Európai Távközlési Szabványügyi 
Intézet.
80 NSA: Non Standalone – nem önálló.
81 SA: Standalone – önálló.
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is  2020 elején kezdődött, és már a magasabb frekvenciatartományok felhasználásának 
kérdéseivel foglalkozik egészen  114 GHz-ig, a célkitűzések között emellett a PPDR-tá-
mogatás82 és a műholdas 5G hozzáférés biztosítása is szerepel.83

Az 5G és az egészségügyi biztonság

A rádióspektrum magyarországi felhasználásáért a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) felel. Ez a szervezet felel a felhasználók, az előfizetők érdekeiért, így az ötödik 
generációs hálózatok esetében az erre a szabványra kiosztott frekvenciák árverésénél 
figyelembe veszik azok egészségügyi kockázatát is. Fontos megjegyezni, hogy a hír-
közlési hatóságnak nem feladata az egészségügyi hatások megítélése, ezért a kormány 
a 63/2004. (VII. 26) ESZCSM rendeletben rögzítette az egészségügyi határértékeket.84

Nemzetközi tekintetben több egészségügyi szervezet is érintett ebben a kérdésben, név 
szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO), Európai Unió Egészségügyi, Környezet-
védelmi Kockázatok Tudományos Bizottsága (SCHEER), a National Cancer Institute. 
Ezek a szervezetek folyamatosan kutatják, különböző vizsgálatokat végeznek az 5G tekin-
tetében releváns antennák által kisugárzott teljesítmény káros hatására nézve. Azonban 
fontos megemlíteni, hogy az elmúlt évtizedekben nem találtak alátámasztott bizonyí-
tékot a mobilhálózatok daganatkeltő hatására nézve. Emellett a WHO kutatásai szerint 
a mobilok elterjedésével nem nőtt meg a tumoros elváltozások száma, sem az agyban, 
sem a szívben. Félreértést okozhat, hogy a WHO  2011-ben  felvette a rákkeltő kategóriába 
a mobiltelefon-használatot, azonban 320 más anyaggal egyetemben a legtöbb negatív 
hatása nem bizonyított. (Ugyanebben a kategóriában szerepel az aloekivonat és a dízelolaj 
is.) Ez a lista ugyanis csak az esetlegesen rákkeltő anyagokat tartalmazza. Az NMHH 
rendszeresen végez méréseket, hogy a különböző frekvenciákon használt technológiák 
túllépik-e a megengedett határértékeket. A hatóság berendezésparkja meglehetősen jól 
felszerelt. Rendelkezik 38 fixen telepített mérőállomással és  20 hordozható szondával, 
amelyek akár lakásokba is elhelyezhetők. Bármely lakos kérheti a hatóságot, hogy 
végezzenek méréseket a lakás környezetében a kibocsátott elektromágneses sugárzás 
ellenőrzésére. Ez a hatóság elektroszmogmérő szolgáltatása, amelyhez mindössze egy 
igénylőlapot kell kitölteni. Számadat szerint több mint 2800 mérést hajtottak végre adó-
tornyok, iskolák, lakóépületek környezetében. Határérték-túllépést egyik mérés esetén 
sem tapasztaltak. Az 5G-s hálózatokat is ellenőrizte és ellenőrizni fogja a továbbiakban 
is az NMHH.  2019 tavaszán a zalaegerszegi tesztpályán végeztek különböző méréseket. 
A bázisállomás beüzemelése előtt a sávtisztaságot, beüzemelés után a sávhasználatot 
ellenőrizték. A tesztadó problémamentesen működött, a meghatározott frekvenciatar-
tományon belül. Emellett elektromágneses expozíció felmérése is végrehajtásra került. 

82 PPDR: Public Protection and Disaster Relief – közvédelem és katasztrófaelhárítás.
83 Bertényi  2019.
84 Vári  2019a.
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A bázisállomás közvetlen közelében kézi műszerrel, míg a bázisállomástól 400 méterre 
telepített műszerrel hajtottak végre mérést, ez utóbbit 1 hónapon keresztül. Az eredmény 
szerint az elektromágneses kitettség értéke elhanyagolható, az egészségügyi határértékek 
alatt van.85

Az 5G Magyarországon

2017. június  19-én  megalakult a Magyarországi 5G Koalíció (5GK) 46 kormányzati 
és gazdasági szereplő, tudományos műhely és egyetem együttműködésével. Az 5GK 
célja, hogy Magyarország az 5G fejlesztések és tesztelések során élvonalban maradjon, 
hisz jelenleg is kiemelkedik a 4G és 4G+ mobilhálózatával, így ezt a távközlésben elért 
előnyünket ki kell használni és folytatni az ez irányú törekvéseket.86

A  2018-ban  megrendezésre került Internet Hungary konferencián a Vodafone Magyar-
ország elsőként közvetített 5G hálózaton élő videótartalmat hazánkban. Ez a tesztfázis 
3,5 Ghz-es  sávon működött, amelyből a Vodafone már  2014-ben  megvásárolt egy 60 Mhz 
sávszélességet.  2019 januárjában a Magyar Telekom kiépítette első 5G állomását Zala-
egerszeg belvárosában. A jelenlegi tesztállomás 3,7 Ghz-es  frekvencián üzemel. A hely-
szín kiválasztásában nagy előnynek számított, hogy a városban már telepítettek ilyen 
rendszert a ZalaZone autóipari próbapályán, ahol többek között autonóm járművek fej-
lesztésével és tesztelésével foglalkoznak. A próbapályán már  2018-ban  üzembe helyezték 
a telekommunikációs rendszert.87

2019. május  15-én  a Telenor Magyarország elindította első ötödik generációs teszt-
hálózatát Győrben. A Széchenyi István Egyetemen és a belvárosban is kialakított rend-
szert a mérnökhallgatók is használják, többek között lebonyolították az első 5G-s videó-
hívást Magyarországon (két ZTE 5G telefon segítségével). (Elindult az első 5G hálózat 
Magyarországon.)

Egy héttel később a Zalaegerszegi ZalaZone tesztpályán a Telekom, az Ericsson 
és a T-Systems szakemberei által felépített teszthálózaton autonóm jármű tesztkörnyezetet 
mutattak be, ahol az 5G adótorony 3,5 Ghz-es  frekvencián üzemel. Ugyanekkor 
a Vodafone Magyarország is bemutatkozott új hálózatával, egy távolról irányított 
gépjárművel tesztelte az 5G állomását. Ez a kooperáció úgy tudott megvalósulni, hogy 
a Vodafone passzív infrastruktúra elemeinek egy részét a Magyar Telekom biztosította. 
A Vodafone 5G-s cellája a Telekom adótornyán helyezkedik el. Az infrastruktúra 
tekintetében a két nagy szolgáltató más megoldásokat preferál. A Telekomnak az Ericsson 
szolgáltatja a berendezéseket, míg a Vodafone-nak  a Huawei. Érdekesség, hogy 

85 Vári  2019a,  2019b.
86 5GK – Magyarországi 5G Koalíció (é. n.).
87 Hamarosan tényleg megindul az 5G Magyarországon (2019).
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a Zalaegerszeg   belvárosában lévő teszthálózatot is a Huawei építette a Telekom számára, 
így megfigyelhető, hogy itt még nem született konkrét állásfoglalás.88

7. ábra
Magyar Telekom adótornya Zalaegerszegen
Forrás: Koi  2019

Az 5G és az autonóm járművek

Az adatforgalom növelésével egy időben kezdtek el elterjedni az M2M alkalmazások 
és eszközök. A jövőben várhatóan ez lehet az egyik leggyorsabban növekvő szegmens 
a piacon. Olyan ágazatok kezdik el alkalmazni, mint az értékesítés, ipari termelés, bizton-
ságtechnika és egészségügy. Manapság már az M2M kapcsolatok száma több nagyság-
renddel meghaladja a világ népességét. Piaca körülbelül 30-40%-kal  növekszik évente. 
A Cisco IBSG úgy jósolja, hogy  2020-ig  több mint 50 milliárd eszközök közötti kapcsolat 
fog létrejönni. Az M2M alkalmazásának egyik legfontosabb szegmensét a közlekedési 
ágazat kommunikációs csatornáinak biztosítása fogja jelenteni.89

Ezek lehetnek:
• Jármű-jármű (C2C90/V2V91);
• Jármű-infrastruktúra (C2R92/V2I93);
• Jármű-gyalogos (C2P94/V2D95).

88 Koi  2019.
89 Penttinen  2019.
90 C2C: Car-to-Car – jármű-jármű kapcsolat.
91 V2V: Vehicle-to-Vehicle – jármű-jármű kapcsolat.
92 C2R: Car-to-Road – jármű-infrastruktúra kapcsolat.
93 V2I: Vehicle-to-Infrastructure – jármű-infrastruktúra kapcsolat.
94 C2P: Car-to-Pedestrian – jármű-gyalogos kapcsolat.
95 V2D: Vehicle-to-Device – jármű-eszköz kapcsolat.
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A járműves kommunikációs rendszer áll magából a gépjárműből és a közúti egységekből. 
A két egység között folyamatos információcsere történik. Tipikusan ezek az adatok 
lehetnek biztonsági figyelmeztetések, illetve forgalmi információk. A jármű-jármű (V2V) 
kommunikációs kapcsolat gépjárművek egymás közötti adatátvitelét jelenti. Ez egy 
speciális adatátviteli rendszer, amely DSRC-t96 használ a járművek között, legfeljebb 
300 méteres hatótávolsággal. A DRSC 5,9 GHz-en működik, a sávszélessége 75 MHz. 
A kommunikációs rendszer kiemelten fontos célja a balesetek és forgalmi torlódások el-
kerülése. A V2V-t más néven VANET-nek97 is hívják, mert automatikus kommunikációt 
biztosít járművek között. A V2V-t különféle autóipari vállalatok fejlesztették ki, mint 
például a General Motors, Audi, Daimler, Honda, Volvo. Ezenkívül vannak különféle 
társult tagok, mint az LG, Siemens, Atmel. Az egész rendszert a C2C CC98 fejleszti 
és ellenőrzi. A jármű-infrastruktúra (V2I) kapcsolat esetében a járműben a megszo-
kott alkatrészeken kívüli elemek is találhatók. Jármű-gyalogos (V2P) kapcsolat a jármű 
és a jármű közelében lévő gyalogosok közötti kommunikációt jelenti. A Jármű-minden 
(V2X) kapcsolat magában foglalja a V2V, V2I, V2P kommunikációt egyaránt. A C2CC 
CC célja a közúti biztonság és a forgalom hatékonyságának fokozása. A V2V-hez ren-
geteg alkalmazás létezik, mint például navigációs és biztonsági alkalmazások. Jelenleg 
a V2V kommunikációs biztonsága a nyilvános kulcsú infrastruktúrán (PKI)99 alapul.100

IoT-követelmények

IoT alatt olyan hálózatba kapcsolt eszközöket értünk, amelyek szenzorok segítségével 
információt gyűjtenek a környezetükből, elemzik korábbi tevékenységüket, és megosztják 
egymással az információt. Ezek az adatok könnyen elérhetőek, akár felhőn keresztül is. 
Használatuk egyre nagyobb teret nyer, mint például logisztikai feladatkörökben vagy 
az úgynevezett okosotthon kialakítása során, de emellett megjelenik a mezőgazdaságban 
és oktatás területén is.101

Az Ipar 4.0 és az IoT szorosan összefügg. Az 5G technológia segítségével úgynevezett 
Direct Device-to-Device kapcsolat jöhet létre a berendezések között. Például az autonóm 
járművek a hőmérsékletet, időjárást, GPS-pozíciót, baleset-előrejelzést összehangoltan 
elemzik, értékelik, amely egy hatalmas információhalmaz. Ezeknek a különböző szenzo-
roknak és érzékelőknek mind kapcsolatban kell lenniük egymással folyamatosan, valós 
időben. Az IoT-ipar fejlődését nagyon jól szemlélteti, hogy a  2018-as  évben 772 milliárd 
dollárt költöttek a fejlesztésre világviszonylatban. Ez  14%-os  emelkedést mutat az előző 

96 DSRC: Dedicated Short Range Communications – dedikált rövid hatótávolságú kommunikáció.
97 VANET: Vehicular ad-hoc Network – jármű ad-hoc hálózat.
98 C2C CC: Car-to-Car Communication Consortium – autó-autó kommunikációs konzorcium.
99 PKI: Public Key Infrastructure – nyilvános kulcsú infrastruktúra.
100 Penttinen  2019.
101 Szilágyi  2018.
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évi adathoz képest. Az IoT -eszközök egymás közötti kommunikációja kisszámú eszköz 
esetén nem okoz gondot, azonban ha több tízezer szenzor egymás közötti kapcsolatát 
szeretnénk megvalósítani, akkor a blockchain technológiát kell használnunk.102

Az 5G hatással van továbbá az úgynevezett Internet of Medical Things-re  is, amely 
orvosi IoT-eszközöket takar, mint távérzékelők, betegmegfigyelő szenzorok, hordozható 
klinikai eszközök. Használatukkal a legfőbb előnyt az adatelemzéssel érhetjünk el, kön-
nyebben, gyorsabban felállítható egy diagnózis. Emellett lehetőség nyílik a távorvoslásra 
is videókonferencia létesítésével.103

Az 5G hatása a modern hadviselésre

AZ 5G általános katonai alkalmazása

Kezdetben az ötödik generációs hálózat várhatóan a polgári felhasználások területén fog 
majd széles körben teret nyerni. Ennek legfőbb oka, hogy a katonai felhasználás lehetősé-
gének megteremtéséhez még tovább kell majd fejleszteni a technológiát, tovább növelve 
annak biztonságát és védelmét akár a külső támadásokkal szemben is.

Az 5G rendszerek idővel a katonai objektumok, bázisok, laktanyák területén is kínálni 
fogják szolgáltatásaikat, de a bázisállomások kisebb hatótávolsága miatt az is előfor-
dulhat, hogy ezekben is telepítésre kerülnek majd ilyen rendszerelemek. Amennyiben 
a biztonsági kockázatokat sikerül minimálisra csökkenteni, esetleg fizikailag vagy csak 
virtuálisan lehatárolt hálózati szegmenseket létrehozni, számos laktanyán belüli rendszer 
esetén is forradalmi fejlődést eredményezhet az új technológia bevezetése. Akár a kom-
munikációs vagy biztonsági, őrzés-védelmi rendszerek kialakítása (kamerák, szenzorok, 
IoT-eszközök) során is számolni lehet majd az új megoldásokkal, amivel akár minden 
szegmensben (személy, vagyon, tűz, baleset) jelentősen fokozható az objektumok biz-
tonsága. Nagy potenciált kínál számos szakterületen, de elsősorban nagy logisztikai 
központokban, ahol a szolgáltatások igénybevételével leegyszerűsödnek, felgyorsulnak 
a logisztikai, adminisztratív feladatok, mind napi feladatok, mind a készletek mozgá-
sának nyomon követése, szállítmányok fel- és lerakodása során.104

Közép- és hosszú távon lehet ugyanakkor számolni az automatizációra és robotizá-
cióra gyakorolt hatásaival is, hiszen fokozatosan fognak egyre több feladatot átvenni 
a személyi állománytól ezeken a hálózatokon keresztül irányított, növekvő autonómiával 
rendelkező gépek, természetesen többszintű biztonsági protokollok és emberi felügyelet 
mellett.

Nagy potenciál rejlik továbbá a katonai orvoslásban is, hiszen a jövőben a harctéri 
életmentés és akár a tábori kórházakban végrehajtott műtétek esetén is számolni lehet 

102 Szilágyi  2018; Kovács–Johanyák  2019.
103 Kovács–Johanyák  2019.
104 Underwood  2019.
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szakorvosok által távolról irányított robotkarokkal végrehajtott beavatkozásokra, amelyek 
biztonságát az alacsony késleltetési idő jelentősen növelni fogja. Az orvos által a virtu-
ális térben végzett legfinomabb mozdulatokat is képes lesz közvetíteni a rendszer akár 
a több ezer kilométerre található tábori műtőben tevékenykedő gépek számára.

Az 5G kvázi valós idejű képességei természetesen a katonai szenzorrendszerek esetén 
is nagy jelentőséggel bírhatnak, hiszen az általuk érzékelt fenyegetés segítségével a lehető 
legrövidebb időn belül bekerülhet a döntés-előkészítő és támogató rendszerbe, azaz köz-
vetlenül képes lesz hozzájárulni akár a vezetési fölény kialakításához is.

Az 5G felhasználásának lehetősége akár a rádioelektronikai felderítés és az elektro-
nikai hadviselés (EHV) jövőjét is képes lesz drasztikusan befolyásolni, akár megelőző, 
védelmi vagy támadó tevékenységekről beszélünk. Ha az eljárásrendek átalakulásától el is 
vonatkoztatunk, akkor is szükség lesz az új frekvenciasávokban üzemelni képes felderítő 
és EHV eszközrendszerek fejlesztésére, beszerzésére. Az 5G rendszerek megvalósítása 
során felhasznált műszaki tartalomból kifolyólag sokkal szofisztikáltabb, komplexebb 
megoldásokra lesz szükség. Komoly nehézséget okozhat majd például zavarást végrehaj-
tani ennyire szerteágazó frekvenciatartományokban, mert az egyik állomás 700 MHz-en 
sugároz, a másik 3,5 GHz-en, míg pár éven belül már a 100 GHz-es  tartományban történő 
tevékenységekre is fel kell készülni, ami a milliméteres hullámhosszúságú tartományban 
egyre növekvő sávszélességet fog jelenteni.105 Ilyen műveletek végrehajtására jelenlegi 
eszközeink már biztosan nem lesznek képesek jelentősebb módosítások nélkül.

A bevezetésre kerülő magasabb frekvenciákon a rádióhullámok szabadtéri csillapítása 
jelentősen növekszik, így az elérhető hatótávolság is jelentősen csökken, ami nemcsak 
hogy megnehezíti a sugárzó források távolról történő felderítését, illetve az iránymé-
rést, de a legtöbb esetben teljesen el is lehetetleníti. Ez természetesen a saját csapataink 
és rendszereink védelme szempontjából előnyös tulajdonságot jelent.

Az 5G technológiák adaptációja természetesen a jövő harcvezetési elveire is komoly 
hatást gyakorolhat, lehetővé téve egyrészt a mozgó vezetési pontok védelmét, másrészt 
a vezetés áthelyezését virtuális vezetési pontokra, ami jelentősen növelheti a parancsnoki 
és törzsállomány biztonságát, illetve ezen keresztül a katonai műveletek eredményes-
ségét, hatékonyságát.

5G Virtuális valóság katonai alkalmazása

A VR106 katonai alkalmazása ma már szinte minden nemzeti haderőben megjelenik 
egyes területeken. A VR-on alapuló szimulációs rendszereket számos országban rend-
szeresítették a szárazföldi erőknél (lőkészség fejlesztése, harcászati kiképzés), légierőnél 
(pilóták képzése), haditengerészetnél (hajószemélyzet képzése, parancsnoki feladatkörök), 
de a legtöbb szaktevékenység gyakoroltatására léteznek már szimulátoros  megoldások 

105 Underwood  2019.
106 VR: Virtual Reality – virtuális valóság.
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a nagyvilágban. A kiképzésnek ez a része természetesen nem tudja helyettesíteni a valós 
környezetben és eszközökkel végrehajtott begyakorlásokat, de rutint, tapasztalatot 
és tudást adhat a katonáknak. Ennek a módszernek egyik legnagyobb előnye egyrészt, 
hogy sokkal költséghatékonyabb, másrészt pedig bármikor alkalmazható.

8. ábra
VR mint a katonai kiképzés része
Forrás: a szerző saját készítésű fényképe

A legnagyobb problémát az jelenti az ilyen rendszerekben, hogy nagy adatátviteli 
sebességre és alacsony késleltetési időre van szükség ahhoz, hogy valós idejű mozgást 
és képet kaphassunk, amit egyelőre csak vezetékes átviteli megoldásokkal vagyunk 
képesek az elvárt minőségben biztosítani. Emellett a virtuális valóságban látható kép 
még sok esetben igen távol áll a valóságtól. Az 5G rendszerek alkalmazása a jövőben 
lehetővé fogja tenni a vezeték nélküli alkalmazást, ami sokkal nagyobb szabadságfokot 
fog jelenteni a kiképzési feladatok tervezése és végrehajtása során egyaránt, és sokkal 
összetettebb begyakorlást tesz lehetővé a katonák számára, mert megszűnik a helyhez 
kötöttség, és a gyakorló környezet realisztikusságának mértéke is jelentősen megnő.
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Katonai alkalmazású autonóm járművek

Az autonóm járművek területe ugyancsak egy fontos alkalmazási lehetőség, amelynek 
nagyon komoly katonai aspektusai vannak. A 2.5. fejezetben értekeztem az autonóm jár-
művek kommunikációs megoldásairól, amelyek tulajdonságai katonai szempontból még 
inkább lényegesek. Harc- és gépjárművek bevetése, illetve alkalmazása során nem kell 
emberéletet kockáztatnunk abban az esetben, ha vezető és személyzet nélküli járműveket 
alkalmazunk. A harcoló feladatok ellátása mellett az utánpótlás biztosítása során ugyan-
csak fontos szerepe lehet a katonai konvojok szervezésében. A gyors válaszidő lehetővé 
teszi egyrészt, hogy eszközeink biztonságosabban tudjanak közlekedni egymás épsé-
gének kockáztatása nélkül, másrészt a konvojt távolról felügyelő személyzet gyorsan tud 
reagálni a váratlan helyzetek bekövetkezése esetén. Konvojok esetén vegyes kialakítás is 
lehetséges, amikor csak egyetlen járműben van vezető és a többi annak a mozgását követi.

Ugyanakkor az 5G az autonóm katonai járművek területén csak egyetlen megoldandó 
probléma a sok közül, hiszen azok feladatukat általában távoli, gyenge infrastruktú-
rával rendelkező területeken hajtják végre, akár a közúthálózat teljes hiánya mellett, 
ami nagyon komoly tervezési és vezérlési kérdéseket vet fel. Az on- és offroad autonóm 
katonai járművek támaköre talán napjaink egyik legfontosabb kutatási területe.

UAV-kommunikáció

Az 5G rendszereket úgy tervezik, hogy ne csak közúti, de a légi robotok, autonóm jár-
művek, így az UAV-eszközök107 kommunikációs igényeit is képes legyen kiszolgálni, 
akár az egyes drónok távirányítása és az általa szolgáltatott információk továbbítása, 
akár drónok tömeges, együttműködésen (rajintelligencia) alapuló tevékenységek esetén.108

A UAV-k vagy más néven drónok olyan légi járművek, amelyek a légtérben fedélzeten 
tartózkodó gépszemélyzet nélkül, autonóm módon repülnek földi irányítással. Alkal-
mazása egyre nagyobb teret nyer katonai tevékenységek, műveletek során is. Mérete 
a repülőgép nagyságtól a pár centiméterig, felhasználástól függően változó.109

A UAS110 a következő alrendszerek összessége:111

• pilóta nélküli légi jármű,
• földi repülésvezérlő állomás,
• adatkapcsolat.

107 UAV: Unmanned Aerial Vehicle – pilóta nélküli légi jármű.
108 Németh–Pápics  2019.
109 Németh  2018a.
110 UAS: Unmanned Aerial System – pilóta nélküli légijármű-rendszer.
111 Németh  2018b.
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Az egyik kritikus igény az adatkapcsolat biztosítása a CNPC-hez,112 vagy más néven 
C2113 kommunikációhoz. Ez teszi lehetővé, hogy a földi repülésvezérlő állomás és a pilóta 
nélküli légi jármű között biztonságos és megbízható adatkapcsolat legyen. Ez a kapcsolat 
lehet LOS114 AG115 összeköttetés vagy BLOS116 AG, amennyiben műholdat alkalmazunk, 
vagy HAP-ot.117 Az ilyen kapcsolatok adatátviteli sebessége viszonylag alacsony, leg-
feljebb 300 kbps tömörített videófelvétel esetén. Ezzel szemben hasznos teher kommu-
nikáció esetén (fedélzeti távérzékelők, radarok, kamerák) nagy adatátviteli sebességre 
lehet szükség. Hasznos teher kommunikációjának megszakadása, időszakos kiesése 
általában nem kritikus, azonban CNPC esetén már igen.118

A cellás rendszerekhez kapcsolódó iparágak is érdekeltek az UAV-k alkalmazása 
terén, hiszen a meglévő frekvenciasávok mellett az ötödik generációs frekvenciasávok is 
alkalmazhatóvá válnak a jövőben, így ezek igényeinek kiszolgálására is fel kell készülni. 
Az 5G felsőbb frekvenciái (24–86 GHz) milliméteres hullámok, ahol a szabadtéri, illetve 
troposzférikus csillapítás korlátozza az adatátvitel távolságát, így ha a LOS határát túl-
lépjük, BLOS-ra  is szükség lesz. BLOS-összeköttetésre a műholdak alkalmazása jó 
megoldást kínál, azonban a LEO,119 GEO120 műholdas pályák nagy késleltetést okoznak 
az adatátvitel során. A műholdak adóantennái az irányítottság növelése érdekében 
minél szűkebb nyalábformát alkalmaznak, illetve adaptív technológiát, tehát elektro-
nikusan vagy mechanikusan vezérelt antennákat.121 5G milliméteres hullámhosszokon 
nagyobb sávszélességeket fognak alkalmazni, amely lehetővé teszi az UAV-k esetén 
a C2 és hasznos teher kommunikáció egy csatornán történő adattovábbítását. Az UAV 
kommunikáció során továbbá fontos szempont a navigáció, illetve a felderítés. Ez kritikus 
fontosságú a biztonság szempontjából, és bizonyos környezetben kihívást jelenthet, mint 
például az alacsony magasságú repülések során akadályok közelében.122

Jövőbeni CNPC alkalmazások

Közepes és nagyméretű UAV-hoz az Egyesült Államokban a CNPC-re  vonatkozóan szab-
ványt fogadtak el, amelyet az RTCA123 hozott létre. Ez a szabvány kifejezetten az L-sávra 

112 CNPC: Control and Nonpayload Communication – irányítás és nem hasznos teher kommunikáció.
113 C2: Command and Control – vezetés és irányítás.
114 LOS: Line Of Sight – Pont-pont összeköttetés.
115 AG: Air-Ground – levegő-földi.
116 BLOS: Beyond line-Of-Sight – látóhatáron túl.
117 HAP: High Altitude Platform – nagy magasságú platform.
118 Hosseini et al.  2019.
119 LEO: Low Earth Orbit – alacsony föld körüli pálya.
120 GEO: Geosynchronous Earth Orbit – geoszinkron pálya.
121 Németh–Folkmann  2004.
122 Hosseini et al.  2019.
123 RTCA: Radio Technical Commission for Aeronautics – Repüléstechnikai Rádiótechnikai Bizottság.
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(~900–1000 MHz) és a C-sávnak a repüléshez kiosztott részére (5,03–5,091 GHz) vonat-
kozik. A szabvány csak a LOS AG összeköttetésekre vonatkozik, a BLOS-szabvány 
a bizottság által még kidolgozás alatt áll. A becsült UAV CNPC sávszélesség  2030-ig  
34 MHz a földi alapú LOS CNPC kapcsolatnál, és 56 MHz a műholdas BLOS CNPC 
kapcsolat esetén. Az RTCA-szabvány jelenleg nem tartalmaz egyetlen 5G alkalmazást 
sem. A kisméretű UAV-k esetében a fentihez képest elmaradottabb a szabványosítás. 
Mind az RTCA, mind a celluláris közösség (3GPP) vizsgálatokat folytat ezen felhaszná-
lási esetre vonatkozóan. A NASA rendelkezik egy UAS forgalomirányító programmal 
(UTM),124 amely a kis magasságú UAV-k légi forgalmi szabályaival és technológiáival 
foglalkozik. Azonban várhatóan alkalmazni fogják a celluláris hálózatot (LTE), illetve 
WiFi-t, ami több UAV esetén sem lenne optimális megoldás. Több hátrányos tulajdonsága 
mellett sokkal nagyobb kockázatnak lennének kitéve elektronikai zavarás és spoofing 
szempontjából is. Azonban a jövő eljárásai a késleltetési idő minimalizálására törekednek, 
amelyet jelenlegi állapotok szerint az 5G lesz képes leghamarabb kielégíteni.125

Műholdas CNPC-kapcsolat alkalmazása

A világ számos részén, például az óceánokon átívelő missziók során nehéz az UAV-k 
és a földi állomások közötti összeköttetés biztonságos és megbízható megvalósítása. 
Ezekben az esetekben létre kell hozni a BLOS, vagyis a látótávolságon kívüli kommuni-
káció feltételeit. A műholdas összeköttetés használata kiegészítő, vagy szükséges funkció 
is lehet a lefedettség és a megbízhatóság javítása miatt, amely érvényes mind kereske-
delmi, mind katonai küldetések szempontjából egyaránt. Az UAV-k integrálása az 5G 
rendszerekbe lehetséges BLOS-kapcsolat révén LEO-műholdak segítségével, amennyiben 
alkalmazunk 5G átjátszó reléket (relay node). A 9. ábra szemlélteti ezt a megoldást, 
amelynek lényege, hogy az UAV fedélzetén egy műholdas kompatibilitással rendel-
kező átjátszó a downlink-/uplinkjelet LEO-kapcsolaton keresztül továbbítja az aktuális 
bázisállomáshoz, az úgynevezett donor NodeB-hez a földi repülésvezérlő állomásra.126

124 UTM: UAS Traffic Management – UAS forgalomirányítás.
125 Hosseini et al.  2019.
126 Hosseini et al.  2019.
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9. ábra
5G UAV-kommunikáció
Forrás: Hosseini et al.  2019 alapján a szerző szerkesztése

Abban az esetben, ha a drónok rajban repülnek, a műholdas relay node-dal ellátott drón 
úgy funkcionálhat, mint egy adótorony. Ez a megoldás csökkentené a kommunikációs 
infrastruktúrát mind a drónok fedélzetén, mind a földi repülésvezérlő állomáson, leegy-
szerűsíti az 5G műholdas kommunikációt, és kihasználja az 5G által kínált lehetőségeket.

5G technológia alkalmazása CNPC-kommunikáció esetén

A celluláris technológia kiváló lehetőséget biztosít a drónok kommunikációjának megva-
lósításához, azonban ennek vannak hiányosságai. A drónok gyors manőverezése és a rajta 
lévő antenna orientációjának megváltozása erős fadinget okozhat. Ezt a problémát mul-
tiplexelési és modulációs eljárások fejlesztésével ki lehet küszöbölni. Egy másik tech-
nológiai fejlesztés, amely áttörést hozhat ebben a témakörben a MIMO-antennák alkal-
mazása. A 2.2. fejezetben tárgyalt technológiát drónokon eddig még csak korlátozottan 
alkalmazták, de magyarországi fejlesztésekben is találkozhatunk már ilyen megoldási 
kísérletekkel. Ez részben betudható a repülőgépek mechanikai integritására vonatkozó 
előírásoknak, ugyanakkor fontos szempont a méret, súly, illetve energiafogyasztásra 
vonatkozó korlátozások. A digitális feldolgozás hatékonyabbá válásával és a frekvenciák 
növekedésével a repülésben való alkalmazás is lehetővé válik. Az 5G technológia alkal-
mazása több szempontból is alkalmas az UAS rendszerek esetében. A megnövekedett sáv-
szélesség és az irányítottság növelése magas átviteli sebességet tesz lehetővé. Gyakorlati 
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alkalmazás terén a kisebb hullámhossz nagyobb antennanyereséget biztosít ugyanakkora 
antennaméret mellett. Erősen irányított antennákat alkalmazva különböző helyszíneken 
csoportokat lehet alkotni a térbeli nyalábok felhasználásával. Ezt a 10. ábra szemlélteti. 
Emellett láthatjuk a drón bázisállomásként való alkalmazásának lehetőségét is.

10. ábra
Drón mint bázisállomás
Forrás: Hosseini et al.  2019 alapján a szerző szerkesztése

A mobil bázisállomás előnye, hogy nem helyhez kötött, és ott tud szolgáltatást nyújtani, 
ahol éppen szükség van rá. Használható katasztrófahelyzet esetén, esetleges földrengések 
vagy árvizek következtében megsérült földi infrastruktúra esetén is. Emellett fontos 
szempont a katonai alkalmazás lehetősége. Olyan területen például, ahol esetleg földi 
mobil infrastruktúra nincsen, vagy sérült, vagy kompromitálódott, vagy csak a meglévő 
bázisállomások nem tudnak lefedettséget biztosítani, az ilyen mobil állomások a vezetés, 
illetve a csapatok híradásának biztosítására alternatívát tudnak kínálni.

UAV-navigáció

A közelmúltban számos fejlesztés történt mind a navigációs, mind a felderítőberende-
zések terén. Ilyen például az inerciális navigációs rendszer, az egynél több globális hely-
meghatározó rendszer alkalmazása, radaralapú magasságmérők, LIDAR127 szenzorok. 
Ezek mind növelik az eszközök képességeit mind civil, mind katonai alkalmazás terén.

127 LIDAR: Light Detection and Ranging – lézeralapú távérzékelés.
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A legtöbb UAS rendszer elsődlegesen csak a GNSS-t128 alkalmazza navigációs funk-
ciókhoz. Azonban néhány UAS már inerciális navigációs rendszert is alkalmaz a ponto-
sabb helymeghatározás érdekében. Ugyanis a széles körben elterjedt GPS-ek a gyenge 
műholdas láthatóság miatt sűrű városi területeken és beltéri területeken meglehetősen 
gyenge teljesítményt nyújtanak. Emellett a pontosságot befolyásolhatja elektronikai 
zavarás, spoofing, illetve napkitörések hatása.

Az 5G felhasználása a határvédelemben

Az 5G katonai alkalmazása egyelőre korai szakaszban van. A két élenjáró ország, Kína 
és az USA egyaránt próbaüzemekben teszteli a projekteket, mivel a katonai felhasználás 
miatt több biztonsági problémát is meg kell még oldani, illetve a technológia egyelőre 
nagyon költséges.129

Az első lépést azonban Kína tette meg  2019 márciusában. Bejelentette, hogy a kínai 
határőrség megállapodott a China Mobile-lal, hogy felépítik az ország első 5G ellenőrző-
pontját. Helyileg a Jünfeng víztározó mellett fog elhelyezkedni, amellyel az észak-ko-
reai határról Kína felé érkező menekülteteket, illetve csempészeket fogják ellenőrizni. 
Az ellenőrzőpont rendelkezni fog VR-szemüvegekkel, drónokkal, 4K-s éjjellátó kijelzőkkel, 
illetve valós idejű adatbázisokkal. Az 5G technológia lehetővé teszi a mozgások valós idejű 
nyomon követését, miközben big data-alapú adatelemzést és gyors adatátvitelt biztosít.130

11. ábra
Kína 5G határvédelme
Forrás: Kína 5G technológiával őrzi a határt (2019).

128 GNSS: Global Navigational Satellite System – globális navigációs műholdrendszer.
129 Kína 5G technológiával őrzi a határt (2019).
130 Kína 5G technológiával őrzi a határt (2019).
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A határőrök HD-kamerával és járőrdrónnal is fel vannak szerelve. A 27. ábrán látható 
vezetési központ 40 km-re  található az ellenőrzőponttól. A kép felső részén 4G, az alsón 
az 5G élőkép látható. A két kép közötti késleltetési különbség szembetűnő.

Összegzés

Dolgozatom elsődleges célja egy olyan átfogó tanulmány összeállítása volt, amely fel-
méri a korszerű mobilkommunikációs hálózatok műszaki megoldásait, használatának 
jelenlegi helyzetét, hatásterületeit, illetve általános fejlesztési irányait, valamint leírtam 
azokat a kiemelt területeket, amelyeken a jövőbeli katonai alkalmazás lehetősége való-
színűsíthető.

Az első rész egy rövid áttekintést kínált a telefontechnika történetéről, amelyben rész-
leteztem mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli távközlés kialakulását, kezdve a táv-
íróktól az első mobiltelefon készülékek megjelenéséig. Ebben a részben foglaltam össze 
a mobilhálózatok fejlődését, az egyes generációk megjelenését, elterjedését, műszaki 
paramétereinek meghatározását, azoknak hatását a következő generációra. Ennek elsőd-
leges szerepe az volt, hogy áttekintést nyerjünk az 5G bevezetésének műszaki előzmé-
nyeiről.

A második fejezetben kifejezetten az 5G vezeték nélküli mobil kommunikáció 
műszaki hátterére koncentráltam, a frekvenciaallokációból kiindulva. Ez a terület máig 
nem teljesen tisztázott, jelenleg is folynak a szabványosítási eljárások, a dolgozatomban 
a jelenleg használatban lévő és már ismert tervezett frekvenciákat mutattam be, amelyek 
egy része a későbbiekben még változhat. Ez vonatkozik a technikai megoldásokra is, ame-
lyek véglegesítése csak a szabványok megalkotását és elfogadását követően történhet meg.

A harmadik fejezetben kifejezetten a lehetséges katonai alkalmazásokra, illetve 
az azokat befolyásoló kérdésekre, részterületekre helyeztem a hangsúlyt. Ennek kere-
tében többek között az 5G és műholdas rendszerek vegyes használatának lehetőségeire, 
valamint a szárazföldi és légi robottechnikai megoldások alkalmazási lehetőségeire 
tértem ki.

Összességében megállapítható, hogy az 5G rendszerek olyan forradalmi változást 
fognak eredményezni az élet minden területén, amelyet talán még ma sem tudunk minden 
dimenziójában elképzelni. A lehetőségek és jövőbeni alkalmazások tárháza hihetetlen 
sebességgel fog majd bővülni a következő évtizedben, ami a katonai fejlesztések 
és tevékenységek irányát is nagyban fogja befolyásolni akár a harceljárások, technikai 
eszközrendszerek, logisztikai feladatok vagy kiberhadviselés (ideértve az elektronikai 
hadviselést is) területén is. Ugyanakkor azt mindenképpen szem előtt kell tartanunk, 
hogy jelenleg még számos megoldandó problémával kell a fejlesztőknek, a szabályozó 
szerveknek és az állami szereplőknek szembenézni addig, amíg a hipotézisekből, 
tervekből és elképzelésekből biztonságosan át tudunk lépni a gyakorlati magvalósítás 
és alkalmazások korszakába. Azonban kétség sem fér hozzá, hogy a jövőre nézve ezzel 
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a területtel a Magyar Honvédség vonatkozásában is foglalkozni kell annak érdekében, 
hogy időben tudjunk reagálni a gyorsan bekövetkező változásokra.
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Autonóm terepjáró járművek katonai alkalmazásának 
lehetőségei

Simó Réka

Bevezetés

A tudomány fejlődése napjainkban eddig soha nem látott mértékben változtatja meg 
a hadviselést, a haditechnikát. Pontosabb, gyorsabb, fejlettebb, nagyobb hatótávolságú 
rendszereket alkalmaznak a hadseregek, ez az innováció a hadviselés minden részére 
kiterjed. A  21. századi hadviselésbe az autonóm rendszerek kiválóan illeszkednek, lét-
jogosultságukat az szemlélteti legjobban, hogy a jelentősebb hadiiparral rendelkező 
országok, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország is jelentős figyelmet fordí-
tanak az autonóm járművek és drónok kutatására és fejlesztésére, ezeket pedig katonai 
műveletek során alkalmazzák egyre szélesebb spektrumban, egyre jobb eredményeket 
felmutatva.

Az autonóm terepjáró járművek alkalmazását elsősorban az élőerő-veszteségek csök-
kentése és a katona felváltása tette szükségessé magasabb kockázatú harcászati szitu-
ációkban, katonai művelet során. Az élőerő megóvásán túl az autonóm rendszerektől 
a katonai feladatok és műveletek hatékonyabb végrehajtását várják.

Célom az, hogy a témában fellelhető szakirodalmak, publikációk és folyóiratok alapján 
értelmezzem az autonóm járművekre vonatkozó alapkövetelményeket, alkalmazási terü-
leteket vizsgáljak meg, és az ezeken a területeken már használatban lévő járműveket 
felhasználásuk alapján ismertessem. Kutatásomat a már meglévő rendszerekre és tech-
nológiákra alapozom, valamint keresem a fejlesztési és kutatási lehetőségeket, irányokat. 
Vizsgálom az autonóm katonai járművek alkalmazásának határait és létjogosultságukat 
a mai modern hadviselésben.

Az autonóm járművek katonai alkalmazását fő tevékenységi csoportok alapján vizs-
gálom meg. Ezek a tevékenységi csoportok, területek olyan alapvető katonai feladatokat 
foglalnak magukban, amelyek már alkalmazásban vannak, illetve a technikai fejlődés 
és kutatás következő irányai lehetnek a jövőben.

Dolgozatomban terepjáró járművekkel foglalkozok, ezért a feldolgozás során kitérek 
a terepjárás elméletének alapjaira, a terepen mozgó járművek követelményeire, a terepjáró 
járművek mozgékonyságára és arra, hogy bizonyos terepviszonyok hogyan befolyásolják 
a terepjáró járművek mozgását.
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Terepjárás elmélete

Dolgozatomban terepen mozgó, ott feladatot végrehajtó önvezető járművekkel foglalkozok. 
A terepjárás-elmélet a téma, és a kutatásom alapját képezi, hiszen ennek vizsgálatával 
lehetséges a járművek mozgásképességét minősíteni. Bizonyos terepszakaszokon 
az átjárhatóságot a talaj és a környezet elemzésével lehet megállapítani.

Mozgékonyság

A jármű mozgásképességének minősítése, ezen belül a járműmozgás vizsgálata és elem-
zése azért lényeges, mert ennek segítségével jelölhetők ki azok a terepszakaszok, amelyek 
a vizsgált jármű számára átjárhatók. Egy jármű terepen történő mozgékonyságát több 
tényező határozza meg, ezek vonatkozhatnak a terepre, a járműre és a jármű vezetőjére is. 
Ezeket a tényezőket meghatározva, előre tudjuk jelezni, hogy adott jármű milyen feladat 
végrehajtására lesz alkalmas terepjárás szempontjából, és kiszámítható lesz a vonatkozó 
idő-, teljesítmény- és az energiafelhasználás is. Az említett adatok a katonai műveletek 
eredményességét is meghatározzák, emiatt lényeges, hogy megvizsgáljuk ezeket az ada-
tokat.

Abban az esetben, ha a terepen való mozgékonyságot katonai jármű esetében vizs-
gáljuk meg, összetettebb értelmezés szükséges. „A harcászat szempontjából a mozgé-
konyság a csapatoknak olyan magas fokú terepjáró, vízi és egyéb akadályokat áthidaló, 
úszó és légi szállításra való képessége, melynek révén-a  tereptől, időjárástól, év-, és nap-
szaktól függően gyorsan helyet tudnak változtatni. E képességük alapvetően a harci 
és egyéb technikai eszközeik mennyiségétől, minőségétől, kiképzettségi fokuktól, vala-
mint vezetésük rugalmasságától függ.”1

Talaj

A kerekes járószerkezet és a kerék alatt jelentkező feszültségek

A kerekes járószerkezeteknél a talaj és a kerék viszonyát értelmezve három csoporto-
sítás lehetséges:

• merev kerék merev pályán halad (vasút),
• deformálódó kerék merev pályán halad (közúti közlekedés),
• deformálódó kerék deformálódó pályán halad (terepen mozgó járművek).

Ha a jármű talajon gördül, a kerék és a földfelszín érintkezésének felületén és a felület 
alatt lévő talajszelvényben feszültségek ébrednek, amelyek lehetnek normál- és nyíró-
irányúak. A kerék alatt tömörített talajszelvény a normál- és a nyíróirányú feszültségek 

1 Laib et al.  2002, 306–307.



963

Autonóm terepjáró járművek katonai alkalmazásának lehetőségei

hatására deformálódik. Eltérő feszültségek ébrednek azonban a hajtott és a hajtó kerék 
alatt. Tolt keréknek nevezzük a járművek azon kerekeit, amelyek a feladata csak a rájuk 
eső teher hordása. Ezek a kerekek lehetnek pótkocsik kerekei vagy hátsókerék-hajtású 
járművek első kerekei.

A tolt kerekek alatt a talaj összenyomódik, normális jellegű igénybevétel fogja terhelni. 
Ha a tolt kerék alatt ébredő feszültségeket vizsgáljuk, a következő összefüggést kapjuk.

Fa = ∫A σdA (1)

A (1) képletet értelmezve megállapítható, hogy a kerékre ható adhéziós súly, tehát 
a kerék alatti talajszelvényben keletkező normál irányú feszültségek felületi integrált-
jával egyenlő.

A hajtó kerekek a talajba kapaszkodva hajtják a járművet a motortól kapott forgató-
nyomatékkal. A hajtó kerék alatt a talajban kettős igénybevétel jelentkezik: normális 
és nyíróigénybevétel. A normális igénybevétel a talaj összenyomódásából származik, 
ezt a talajösszenyomódást a jármű tömege okozza. A nyírófeszültség a kerék kerületi 
ereje által a vízszintes talajrétegekben keletkezik.2

Fv = ∫A τdA (2)

A (2) képlet alapján megállapítható, hogy a hajtókerék alatt a nyírófeszültségek felületi 
integrálja megegyezik a vonóerővel. Fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy a ki-
fejthető vonóerő nagysága a talajtól és az adhéziós tömegektől, vagyis a normál irányú 
feszültségektől is függ.3

Talajtulajdonságok

A talaj összetétele nem állandó, mindenhol változik, kisebb-nagyobb összetétel szerint. 
Nem állandó jellege megnehezíti a járművek mozgását és főként azoknak a szakembe-
reknek a munkáját, akik a menetútvonal kijelölésével foglalkoznak, hiszen ahhoz, hogy 
bizonyos járművek menetútvonalát ki tudják jelölni, ismerniük kell, hogy a jármű milyen 
összetételű talajon hogyan viselkedik. Az igénybevétel jellege és módja, nagysága, a ter-
helés sebessége is befolyásolja a tervezést.

A járművek, azon belül is a járószerkezet kerületi erőt fejt ki a vonóerő és a tovább-
haladás miatt, ennek hatására pedig a talajban reakcióerőként tolóerő ébred. Azt, hogy 
az adott járószerkezet adott talajviszonyok között mekkora kerületi erőt lesz képes ki-
fejteni, a talaj szempontjából kettő tényező határozza meg: a talaj súrlódási tulajdon-
sága és a kohéziója. Egyszerű súrlódási törvényről beszélhetünk abban az esetben, ha 

2 Farkas et al.  1998, 57–64.
3 Laib et al.  2002,  156–157.
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a jármű járószerkezete közös sík mentén érintkezik a talajjal. Az ezt leíró képlet szilárd 
útburkolatra értelmezhető.

S = μ ∙ N (3)

A legnagyobb kifejthető vonóerő a (3) egyenlet alapján az adhéziós tömeg és a súrlódási 
tényező szorzata. Az egyenlet megváltozik abban az esetben, ha nyírás is jelentkezik 
a talajban. Terepen mozgó járművek esetén a legnagyobb kifejthető vonóerőt a talaj szem-
pontjából a (2) egyenlet szerint lehet meghatározni. A vonóerőt tehát a talaj által elviselt 
legnagyobb nyírófeszültség adja. Nyírás közben a talajrétegek egymáson mozdulnak 
el, ahhoz, hogy az elmozdulás megtörténjen, azokat az összetartó erőket kell legyőzni, 
amelyek a talajszemcsék között vannak, vagyis a kohéziót (c). A kohézió talajnyomás 
nélkül jelentkezik, ellenben az adhéziós erővel (σ), amely talajnyomás hatására jön létre.4

τ = μi ∙ σ + c (4)

Ebben az esetben a talaj belső súrlódási tényezője és a talaj kohéziója lesz hatással 
a nyírófeszültség nagyságára.

A talajnak és a környezetnek vannak olyan jellemzői, illetve paraméterrendszerei, 
amelyek befolyásolják és megnehezítik a járművek terepen való mozgását. A terepen 
mozgó járművek olyan akadályokkal és terepi jellegzetességekkel szembesülnek, ame-
lyek a közúti közlekedésben nem jelennek meg. A talaj szempontjából ilyenek a mikro- 
és makroakadályok. A mikroakadályok olyan terepegyenletlenségek, amelyek lengé-
seket keltenek a járműben, de nem akadályozzák meg az áthaladást. Méretük 0,25 m-nél 
kisebb. A makroakadályok pedig nagyságuk miatt a haladást nehezítik, gátolják vagy 
meg is akadályozhatják. Makroakadályok lehetnek fatörzsek, szikladarabok, patakok is, 
kisebb járművek esetében akár keréknyomok, méretük szerint 0,25 m-nél nagyobbak. 
További akadályokat jelenthetnek a járművek mozgásában és irányításában a talaj teher-
bírása és összetétele, lejtő emelkedési szöge, vízmélység és áramlási sebesség, valamint 
a növényborítás. A növényborítás a járművezető szempontjából a kilátást nehezíti, de ha 
autonóm, szenzorokkal felszerelt járműről beszélünk, ez az akadály a kommunikációt 
és a jeladást is korlátozhatja.

Autonóm rendszerek követelményei

Autonóm jármű fogalma, a civil és a katonai környezet

Az autonóm járművek fedélzetén nem tartózkodik emberi személyzet, a jármű 
korlátozott emberi beavatkozással vagy annak hiányában vezetett, digitális technikák 

4 Laib et al.  2002, 96–98.
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és szenzorrendszerek  felhasználásával közlekedik. Az önvezető járművek alkalmazásának 
a fő célja az emberi élet védelme, a katona tehermentesítése, tevékenységének segítése 
és kiegészítése, valamint annak helyettesítése.

A katona életének és egészségének megóvása érdekében folyamatosak a fejlesztések, 
a kutatások. A harcjárművek és csapatszállító járművek páncélvédettségének javulása, 
az egyéni felszerelés minőségének fejlődése mind hozzájárulnak a védelemhez, azonban 
csak kis részét képezik annak a folyamatnak, ami ezeknek a fejlesztéseknek az irányát 
képzi. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fejlesztéssel foglalkozó cégek 
és a hadseregek a robotok, különösképpen az autonóm rendszerrel működő járművek 
fejlesztésére, rendszeresítésére.

Civil környezetben már több helyen is bizonyítottak az autonóm rendszerek. Ha 
az autonóm gépjármű-technológiát vesszük alapul, akkor megállapíthatjuk, hogy azok 
széles körben képesek bizonyos részfeladatok elvégzésére közlekedés közben. Képesek 
érzékelni az akadályokat, felismerik a jármű közvetlen környezetében fellelhető tár-
gyakat, más járműveket, gyalogosokat, segítik a parkolást. A közúti járművek szabvá-
nyos környezetben közlekednek. Az úthálózatok logikus felépítésűek, a jelrendszerek 
egységesek, könnyen felismerhetőek. Ezzel szemben a katonai járművek jellemzően 
terepen közlekednek, rombolt úthálózatokat használnak, harcérintkezésben is bevetésre 
kerülnek. A terepviszonyok állandóan változnak, a hőmérséklet és a talajviszonyok sem 
állandóak. Emiatt a katonai alkalmazású autonóm járművek fejlesztése és rendszerbe 
állítása, valamint alkalmazása nehezebb feladat.

Autonóm rendszerek csoportosítása

Az autonóm járművek alkalmazási területeinek megvizsgálásához különböző szempontok 
szerint szükséges értékelni és kategorizálni azokat a jellemzőket, amelyek befolyásolják 
a járművek működését és működtetését. Szükséges meghatározni az autonómiájuk fokát, 
kommunikációs csatornájukat a jármű és a vezető között. Fontos összehasonlítani a kom-
munikáció és az autonómia foka közötti kapcsolatot is. Csoportosítani kell a járműveket 
méretük és szállíthatóságuk alapján.

Autonómia foka szerinti csoportosítás

Az önvezető katonai járműveket osztályozni lehet aszerint, hogy milyen fokú autonó-
miával rendelkeznek. Három szint határozható meg:

• alacsony fokú autonómia,
• közepes fokú autonómia,
• magas fokú autonómia.5

5 Kucsera  2009, 9–12.
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Az első esetben a kezelő közvetlenül irányítja a járművet. Ekkor távvezérlés történik, 
a kezelő, számára biztonságos távolságból irányítja a járművet. A robot csak azokat 
az utasításokat hajtja végre, amit a kezelője közvetlenül meghatározott számára. Az azon-
nali adattovábbítás feltétel ezen a szinten. Olyan robotok alkalmazását valószínűsítem, 
amelyek nem rendelkeznek önálló döntéshozó képességgel, hiszen nincs rá szükség. Ilyen 
helyzet lehet egy tűzszerészeti feladat végrehajtása. A távvezéreltség olyan szakképzett 
kezelőszemély részvételét követeli meg a végrehajtás alatt, aki ért a technikához, a har-
cászathoz vagy feladat függően az adott művelethez.

Abban az esetben, amikor a jármű már képes bizonyos részfeladatokat önállóan ellátni, 
közepes fokú autonómia határozható meg. A kezelő kijelöli az elvégzendő feladatot 
a jármű számára, részletesen ismerteti azokat az ismereteket, amelyek a végrehajtáshoz 
szükségesek. Ezek ismeretében a járműnek képesnek kell lennie arra, hogy elvégezze 
a feladatot, ám bármilyen akadály, esetleg meghibásodás esetén a kezelőnek be kell 
avatkoznia. Gyakorlati alkalmazás során ez a szint jelentheti azt, ha egy önvezető jármű 
számára kijelölnek egy útvonalat, amelyen végig kell haladnia, de akadállyal szembesül, 
azt pedig nem lesz képes elhárítani.

Az autonómia legmagasabb fokát jelenti az, ha az önvezető jármű önállóan végez el 
feladatokat, ekkor a feladatszabás után tervez, útvonal-kijelölést, időszámvetést végez. 
Végrehajtja a feladatot, probléma esetén pedig önállóan megoldja azt. Ezen a szinten 
járművek csoportja is képes együttműködni, akár egyszerre, akár külön feladatrend-
szerekként.

Abba is bele kell gondolni, hogy ha növeljük a jármű autonómiájának fokát, akkor 
a kezelőnek nem kell feltétlenül magas szaktudással rendelkeznie, így megfelelő ön-
állóság esetén elég lenne, ha csak felügyelné a folyamatokat.

Kommunikáció és az autonómia foka közötti összefüggés

A kommunikációnak is több szintje van, ami összefügg az autonómia fokával. Valós idejű 
kommunikációt kell megvalósítani alacsony fokú autonómia esetében. Azonnali infor-
mációcsere, azonnali végrehajtás. Példaképpen a tűzszerészeti alkalmazást említettem, 
itt elengedhetetlen az, hogy a robot azonnal és pontosan elvégezze a kezelő utasításait. 
Ugyanakkor, a kezelőnek is állandóan valós idejű adatokat kell kapnia a robottól, csak 
így lesz képes pontosan irányítani annak tevékenységét.

A következő szinten is folyamatos kommunikáció szükséges, de nem feltétlenül kell 
mindig erős jelnek lennie, hiszen csak hiba, akadály esetén szükséges a kommunikáció 
a kezelő és jármű között.

Magas fokú autonómia esetén nem feltétel a jó minőségű jeladás, mivel a jármű ön-
állóan tervez, szervez, irányít, problémát old meg. Fontosnak tartom azonban kiemelni 
azt, hogy a kommunikáció sosem szűnhet meg teljesen. A kezelőnek mindig tisztában 
kell lennie azzal, hogy a jármű hol van, milyen tevékenységet végez. Ez ellenőrzési 
és biztonsági szempont.
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A kommunikáció gyenge pontja a rendszernek, hiszen akár egy terepakadály is korlá-
tozhatja a jó minőségű jeladást. De nem ez az egyetlen veszélyforrás. A mai kommuniká-
ciós csatornák észlelhetők, megfigyelhetők. Nem megfelelő titkosítás esetén adatszerzés, 
legrosszabb esetben akár a jármű feletti irányítás is átvehető.6

Önvezető járművek méret szerinti csoportosítása

Az önvezető jármű mérete alapvetően az alkalmazási terület követelményeitől függ. 
A méret meghatározza azt, hogy milyen módon lesz szállítható a jármű. Befolyásolja 
azt is, hogy milyen terepakadályokat lesz képes leküzdeni. Kettő méretre fogok kitérni, 
ugyanis az ilyen méretű járművekkel foglalkozok majd a későbbiekben.

A kis méretű járművek (midi robotok) méret szerint méteres nagyságrenden belüliek. 
Előnyösek abból a szempontból, hogy szűk helyekre is bejutnak, rejtve tudnak maradni, 
mivel nehezen észrevehetők. Könnyen szállíthatók, kézben, de akár hátizsákban is el-
férnek. Terepen viszont nehezen mozognak, makroakadály-leküzdő képességük nem 
megfelelő.

A makro, normál méretű járművek a legtöbb esetben olyan, már használatban lévő 
járművek, amelyeket átalakítottak, felszerelték szenzorokkal, autonóm vezetést, irányí-
tást segítő berendezésekkel. Hamarabb észrevehetők, ezáltal felderítésük is könnyebb, 
de a terepjáró képességük megfelelőbb. Hatótávolságuk nagyobb, mivel nagyobb ener-
giatároló egység fér el bennük. Kialakítástól függő tulajdonság, de felépítményüket 
változatosabban lehet kialakítani, különböző fegyverrendszerekkel is felszerelhető.7

Alkalmazott szenzorok

„Ahhoz, hogy egy robotjármű a szokványos hadszíntereken helyettesíteni tudjon egy 
sofőr által vezetett járművet, legalább olyan képességekkel kell rendelkeznie.”8

Akkor leszünk képesek irányítani egy autonóm járművet, ha feltérképezzük a körü-
lötte lévő környezetet, területet és útvonalat. Adatokra van szükségünk a felszínről, 
növényzetről, tereptárgyakról. Ha egy önvezető jármű magas fokú autonómiával ren-
delkezik, akkor ezeket az adatokat önállóan is képes feldolgozni.

A jármű és azon keresztül a kezelője is a szenzorok segítségével érzékeli a külvilágot. 
Akadályfelismerés, helymeghatározás, navigáció, információgyűjtés. Ezek nem 
valósulhatnak meg szenzorok nélkül. Az információkat, amelyeket a szenzorok érzékelnek, 
továbbítani kell a kezelőnek, aki ezeket az adatokat megvizsgálva és kielemezve hozhat 

6 Kucsera  2009, 9–29.
7 Kucsera  2009,  11–25.
8 Koleszár  2011.
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további döntéseket, emellett a fejlett mesterséges intelligenciával rendelkező járművek 
önmaguktól is képesek rendszerezni ezeket az adatokat.

Az önvezető járművek előnyei és hátrányai

Az előző fejezetben már több alkalommal is utaltam azokra a tulajdonságokra, ame-
lyek hasznosak az autonóm rendszerek alkalmazása közben. Több nehézséget is meg-
fogalmaztam, amelyek viszont az előnyök ellenére inkább hátráltatnák az üzemeltetést, 
esetleg megoldandó kérdések a jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatban. Fontosnak tartom, 
hogy egy külön fejezetben foglalkozzak azokkal a tényezőkkel és ismeretekkel, amelyek 
az autonóm rendszerek főbb előnyei és hátrányai a jelenkori és a jövőbeni alkalmazást 
tekintve. Ezeket a szempontokat Koleszár Béla Földi robottechnikai eszközök konstruk-
ciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának 
növelésére című doktori értekezéséből dolgoztam ki, kiegészítettem saját elgondolá-
saimmal és a rendszerekről szerzett tudásommal.

Az önvezető járművek alkalmazásának előnyei

A legfontosabb szempont, hogy a járművezető nincs veszélynek kitéve, hiszen nem kell 
részt vennie fizikálisan a műveletekben, feladatokban, emellett az emberi jelenlét hiánya 
pozitívan befolyásolja a jármű belső kialakítását. Hiszen nem kell számára külön vezető- 
és utasteret kialakítani. Az így felszabadult terület pedig beépíthető és kihasználható 
különböző berendezések elhelyezésére.

A kényelmi funkciók is teljes mértékben elhanyagolhatók, nincs szükség fűtésre, 
hűtésre. Nem kell az emberi szervezetre vonatkozó lengéskényelemmel sem foglalkozni. 
Ez a tényező nagyban megkönnyíti a jármű tervezését, csak a szerkezet és a berende-
zések rezonanciákra gyakorolt hatása a lényeges.

Előnynek számít, hogy nem kell külön az állomány ABV9 védelmével foglalkozni. 
Az önvezető járműveknek véleményem szerint csak olyan szinten kell ezt a képességüket 
megőrizzék, hogy a berendezéseik, szenzorjaik, fegyverrendszereik a lehető legkisebb 
mértékben sérüljenek. Ha ez a megfelelő anyagokkal és kialakítással megvalósul, szen-
nyezett területen is alkalmazni lehet ezeket a járműveket. Azokkal a hagyományos csapat-
szállító, és egyéb katonai járműveknek, amelyeknek nem megfelelő az ABV védelmük, 
korlátozva van a szennyezett területen történő mozgása és az az idő is, amelyet ott 
eltölthetnek. Sok esetben azonban fontos lenne, hogy a nukleáris vagy vegyi anyaggal 
szennyezett területen is végre lehessen hajtani műveleteket az állomány egészségének 
veszélyeztetése nélkül.

9 ABV – atom-, biológiai és vegyi.
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A katonai járművek fontos műszaki tulajdonsága az, hogy milyen páncélvédettséggel 
rendelkezik. Ez a képesség védi a katonákat, de a járművet is, annak szerkezeti elemeit. 
Ezáltal a megfelelő páncélvédettség használata nem elhanyagolható, viszont nem lenne 
szempont az, hogy a benne tartózkodó állomány védelméről gondoskodjon. Ebből 
adódóan elképzelhető könnyebb páncélzat, tehát könnyebb jármű, valamint másfajta 
kialakítás.

Önvezető járművek alkalmazásának hátrányai

Az önvezető járművek a legmodernebb szenzorokkal és kamerarendszerekkel vannak 
felszerelve. Több rendszer is mesterséges intelligenciát használ a működése során. Sok-
évnyi kutatás és harci alkalmazási tapasztalat áll mögöttük. Kérdéses viszont hogy milyen 
mértékben és minőségben lesznek képesek helyettesíteni az embert, a katonákat az egyes 
feladatok végrehajtása során. Úgy gondolom azonban, hogy az ember teljes helyettesítése 
nem is kell hogy cél legyen, bizonyos döntéseket nem szabad korlátlanul robotokra bízni.

A legmodernebb technológia elengedhetetlen az üzemeltetésükhöz. A fejlesztés 
és az üzemeltetés is drága, emiatt nem minden esetben éri meg veszélyes helyekre küldeni 
ezeket a precíz szenzorokkal és berendezésekkel rendelkező járműveket. Véleményem 
szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megóvjuk a katonákat, bármilyen 
technológiát is kell hozzá feláldozni. Pontosabb megfogalmazásnak gondolom azt, hogy 
mindig át kell gondolni, meg kell tervezni, hogy hol használjuk az autonóm járműveket, 
hiszen még nem értük el azt az anyagi és technológiai fejlettségi szintet, amikor részletes 
tervezés nélkül, tömegével vethetjük be az autonóm rendszereket.

Üzemeltetés közben, legyen bármilyen környezetben a jármű, kiemelt figyelmet kell 
fordítani a szenzorok védelmére. Ez nagy hátrányt jelent, hiszen könnyen meghibásodnak 
szélsőséges időjárási körülmények között, ha nincsenek megfelelően karbantartva, akkor 
elromolhatnak. Emiatt az is elképzelhető, hogy nem valós adatokat közölnek, az irányítás 
is megnehezülhet. Ez azért probléma, mert pontosan az ilyen környezettől és annak káros 
hatásától mentené fel a katonát az autonóm rendszer. Következtetésképpen, valamit 
mindig fel kell áldozni a feladat sikere érdekében.

Szakképzett operátor, kezelő alapfeltétele az autonóm járművek használatának. 
Ezeknek a katonáknak a harcászati felkészítésen és kiképzésen túl külön felkészítés, 
gyakorlat szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek irányítani a járműveket. Ez sok időt 
vesz igénybe, valamint költségesebbé teszi az önvezető járművek alkalmazását.

Autonóm járművek katonai alkalmazásai

Az autonóm terepjáró járművek alkalmazási területeit kettő nagyobb tevékenységi csoport 
alapján mutatom be. Ez a csoportosítás nem fedi le teljes mértékben azokat a területeket, 
ahol katonai használat, üzemeltetés történik, dolgozatomban nem térek ki a fegyverrel 
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ellátott járművekre és a harci alkalmazásra. Olyan területeket vizsgálok meg, ahol már 
rendszerben van a technológia, használati tapasztalattal rendelkezünk, valamint olyan 
területekről is beszámolok, ahol véleményem szerint további fejlesztésre van szükség.

A kettő fő tevékenységi csoport a harctámogató műveletek és a logisztikai feladatok. 
A harctámogató műveleteken belül kitérek a felderítésre, aknamentesítésre és műszaki 
feladatokra alkalmazott autonóm rendszerekre, a logisztikai feladatok tekintetében pedig 
megvizsgálom, hogyan illeszkednek bele az autonóm járművek az oszlopmenetek végre-
hajtásába, hogyan használják fel a katonák ezeket az eszközöket utánpótlás szállítására 
és nehéz terhek hordozására.

A kidolgozás során nem fontossági sorrendben vizsgálom meg az alkalmazási terüle-
teket, nem célom ilyen sorrend felállítása ebben a dolgozatban. Az alkalmazások vizsgá-
latát szakirodalmakra és a témában elérhető katonai folyóiratok elemzéseire alapozom, 
ezek segítségével saját véleményemet és elképzeléseimet fejtem ki.

Harctámogató műveletek

Felderítés

Kutatásom során több alkalmazási tapasztalatot találtam, amely a felderítéshez köthető. 
Épületek átvizsgálása, városharcászat, veszélyes terület vagy terepszakasz felderítése, 
kihelyezett megfigyelésre alkalmazott járművek. Ezek mind olyan feladatok, helyzetek, 
ahol a katonák élete közvetlen veszélynek van kitéve, az autonóm felderítésre képes jár-
művek itt tudják a legnagyobb védelmet biztosítani a katonáknak. Nem feltétlenül van 
arra szükség, hogy csak a jármű hajtsa végre ezeket a tevékenységeket. A katonákkal 
együttműködve, a robotjármű a kockázatosabb felderítést elvégzi majd az általa gyűjtött 
adatok alapján hozzák meg a döntést.

Ennek az alkalmazási példáját jelenthetik az olyan feladatok, amelyet épületekben 
vagy városharcászat során végeznek. A robotjármű először átvizsgálja az épület kör-
nyezetét, folyosókat, szobákat. Emberi élet veszélyeztetése nem történik meg, hiszen 
a jármű végzi a műveletet. Ekkor alacsony autonómiájú járművek alkalmazása elegendő, 
mivel kis távolságban van a kezelő, a kommunikációnak folyamatosnak, a jeladásnak jó 
minőségűnek kell lennie. Azért van erre szükség, mert a kezelőnek valós idejű, azon-
nali információra van szüksége, valamint egy esetleges támadás során gyorsan kell 
reagálni, nem engedhető meg a késedelem. Ezekre a feladatokra kis méretű járműveket 
alkalmaznak, mivel kicsi a hatótávolság, nem kell sok berendezés, szinte csak a kamera- 
és a kommunikációs rendszer elegendő. Általában távvezérlést használnak, véleményem 
szerint azért, mert az ilyen magas kockázatú műveletekben még fontos a magas fokú 
emberi beavatkozás. Nem annyira fejlettek az autonóm rendszerek, hogy széles körben 
alkalmazzák a magasabb fokú autonómiát ekkor.
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A Cobra MK2 I autonóm járművet felderítésre és EOD-műveletekre10 is lehet 
alkalmazni. Kis mérete és 5 kg-os  súlya miatt könnyen szállítható, akár egy hátizsákban 
is elfér. Felépítménye változtatható a feladat függvényében. Gyorsan, szinte percek alatt 
összeszerelhető, ez rugalmassá teszi a használatát.

1. ábra
Cobra MK2 I UGV
Forrás: Cobra MK2 I /UGV/ Unmanned Ground Vehicle. ECA Group.

Nem csak egy jármű képes a feladat-végrehajtásra. Ha kisebb rajokba, csoportokba szer-
vezzük ezeket a járműveket, nagyobb területet lesznek képesek lefedni felderítés szem-
pontjából. Több robot többet lát, tehát ugyanazt a területet rövidebb idő alatt vagy adott 
idő alatt nagyobb területet lesznek képesek felderíteni. Ilyen feladatokra alkalmasnak 
tartom olyan rendszerek használatát, amikor egy UGV11 hordoz egy UAV-t.12 Bizonyos 
szituációkban, amikor nagyobb területet kell feltérképezni, de a jármű méretéből adódóan 
például egy makroakadály miatt nem képes a továbbhaladásra, a légi eszköz gyűjtené 
be az adatokat. Azért tartom ezt a megoldást életszerűnek, mert az UAV alapfeladatai 
közé tartozik a felderítés, adatgyűjtés. A kettő rendszer egymást kiegészítve és segítve 
hajtja végre a feladatot.

10 EOD: Explosive Ordnance Disposal – robbanóanyag-hatástalanítás.
11 UGV: Unmanned Ground Vehicle – személyzet nélküli szárazföldi jármű.
12 UAV: Unmanned Aerial Vehicle – személyzet, pilóta nélküli légi jármű.
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A THeMIS KX-4 LE Titan UGV, UAV hordozására is alkalmazható. Az UAV képes 
a jármű felépítményéről fel- és leszállni. Az UGV 25 km/h sebességgel is képes haladni, 
akár  12–15 órán keresztül üzemelhet. Megfigyelésre és felderítésre is alkalmazható.

2. ábra
THeMIS KX-4 LE Titan UGV
Forrás: THeMIS KX-4 LE Titan. Milrem Robotics.

Eredményes alkalmazás történik a megfigyelő járművek fejlesztése terén is. Ezt is a fel-
derítés egyik formájának tekintem, hiszen a jármű önállóan vagy kihelyezve megfigyelési 
tevékenységet végezhet, felderítheti az ellenség mozgását, szokásait. Itt is használható 
a több járműből álló csoport alkalmazása. Alapvetően ebben a helyzetben is kis méretű 
járművet tartok célszerűnek, a könnyű álcázhatóság miatt. Az álcázást elengedhetet-
lennek tartom, hiszen a jármű telepítése után az a cél, hogy rejtve maradjon, és minél 
hosszabb ideig tartózkodjon egy helyben. Fontos, hogy a tervezésnél tisztában legyünk 
azzal, hogy a jármű képes lesz-e az adott útvonalon végighaladni, kis méretéből adódóan 
nehéz terepen nem tud közlekedni. Ebben az esetben lehetségesnek tartom a nagyobb 
méretű járművek használatát. Magasabb fokú autonómiát kell elvárni ezektől a jármű-
vektől, mivel itt már nem mindig közvetlen irányítás történik. Kijelölhetnek a járműnek 
egy útvonalat, amely veszélyes területen van, így kockázatos lenne a katonák számára. 
Elérve célállomását a jármű akár hetekig is képes adatokat gyűjteni. Említést tettem arra 
a korábbi fejezetekben, hogy mennyire veszélyesnek tartom azt, hogy felfedjék a jár-
művet, esetleg átvegyék felette az irányítást. Mindenképpen szükséges a jármű védelme 
ebből a szempontból.

Műszaki feladatok

Napjainkban a műveleti területeken egyre nagyobb problémát jelentenek a járművek 
és személyi állomány ellen alkalmazott robbanószerkezetek. Az aszimmetrikus 
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hadviselést  szemlélteti az is, hogy az egyik legnagyobb veszélyforrást az IED-k13 hasz-
nálata jelenti. Ezek a házi körülmények között előállítható robbanószerkezetek olcsók, 
nem kell elkészítésükhöz magas szintű szakképzettség. Szinte bárhova elhelyezhetők, 
épületekben, terepen és utakon is. Nehezen felismerhetők, nagy veszélyt jelentenek 
a katonákra és a járművekre is. Az IED-k a legdrágább, legfejlettebb technikákat képesek 
megsebesíteni, akár megsemmisíteni, pillanatok alatt.

Mivel az ilyen robbanószerkezetek bárhova el lehet helyezni, az ellenük való véde-
kezés, felismerésük nehéz feladat, komoly erőfeszítéseket igényel. Műveleti területre 
induló katonáknak külön foglalkozásokon oktatják, hogyan lehet a legkönnyebben ész-
revenni ezeket a szerkezeteket. Véleményem szerint az egyik legbiztonságosabb módja 
az IED-k hatástalanítására és felkutatására az, ha autonóm robotokat, járműveket alkal-
mazunk. Kettő típusát mutatom be ennek az alkalmazásnak: amikor egy kis méretű 
járművel, távvezérelt rendszerben hatástalanítják a robbanószerkezeteket, aknákat, 
és amikor a katonai menetoszlopok előtt haladva egy makroméretű jármű az útvonalon 
telepített aknákat és egyéb robbanószerkezeteket kutatja fel.

3. ábra
Iguana E UGV
Forrás: Iguana E /UGV/ Unmanned Ground Vehicle. ECA Group.

Aknamentesítési feladatok és a hatástalanítás fokozottan veszélyeztetik a katonák életét 
és biztonságát. A széles körű szaktudás és a gyakorlat nem biztosítja azt, hogy minden 
mentesítési feladat sikeres lesz. Sajnos egyre több szakképzett katona veszti életét ilyen 
feladatok végrehajtása közben. A robotjárművek alkalmazása biztonságosabbá teszi 
a hatástalanítási feladatot, hiszen a kezelő biztonságos távolságban van. Távvezérléssel 
irányítja az autonóm robotot, amely általában egy mechanikus kar segítségével végzi el 

13 IED: Improvised Explosive Devices – rögtönzött robbanóeszközök.
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a meghatározott műveleteket. Ezeknél a feladatoknál nem szükséges nagy méretű jármű, 
az autonómiájának foka pedig lehet alacsony is. Természetesen itt is fokozott óvatos-
sággal kell végrehajtani a mentesítést, fontos, hogy megfelelő szaktudással rendelkező 
katona irányítsa a robot tevékenységét.

A 3. és a 4. ábrán látható Iguana E UGV ember számára nehezen hozzáférhető helyeken 
képes EOD-műveletekre és IED-hatástalanításra. Vezérlőegysége könnyű és kezelése 
egyszerű. A robotkar nagyobb terhek emelésére és mozgatására is alkalmas, emiatt jár-
művekből is képes robbanószerkezetek kiemelésére.

4. ábra
Iguana E UGV gyakorlati alkalmazása
Forrás: Iguana E /UGV/ Unmanned Ground Vehicle. ECA Group.

A katonai járműmozgások is veszélyes műveletek. A bázist elhagyva bárhol lehet számí-
tani támadásra, utakon, utak mellett elhelyezett aknákra, robbanószerkezetekre. Annak 
ellenére, hogy a katonai járművek páncélvédettséggel rendelkeznek, ez sem óvja meg 
teljes mértékben a katonákat, berendezéseket. Hiába oktatják, hogyan lehet a legkön-
nyebben felismerni az IED-ket, aknákat, számtalan haláleset következett be a fel nem 
ismert robbanószerkezetek miatt. Egy ilyen eset az egész menetoszlopot megállásra kény-
szeríti, ami további veszélyforrásokat jelent. Megoldásként olyan nagy méretű autonóm 
járműveket alkalmaznak, amik a menetoszlop legelejére kihelyezve felkutatja és érzé-
keli az aknákat. Ezeknek az autonóm járműveknek a vezérlése megvalósulhat a menet-
oszlopban utána következő járműből, távvezérléssel, de arra is látok lehetőséget, hogy 
útvonalkijelölés után képes lesz a jármű önállóan haladni. Az esetlegesen fel nem ismert 
robbanószerkezetek pedig nem fenyegetik közvetlenül a katonák biztonságát, ha ezt 
a módszert használják. Ez nagy előnye az alkalmazásnak, azonban meg kell jegyezzem 
azt, hogy a probléma ezzel nincs teljesen megoldva. Ugyanis attól még, hogy nem egy 
csapatszállító jármű alatt robban fel IED, veszélynek van kitéve az egész menetoszlop. 
Ez is lelassíthatja és megbéníthatja a menetet, ami pedig kockázatos az esetleges további 
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támadásokat figyelembe véve. Véleményem ennek ellenére is az, hogy alkalmazni kell 
ezt a módszert, további fejlesztést kell végezni a még hatékonyabb felhasználás céljából.

Az egyik legjelentősebb fejlesztés a területen az Oshkosh Defence vállalat által valósul 
meg. Hagyományos gépjárművekbe is integrálható technológiát fejlesztettek, amely 
képessé teszi ezeket a járműveket az autonóm vezérlésre. A TerraMax UGV-rendszert 
felhasználva a járművek egymást követve, illetve autonóm módon irányítva közlekednek 
veszélyes útvonalakon. A gyártó tájékoztatója alapján egy kezelő 5 UGV-t képes egy-
szerre irányítani. Az 5. ábrán egy Oshkosh M-ATV jármű látható, a TerraMax UGV-
rendszert alkalmazva képes az autonóm működésre, menetoszlopok, konvojok előtt 
haladva pedig akna- és robbanóanyag-keresést végez.

5. ábra
Oshkosh M-ATV, TerraMax UGV-technológiát alkalmazva
Forrás: Oshkosh defense M-ATV. Elérhető: https://oshkoshdefense.com/vehicles/m-atv/#overview 
(A letöltés dátuma:  2019. 09. 02.)

Logisztikai feladatok

Logisztikai feladatok esetében az autonóm járművek alkalmazásának a célja elsődlegesen 
a katona feladatának segítése, kiegészítése és tevékenységének megkönnyítése. Ezeknél 
a feladatoknál nem a személyi állomány életének közvetlen megóvása az elsődleges 

https://oshkoshdefense.com/vehicles/m-atv/#overview
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irányelv. Természetesen logisztikai feladatok végrehajtása közben is kell számítani 
támadásra, például szállítási tevékenység közben. Amikor a logisztikai alkalmazást 
vizsgálom, olyan helyzeteket elemzek, amelyeknél az autonóm technológia valamilyen 
formában megkönnyíti a katona tevékenységét, munkavégzését gyorsítja és tehermentesíti.

Az autonóm járművek által elvégezhető logisztikai feladatok közül a különböző szál-
lítási tevékenységeket vizsgálok meg, továbbá kifejtem azt, hogy a menetek, oszlop-
menetek végrehajtását hogyan képes megkönnyíteni egy alkalmazott autonóm rendszer.

Szállítási tevékenységek

A szállítási feladatkör több fajtáját különböztetem meg aszerint, hogy pontosan mit szállít 
a jármű. Katonai műveleteknél tulajdonképpen eltérő szállítmányok, eltérő kockázatokat 
jelenthetnek, amelyeket fontosnak tartok elkülöníteni és eszerint bemutatni.

A szállítási feladatok közé sorolom a logisztikai áruszállítást, utánpótlások szállítását 
és azt is, ha az autonóm jármű a katona különböző felszereléseit szállítja járőrözés közben.

Bázison, laktanyán belüli nagy mennyiségű anyagmozgatás, nehéz teher mozgatása 
sok katona munkáját igényli. A rakodási tevékenységeket autonóm járművek is képesek 
elvégezni, megkímélve ezáltal a személyi állományt, de azt is elképzelhetőnek tartom, 
hogy csak kiegészítik a katonák tevékenységét. Időt és energiát lehet megtakarítani azzal, 
ha egy távvezérelt jármű például nagyobb raktárakban segít az anyagmozgatásban. Ha 
efféle rendszereket előre tervezett módon alkalmazunk, kevesebb katonára lesz szükség 
egy ilyen feladat végrehajtása közben. Az autonóm járművek ilyen célra történő alkal-
mazását nem csak műveleti területen, hanem hazai környezetben, békeidőben is cél-
szerűnek tartanám.

Szállítási feladatnak értelmezem azt is, ha egy UGV, egy kisebb alegységgel, 
például egy rajjal együtt mozogva hajt végre járőrözést, menetet. Ekkor a jármű célja 
lehet a katonák felszerelésének hordozása, de sebesültszállításra is ki lehet alakítani 
az autonóm járművek felépítményét. Több előny és megoldásra váró probléma jelenik 
meg ennél az alkalmazási területnél. Pozitívan hat a katonák feladat-végrehajtására, ha 
tehermentesítve vannak, ekkor nem kell a teljes felszerelést magukkal vinniük. Kevésbé 
fáradnának el, jobban tudnak összpontosítani a feladatra. Az alkalmazás hátrányát abban 
látom, hogy a harc megvívásához vagy a túléléshez szükséges anyagokat, felszerelést nem 
célszerű ezen járműveken tartani. Fontos, hogy ezek az eszközök a katonánál legyenek 
minden pillanatban, hiszen egy esetleges támadás során pedig nincs idő a járműről 
lepakolni. Tehát csak olyan anyagokat, eszközöket lehet véleményem szerint UGV-vel 
szállítani, amelyek nem tartoznak bele ebbe a csoportba. Ez jelenthet tartálék lőszert, 
vizet, élelmiszert, ruházatot is.

A 6. ábrán látható THeMIS UGV ezekre a feldatokra alkalmas. Felépítménye vál-
toztatható, különböző fegyverrendszerekkel is felszerelhető. A képen látható UGV-t 
kifejezetten a katonák felszerelésének hordozására alkalmazzák.
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6. ábra
THeMIS UGV
Forrás: THeMIS UGV. Milrem Robotics.

Több típusú UGV-t alkalmaznak és fejlesztenek különböző utánpótlások végrehajtására. 
Az alkalmazás célja különböző anyagok eljuttatása alegységekhez, bázisokra, utánpótlás 
céljából. Kiemelt fontosságúnak tekintem a lőszerutánpótlást. Harcérintésbe került al-
egység számára autonóm jármű igénybevételével lehetne utánpótlást küldeni. Ez a meg-
oldás nem veszélyeztetne több emberi életet, az autonóm jármű veszélyes terepszakaszon 
közlekedve, távvezérelve vagy kijelölt útvonal alapján képes lenne eljutni az alegységhez. 
Csak akkor lehet sikeres ez az alkalmazás, ha előre felderített terepen jutna el a célhoz 
a jármű. A terepszakasznak terepjárás szempontjából is felderítettnek kell lennie, bizto-
sítani kell tehát azt, hogy nincs olyan terepakadály az útvonalon, amely megakadályozná 
a jármű mozgását. Méretéből adódó olyan makroakadály, sűrű növényzet, amelyen nem 
képes áthaladni. Minél több információ gyűjtése a cél, pontosabban lehet tervezni, gyor-
sabb utánpótlást lehetséges elérni.

Menetek végrehajtása, menetoszlopok

A műszaki feladatok vizsgálatakor kitérem arra, hogy műveleti területen már az egyszerű 
szállítási feladatok is veszélyesek lehetnek. Nem csak a harcoló katonák vannak fenye-
getettségnek kitéve. Napjainkban már a logisztikai konvojok is a támadások célpontjaivá 
váltak. Ismertettem, hogyan lehetséges az oszlopmenetek végrehajtásánál az IED-k 
elleni védekezés, ebben a bekezdésben azt elemzem, hogyan válthatják fel a katonákat, 
gépjárművezetőket az autonóm rendszerek, milyen módon segíthetik a munkájukat.

A gépjárművezetés civil környezetben is fárasztó, folyamatos koncentrációt igényel 
a vezető felől. Műveleti környezetben a járművezető nagyobb stressznek van kitéve, 
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a folyamatos figyelés nemcsak a közúti forgalomra, hanem az utakon elhelyezett 
robbanóeszközökre, az esetleges harci érintkezésre is kiterjed. A járművek közötti 
távközöket pontosan be kell tartani, nem engedhető meg a leszakadás, nem lehetséges 
bárhol rövid pihenőket tartani. Ezek a tényezők mind elfárasztják a járművezetőt, 
akinek a stressz és fáradtság miatt lassul a reakció ideje. A megoldás erre a kérdésre 
egy olyan menetoszlop, amelyben autonóm járműveket alkalmazunk. Ha az első járművet 
közvetlenül ember irányítja a többi jármű távvezérelve vagy követési funkcióval képes 
lenne mögötte haladni. Megadhatók a távközök, a sebességet az első jármű határozná 
meg. Ezt az alkalmazást azért tartom előnyösnek, mert több gépjárművezetőt 
helyettesíthet, kiváltja a munkájukat. Bázison belüli és bázisok közötti mozgásra, 
menetre lehetne alkalmazni. Az ilyen módon felhasznált járművekben több helyet lehet 
kialakítani a szállítandó árunak, hiszen még a vezető és a személyzet által elfoglalt 
tér is felhasználható. Értelemszerűen ennek az alkalmazásnak is van hátrányos oldala. 
Egy váratlan technikai meghibásodást körülményes lenne megoldani, hiszen nem lenne 
elegendő személyzet hozzá. Továbbá támadás esetén szinte védtelen lenne a menetoszlop. 
Mindent összevetve úgy gondolom, hogy további fejlesztések és próbák elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy minél eredményesebben valósulhasson meg az alkalmazás.

7. ábra
TerraMax-rendszer alkalmazása
Forrás: Oshkosh Defense to integrate TerraMax unmanned ground vehicle technology onto M-ATV 
MRAP  1705148 (2014).
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A TerraMax UGV-rendszert már ismertettem a műszaki feladatok elemzésekor. Meg-
említettem azt, hogy ezt a rendszert alkalmazva több jármű is képes egy menetoszlopban 
haladni. A 7. ábra ezt az alkalmazást mutatja be. A menetoszlopban önvezető és hagyo-
mányos gépjárművek együtt képesek közlekedni. Megvalósítható a távvezérlés, de az is, 
hogy egy hagyományos módon vezetett gépjárművet követ az autonóm járművekből álló 
menetoszlop.

Összegzés

Dolgozatom célja az volt, hogy áttekintsem azokat a követelményeket, amelyek 
meghatározzák az autonóm katonai járművek működtetését, bemutassam azokat 
az alkalmazási területeket, ahol ezek a járművek használatban vannak. Megfogalmaztam 
azt, hogy milyen elvárásokat támasztanak az autonóm technológia katonai alkalmazása 
felé.

Mivel alapvetően terepen mozgó járműveket és azok alkalmazási területeit elemeztem, 
fontosnak tartottam azt, hogy megvizsgáljam a terepjárás elméletének alapjait. A katonai 
járművek szabad terepszakszokon a talajútról letérve is képesek közlekedni, és ez 
a képesség ugyanúgy elvárt a katonai alkalmazású autonóm járművektől is. Ahhoz, 
hogy ezeket a járműveket eredményesen használjuk fel, a terepen történő haladáshoz 
ismerni kell annak paramétereit, ehhez megfelelő felderítés szükséges. Fontosnak 
tartom megjegyezni azt, hogy a terep felderítése a hagyományos, ember által vezetett 
járműveknél is követelmény. Ekkor is előfordulhat az, hogy átjárhatatlan terepszakaszhoz 
érve nem képes a terepakadályok leküzdésére. Az efféle problémák megoldása feladata 
az önvezető és a hagyományos gépjárműrendszereknek is.

Értelmeztem az autonóm technológiát, megvizsgáltam olyan tényezőket, amelyek 
alapvetően meghatározzák az önvezető járművek működését. Arra a kérdésre kerestem 
a választ, hogy a jelenlegi autonómia lehetővé teszi-e az autonóm járművek sikeres 
katonai alkalmazását, vagy sem. Több csoportosítást is végeztem abból a célból, hogy 
bemutassam milyen alapvető követelményei vannak az önvezető technológiának, azok 
milyen kapcsolatban állnak egymással.

Megfogalmaztam több olyan szempontot is, amelyek az autonóm járművek használa-
tából származó előnyöket és hátrányokat jelentik a kezelők számára. Az ebből levonható 
következtetések egyike az, hogy a közeljövőben nem várható az autonóm technológia 
tömeges alkalmazása. Az autonóm robotok még sok ideig nem lesznek teljesen önál-
lóan gondolkodó, fejlődő rendszerek, több tapasztalat, fejlesztés kell ezen a téren. Addig 
pedig nem bízható rájuk minden döntés (például egy tűzkiváltás), lényeges az emberi 
felügyelet. A felhasználók feladata az, hogy az eltérő feladatokra, eltérő autonómia fokán 
lévő járműveket válasszanak ki és alkalmazzanak. Ahogy korábban megfogalmaztam, 
az emberi személyzet hiánya nagyban leegyszerűsíti a szerkezeti kialakítást, új alkalma-
zási lehetőségek nyíltak meg ennek eredményeképpen az autonóm járművek számára.



980

Simó Réka

Az autonóm terepjáró járműveket kettő fő tevékenységi csoport alapján vizsgáltam 
meg. A felsorolt és megvizsgált alkalmazási területeken autonóm járművek már 
 rendszerben vannak, használják őket. Az elemzést az alkalmazási terület vizsgálatával 
kezdtem, majd a már használatban lévő járműveket és alkalmazási tapasztalatokat 
mutattam be, ezek alapján a saját elképzeléseimmel egészítettem ki. Bizonyítottam, 
hogy felderítésre, megfigyelésre, egyedül vagy csapatban mozogva az autonóm járművek 
felválthatják a katonákat a magas kockázatú helyzetekben. Műszaki feladatokat 
ismertettem és elemeztem az akna- és robbanóanyag-mentesítő járművek tevékenységét, 
valamint azt, hogyan használják fel a menetek végrehajtása során az autonóm járműveket 
IED-k felkutatására. Logisztikai feladatok tekintetében olyan területet jártam körbe, ahol 
a járművek kiegészítik a katonák tevékenységét, segítik azt. Az autonóm járművekkel 
végrehajtható szállítási példákat mutattam be, majd kifejtettem, hogyan válthatja fel 
az önvezető autó a hagyományos katonai gépjárműveket menetek végrehajtása során.

Véleményem szerint az autonóm katonai járművek a mai modern hadviselésben meg-
határozott feladatok elvégzésére egyre aktívabb szerepet fognak kapni, ami a katonai 
feladatok hatékonyabb végrehajtását jelentheti.
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Drónokkal előforduló repülőesemények, hol tart a „just 
culture”

Szabó Andrea

Bevezetés

Mint végzős légi forgalmi irányító hallgató, egyre bővülő szakmai ismereteim és érdek-
lődésem is a jövendő foglalkozásom kihívásai felé irányulnak. Napjainkban ezt a kihívást 
a légi forgalom sűrűségének növekedése mellett a kifejezetten magas repülésbiztonsági 
kockázatot jelentő drónok megjelenése és egyre szélesebb körben történő elterjedése 
okozza. Ezért a személyes indíttatás mellett a jövendő hivatásommal járó mélyreható 
ismeretek megszerzése okán választottam a drón témájával összefüggő kutatásokat, 
hiszen ezek az eszközök hazánkban is okoztak már a hagyományos légi járművekre 
veszélyes helyzeteket, például repülőterek körzetében, ezzel komoly fejfájást okozva 
a repülőtéri légi forgalmi irányítóknak. A témaválasztásomat személyes és szakmai 
érdeklődésem mellett az is indokolta, hogy a szolnoki Repülésirányító és Repülő-hajózó 
Tanszéken, ahol tanulmányaimat folytatom, volt alkalmam betekintést nyerni a pilóta 
nélküli légi járművek felhasználásával zajló kutatásokba, látni az eszközöket repülés 
közben és az oktatókkal, távpilótákkal1 folytatott beszélgetésekből információkat sze-
rezni a repülések lebonyolításáról, veszélyeiről.

Dolgozatomban bemutatásra kerül az a jogszabályi környezet, amely lehetővé teszi 
a drónrepülést jelenleg Magyarországon, kitérek továbbá az Európai unió által kiadott 
szabályokra is, amelyek körvonalazzák a jövőbeni felhasználás lehetőségeit és korlá-
tait. Kutatásomban legnagyobb hangsúlyt a repülésbiztonsági tudatosságra szeretném 
helyezni, ezért miután bemutattam az ezt a témát felölelő úgynevezett „just culture” tör-
ténetét és alkalmazására jellemző magatartási formákat, néhány hazai, és külföldi drón-
repülések alkalmával és érintettségével előforduló repülőeseményt szeretnék elemezni, 
köztük azonosságokat keresni, gyakran előforduló hibákat, hasonlóságokat megtalálni.

Elsősorban azért választottam a just culture témát, mert lehetőségem adódik egy, a légi 
közlekedés számos szakterületén már jól működő biztonságkultúra kutatására. Végig-
követhetem a fejlődéstörténetét a dolgozatom során, elmélyedhetek és hasznos ismere-
teket szerezhetek ebben a témakörben. Értékes információkat tudhatok meg, amelyeket 
későbbi munkám, hivatásom során hasznosíthatok, tovább adhatok. Ez a téma abszolút 
kedvelt számomra, hiszen ez az egyre növekvő és fejlődő iparág, a drónok elterjedése 
az állami szféra mellett a magánszférában is megállíthatatlan, ami azt mutatja, hogy 
mennyire meghatározó szereplők már ma is, és lesznek a jövőben is a pilóta nélküli légi 
járművek a Magyarországon.

1 2019/945 EU rendelet 3. cikk 27.
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Az alábbi ábrán (1. ábra) is látható, mennyire piacképes a drónfejlesztés, és hogy 
milyen mennyiségű anyagi forrást invesztálnak az egyes országok ebbe az iparba, így 
ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a drónpiac és a drónipar létező és egyre nagyobb 
bevételeket generáló, munkahelyteremtő piaci szereplő.

1. ábra
A világ drónpiaca
Forrás: A világ drónpiaca. Elérhető: https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/10/
Drone-spend.png (A letöltés dátuma:  2019. 10. 06.)

Dolgozatom központi kérdése, hogy a drónfelhasználók általánosságban mennyire vannak 
tisztában azzal, hogy a közös légtérben2 való repülésük alkalmával milyen más lég-
térfelhasználókkal3 találkozhatnak? Mennyire ismerik és uralják a drónjuk repülését, 
és képesek-e időben reagálni a felmerülő veszélyekre? A kérdések megválaszolására 
két módszert alkalmaztam, egyrészt összegyűjtöttem drónokkal előforduló repülőese-
ményeket, amelyek elsődleges forrása az interneten elérhető publikus adatbázisok, ahol 
vizsgálom a bekövetkezésük okait és az események4 következményeit, közöttük azo-
nosságokat, gyakori hibákat, hiányosságokat keresek. Másrészt megfigyelőként részt 

2 Közös légtér: Meghatározott kiterjedésű, az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül 
olyan meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok 
és a működés szabályai meghatározottak. 24. § 24. [26/2007 (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes 
rendelet].
3 Légtérfelhasználók: az általános légi forgalom szabályai szerint üzemeltetett valamennyi légi jármű. 
2. cikk, 8. (549/2004 EK rendelet).
4 Esemény: az olyan biztonsági vonatkozású események, amelyek veszélyeztetnek vagy – ha nem 
hárítják el vagy kezelik azokat – veszélyeztethetnek egy légi járművet, az abban tartózkodókat vagy 
bármely más személyt, és amelyek közé mindenekelőtt a balesetek és a súlyos repülőesemények 
tartoznak. 2. cikk, 7. (376/2014 EK rendelet, 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,  1321/2007/EK bizottsági rendelet).

https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/10/Drone-spend.png
https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/10/Drone-spend.png
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veszek a tanszékünk által szervezett drónrepüléseken, és információkat gyűjtök a repülés 
lebonyolításának teljes menetéről, valamint interjút készítek a drónpilótákkal.

A kutatás eredményeképpen közös általános megállapításokat kívánok tenni a drón-
repülésekkel kapcsolatos veszélyek és kockázatok vonatkozásában.

Drónrepüléseket biztosító jogszabályi keretek

A drónfelhasználás céljait tekintve három csoportra oszthatók kereskedelmi, magán- 
és állami célú. Napjainkban a technika és az informatika folyamatos fejlődésével a drónok 
felhasználásának térbeni és időbeni korlátai egyre jobban kiterjednek, ezért szükség van 
bizonyos szabályok, korlátok kijelölésére ahhoz, hogy repülésükkel ne veszélyeztessék 
más légtérfelhasználók, emberek, lakott területek, védettséget élvező objektumok bizton-
ságát. A legtöbb európai országban a drónrepüléseket biztosító jogszabályok első lépésben 
a magán-, ezen belül hobbi- vagy szabadidős felhasználást biztosítják, mivel ezek a repü-
lések helyüket és magasságukat tekintve korlátozhatók, ezzel nemcsak a repülésben 
nem érintett személyek biztonságát, de a privát szféra védelmét is igyekeznek garan-
tálni. Az európai országok többségében, a magánszemélyeknek eddig nem kell külön 
hatósági engedélyt beszerezni ha drónt vásároltak, de csak abban az esetben, ha a fel-
használás célja megmaradt a szabadidős, hobbicélú repülések korlátjain és céljain belül. 
Ha megvizsgáljuk néhány ország civil drónrepüléseket biztosító jogszabályait, számos 
azonosságot lehet közöttük felfedezni. Az egyik ilyen azonosság az egyszerű és érthető 
súly- és repülésimagasság-korlátok előírása, ami remélhetőleg ösztönzi a szabálykövető 
magatartás kialakulását, a drónrepülések számának növekedésével egy ütemben.

Ausztria már  2014 óta rendelkezik „dróntörvénnyel”, amely a területén és légterében 
biztosítja a VLOS5 és BVLOS6 szerinti üzemelést, függően a drón súlyától és a felhasz-
nálás céljától. A VLOS-üzemelés, a drón folyamatos és akadálymentes láthatósága mel-
lett  150 m AGL magasságig engedélyezik. A BVLOS-üzemeléshez a hagyományos légi 
járművekhez hasonló engedélyekkel kell rendelkezni.7 Egy másik középeurópai ország, 
aki élen jár a civil drónszabályozásban, az Csehország, már 5 éve rendelkezik érvényes 
jogszabállyal, ami elsősorban a VLOS-üzemelést támogatja, regisztrációhoz és előzetes 
bejelentéshez köti a drónrepüléseket. Mivel az ország területén számos, kisebb-nagyobb 
repülőtér található, ezért különös figyelmet fordítanak a repülőtéri szolgálatokkal történő 
előzetes koordinációra, valamint a könnyebb érthetőség végett ábrákkal szemléltetik 
a drónpilóták számára a betartandó szabályokat (2. ábra). A VLOS-üzemelés korlátai 
ebben az esetben is az eszköz folyamatos és akadálymentes láthatóságát biztosítják.8

5 Visual Line of Sight-látószög.
6 Beyond Visual Line of Sight.
7 Operating Instructions for Class 1 Unmanned Aircraft (é. n.). 
8 Unmanned aircraft regulatory framework in the Czech Republic (2013). Civil Aviation Authority 
Czech Republic. 
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2. ábra
Drónrepülés szabályai Csehország nem ellenőrzött légtereiben
Forrás: Unmanned aircraft regulatory framework in the Czech Republic (2013). Civil Aviation 
Authority Czech Republic. Forrás: http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/czech_uas_regulatory_
framework_en.pdf (A letöltés dátuma:  2019. 10.  21.)

Az Egyesült Királyság a drónépítés, -tesztelés, repülésbiztonságot támogató technoló-
giák, alkalmazások fejlesztésében szintén több évre visszanyúló tapasztalattal rendel-
kezik, a kis és közepes méretű drónoktól a nagyméretű repülőeszközökig. Hatóságuk 
weboldalán egyszerű és könnyen betartató szabályokkal szemléltetik a drónrepülések 
során betartandó szabályokat:

• Don’t fly near airports and airfields – vagyis ne repülj a repülőterek és leszálló-
helyek közelében;

• Remember to stay below 400’(120 m) AGL9 – maradj 400’(120 m) alatt;
• Observe your drone all times-stay  150’(50m) away from people or property – maradj 

 150’ (50 m) távolságra az emberektől, tárgyaktól;
• Never fly near aircraft – soha ne repülj repülőgépekhez közel;
• Enjoy responsibility – érezd a repüléssel járó felelősséget.

A felhasználókat egy „drone assist” (3. ábra) elnevezésű mobilalkalmazás segíti, hogy 
tájékozódjanak a légterek, repülőterek vagy éppen földön lévő kiemelt kockázatú esemé-
nyek, objektumok közelében. A brit politikai álláspont a drónok repülésével kapcsolatban, 
hogy növeljék annak lehetőségét, hogy a tulajdonosok felelősségre vonhatók legyenek, 
tudatosítsák a jogszabályok ismeretének fontosságát, növeljék a jogkövető magatar-
tást. A biztonságos repülés érdekében ezért számos helyen képzéseket szervezzenek  

9 Above Ground Level – földfelszín feletti szint.

http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/czech_uas_regulatory_framework_en.pdf
http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/czech_uas_regulatory_framework_en.pdf
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a drónfelhasználók  számára. A drónpolitika meghatározó eleme az adatgyűjtés, amely 
az UA10 (pilóta nélküli légi jármű) valós számának kiderítésére szolgál, és ennek egyik 
módja az applikációban regisztráltak számának megállapítása is.11

3. ábra
Drone assist mobilalkalmazás
Forrás: NATS Drone Assist. Elérhető: https://apps.apple.com/gb/app/nats-drone-assist/
id1172916055 (A letöltés dátuma:  2019. 10. 24.)

Az európai országok sorában meg lehetne még említeni Németországot, Svédországot, 
Finnországot, Olaszországot és mindazokat, akik már rendelkeznek hasonló szabályo-
zással, de a továbbiakban szeretném bemutatni, hogy Magyarországon milyen feltételek 
betartásával lehet drónozni, és röviden kitérek arra is, hogy a jövő év júliusától milyen 
változásokat hoz az európai uniós szabályozás.

A magyar légi közlekedési jog elsődleges jogforrása a légügyi törvény (a további-
akban: Lt.),12 amely már  2015-ben  definiálta a pilóta nélküli légi jármű és pilóta nélküli 
légi jármű rendszer fogalmát, továbbá felhatalmazta a légi közlekedési hatóságot, a drón 
tulajdonosának, üzembentartójának, vagy kezelő személyzetének adatait nyilvántartásba 
vegye, a tevékenység ellátásához szükséges követelményeket ellenőrizze. Az Lt. a drónt, 

10 Unmanned Aircraft – pilóta nélküli légi jármű.
11 Unmanned Aircraft System Operations in UK Airspace – Guidance (é. n.). 
12 1995 évi CXVII. törvény a légiközlekedésről.

https://apps.apple.com/gb/app/nats-drone-assist/id1172916055
https://apps.apple.com/gb/app/nats-drone-assist/id1172916055
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a lajstromozásra nem kötelezett légi járművek közé sorolja, amelyről az illetékes hatóság 
nyilvántartást vezet.13 De hogy mi alapján, hol és hogyan repülhetünk itthon drónnal, 
arra a törvény légtér-igénybevételéhez kapcsolódó paragrafusa ad útmutatást, miszerint 
akkor, ha a „pilóta nélküli légijármű esetében a jogszabályban meghatározott feltéte-
leknek megfelel”.14

A légtér igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat tekintve egy alsóbb szintű jog-
szabály az irányadó, amelyet kormányrendelet formájában tettek közzé.15

A rendelet értelmében a drónrepülés nem légi közlekedési célú igénybevételnek 
minősül, amely tulajdonságainál fogva a légi közlekedés biztonságára vagy az élet- 
és vagyonbiztonságra veszélyt jelenthet,16 ezért repüléseiket külön erre a célra elkülöní-
tett légterekben lehet folytatni. A drónrepülésekre, egyrészt mivel az adott légtérrészre 
meghatározott szabályok szerint nem képesek üzemeltetni, tehát sem az IFR17 (műszeres 
repülési szabályok), sem a VFR18 (látva repülési szabályok) szabályok szerint repülni, 
másrészt a légi közlekedés biztonsága fenntartása érdekében eseti légteret jelölnek ki. 
A légtérkijelölésre begyújtott kérelemhez biztonsági kockázatelemzést is csatolni kell, 
amennyiben a repülés ellenőrzött légtérben, vagy repülőterek körzetében történik. A lég-
térigényléssel járó adminisztráció és engedélyezési folyamatok gyakran meghaladják 
a jogszabályban előírt 30 napot, és nem mellesleg plusz feladatokat rónak az engedélyező 
hatóságokra. Azokkal szemben, akik az említett eseti légtér igénylése nélkül repülnek 
drónnal, a rendőrség intézkedhet, aki szabálysértési eljárás keretében súlyos, akár több-
milliós bírságot is kiróhat. A felsorolt szabályok több forrásból kerültek összegyűjtésre, 
így joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon léteznek-e olyan fórumok, honlapok, informá-
ciós csatornák, amelyeken keresztül a dróntulajdonosok tájékozódhatnak a felhasználás 
feltételeiről Magyarországon. Kutatásaim során találkoztam néhánnyal, ilyen a drónpi-
lóták országos szövetségének honlapja és a légtér.hu oldalak, amelyek segítséget nyúj-
tanak a szabályok megértéséhez és alkalmazásához.19

A már említésre került uniós szabályozás első két rendelete, az UAS-műveletek20 (pilóta 
nélküli légi jármű rendszer) szabályait és eljárásait tartalmazó végrehajtó rendelkezés, 
a másik pedig a UAS légijármű-rendszerről és harmadik országok üzembentartóiról szóló 
felhatalmazó rendelet.21 A felhatalmazó rendelet a gyártók és importőrök számára írja 
elő, hogy a végrehajtó rendeletben szereplő műveleti üzemeltetési kategóriák és ezeken 
belüli súlykategóriák, valamint teljesítményük függvényében milyen egységes azonosító 
jelzésekkel és felszereltséggel kell ellátni a kereskedelmi forgalomba hozott eszközöket. 

13 Lt.  17. § (1).
14 Lt. 6. § (1) a, b.
15 4/1998. (I.  16.) Korm. rendelet.
16 Lt. 1. § (2).
17 Instrument Flight Rules – műszeres repülési szabályok.
18 Visual Flight Rules – látvarepülési szabályok.
19 947/2019 EK rendelete.
20 Unmanned Aircraft System.
21 947/2019 EK rendelete.
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A felszereltségi követelmények között szerepel például a drón egyedi és távoli azonosítása, 
a drónpilóta követése, a kényszerhelyzet esetén működésbe lépő biztonságos visszatérést 
vagy leszállást biztosító képességek, a földrajzi helymeghatározás és a felszállások letiltása 
a védett koordinátákkal megjelölt helyszínek felett. A szabályozáscsomag műveletközpontú, 
kockázatalapú és teljesítményalapú koncepció alapján építi fel a rendelet struktúráját.

1. táblázat
Nyílt kategória súlykorlátai

Forrás: a szerző szerkesztése

A műveletközpontú arra fókuszál, amiért a repülést végre akarják hajtani, vagyis ki, 
mit és mi célból akar repülni. Kockázatalapú esetében a kockázat van középpontban, 
amit a repülési művelet magában hordoz, és éppen ezért minél nagyobb a kockázat, 
annál nagyobb erőfeszítésre és bizonyosságra van szükség annak csökkentésére. 
Végezetül a teljesítményalapú, ahol az elsődleges követelmények a szükséges képességek, 
teljesítményszintek azonosítására irányulnak, ahelyett, hogy korlátozó szabályokat 
írjanak elő. A műveleti kategórián belül az első a nyílt kategória, amikor a repülés olyan 
helyen történik, ahol alacsony vagy semmilyen kockázatot nem jelent harmadik félre. 
Ha az üzemeltetést az alapvető és előre meghatározott jellemzőkkel összhangban végzik, 
és nem vonatkoznak további engedélyezési követelmények. A speciális kategóriába 
olyan műveletek tartoznak, amelyek nagyobb kockázatot jelentenek, mint a nyílt 
kategória, vagy amelyeknél a művelet egy vagy több eleme kívül esik a nyílt kategória 
határain. A műveletek elvégzéséhez a hatóság működési engedélyére van szükség, 
biztonsági kockázatértékelés alapján. Az engedélyezett vagy tanúsított kategóriába 
olyan műveletek tartoznak, amelyek egyenértékű kockázatot jelentenek a hagyományos 
repülés kockázatával, és ezért ugyanazon szabályozási rendszer alá tartoznak, tehát 
nemcsak a légi jármű tanúsítására, de az üzemeltető és a pilóta hatósági engedélyezésére 
is szükség van. A rendelet rögzíti azokat a súlykategóriákat, amelyekhez a továbbiakban 
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mind a gyártóknak, mind pedig a tagországok hatóságainak és jogszabályalkotóinak 
alkalmazkodniuk kell. A nyílt kategóriára vonatkozó részletes szabályokat a jogszabályból 
megtudhatjuk, mint hogy a MTOW22 (maximális felszálló súly) 25 kg alatt van, kizárólag 
VLOS-üzemelés lehetséges és a repülés a földhöz legközelebb eső ponthoz képest 400’ 
(120 m) AGL magasságig engedélyezett. Abban az esetben tartozik az adott repülés 
a nyílt kategóriába, ha mindhárom jellemző együttesen igaz. A nyílt kategórián belül 
három alkategória jelenik meg, annak érdekében, hogy a különböző típusú műveleteket 
végre lehessen hajtani, további engedélyeztetés nélkül. A fontosabb számok a következők:

A rendelet továbbá felhatalmazást ad a tagországoknak, hogy kijelöljék a drónrepü-
lések számára tiltott (no drone zone) és korlátozott légtereket (restricted drone zone). 
Továbbá amellett, hogy a repülésbiztonságot érintő aspektusok kiemelkedő fontosságúak 
és a rendelet fő részét képezik, ezeken kívül számos, nem a repülésbiztonságot érintő 
elemet – mint a rendszer biztonsági és adatvédelmi területeket – is magában foglal.

Habár a jelenlegi magyar jogszabályok körülményessé teszik a legális drónrepülések 
megszervezését és végrehajtását, ezzel együtt sajnos növelve az illegális, veszélyes üze-
melést, de vajon az új szabályok implementálása növelni fogja a biztonságtudatos repü-
léseket? Milyen környezet szükséges ahhoz, hogy az egyén szintjén elvárható legyen 
a drónok biztonságos használata?

Safety culture

Értelmezés

A terminológia megértéséhez számos interneten fellelhető videót, a repülésbiztonság 
témájával foglalkozó magyar és angol nyelvű cikket,23 a repülésbiztonság irányítási 
rendszer témájában megjelent ICAO24 (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) Annexet 
és dokumentumot olvastam el. Mielőtt a két szóból álló szóösszetételt kezdenénk vizs-
gálni, először érdemes külön-külön értelmezni a biztonság és a kultúra jelentését. A kul-
túra az, amivel minden embercsoport, közösség rendelkezik, a hétköznapok része. 
Az embercsoportok maguk alakítják ki a kultúrájukat, vagyis a csoportra jellemző sza-
bályokat, magatartásformákat. Ezek módszerek, magatartásformák, eljárások segítik 
őket abban, hogy elérjék mindennapi céljaikat, feladataikat. Erre a gyakorlatban számos 
példát lehetne hozni, hogyan lehet egy kiválasztott módszerrel elvégezni valamilyen 
termelő- vagy más szervezeti tevékenységet.

De gondoljunk csak vissza az általános iskolai történelemórákra, amikor az ősközös-
ségek fejlődéstörténetét tanultuk, hogyan alakultak át a vadászatra használt eszközök 
és módszerek, a fadárdáktól az éles kövekkel felvértezett fegyverekig, amelyekkel egyre 

22 Maximum take off weight.
23 Palik–Vas  2016,  113–124; Palik–Vas–Nagy  2016, 73-82.
24 International Civil Aviation Organization.
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nagyobb zsákmányokat lehetett elejteni. A kidolgozott módszerek a tapasztalat útján 
formálódnak, a gondolkodás és tanulás útján pedig egyre jobb eredmények születnek. 
A fejlődés során összegyűjtött tapasztalatokkal együtt megjelent a kockázatok kezelése, 
hibák és problémák beazonosítása és azok bekövetkezésének megértése, ami segített 
abban, hogy újabb, sikeres cselekvési terveket lehessen kidolgozni a csoport eredményes 
munkájának érdekében. A megszerzett tudás formálja, fejleszti a kulturális környe-
zetet. A környezet lehet történelmi, politikai, társadalmi vagy akár repülési környezet 
is. Annak vizsgálata során, hogy a kultúra milyen hatással van egy adott szervezetre, 
figyelembe kell venni a szervezet céljait, és hogy azok eléréséhez milyen nehézségekkel, 
feladatokkal kell megküzdeniük. A cél lehet bevételek növelése, több és jobb termék 
előállítása, amihez a vezetők és az alkalmazottak hatékony együttműködése elengedhe-
tetlen. De milyen szerepet tölt be ebben az együttműködésben a biztonság? Mondhatni 
kulcsszerepet, hiszen azonosítani kell a legjelentősebb fenyegetéseket, meg kell vizsgálni, 
hogy azok miért keletkeznek, és vagy teljesen meg kell szüntetni, vagy csökkenteni kell 
jelenlétüket a szervezet működésében. Ezért biztonsági szintek kerülnek megállapításra, 
vagyis hogy a szervezetben dolgozó vezető és beosztott személyeknek milyen felelős-
ségük és feladatuk van a cél elérésében. Ennek az együttműködésnek és felelősségnek 
az összessége a biztonsági kultúra.25

A Safety culture kialakulásának előzményei

Egy másik megközelítés is hasonlóképp magyarázza, amelyet a HSL26 kutatóintézet 
pszichológusa Jennifer Webster előadásában lehet meghallgatni, akitől azt is megtudtam, 
hogy a Safety culture kifejezés elsőként az IAEA27 (Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) 
 1986-ban, a csernobili katasztrófa kapcsán kiadott első jelentésben használt kifejezés volt, 
amely megállapította, hogy a szervezet működésében és vezetésében előforduló hibák 
hozzájárultak a baleset bekövetkezéséhez. Ezt követően  1993-ban  az IAEA definiálta 
a Safety culture fogalmát, miszerint: „Egy szervezet biztonsági kultúrája az egyén és cso-
port értékeinek, hozzáállásának, felfogásának, kompetenciáinak és magatartási mintá-
jának eredménye, amelyek meghatározzák szervezet iránti elkötelezettséget, a szervezet 
vezetésének egészséges és biztonságos stílusát és pontosságát.” A fogalom leírása között 
említi még a vezetők személyiségét, a biztonságról való egyedi gondolkodás sajátosságát.

Annak felméréséhez, hogy egy adott szervezetben felmérhessük a safety culture jelen-
létét és milyenségét, az említett fogalom mellett szorosan megjelenik a safety climate 
fogalma is, amelynek magyarázatára a jéghegy metaforáját használják, vagyis ami felszín 
felett van, csak az látható, ami alatta, az láthatatlan. Vagyis a safety culture érzékelhető, 

25 SecuriteIndustrielle. Elérhető: www.youtube.com/user/SecuriteIndustrielle (A letöltés dátuma: 
 2019. 10. 24.)
26 Health and Safety Laboratory – egészség és biztonsági laboratórium.
27 International Atom Energy Agency.

http://www.youtube.com/user/SecuriteIndustrielle
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megfogható, vagy látható formája abban a munkaközösségben, ahol az felmérésre kerül. 
A méréséhez azt kell megvizsgálni, hogy a szervezetben dolgozó személyek mennyire 
motiváltak, milyen szaktudással rendelkeznek, és mennyire elhivatottak a feladataik 
elvégzésében. A szervezeten belüli méréshez, először is tervet kell készíteni, amiben tisz-
tázásra kerül, mi a mérés célja, mit szeretnénk annak segítségével elérni, figyelembe véve 
az érdekelt felek céljait és működését. Ezután elemezni kell a szervezet mindennapjait, 
vagyis a safety climate helyzetét, ami a kiindulópontja a további kutatásoknak. A mérés 
eredményeinek tudatában realizálódik, hogy milyen döntések és változások szükségesek 
a további biztonságos működéshez. Ezután a végrehajtási terv elkészítése következik, 
amelyben az úgynevezett „evidence-based”, tehát igazolt tényeken alapuló változást 
hozó döntések alapján kidogozott lépéseket teszik meg. Végezetül újra át kell tekinteni 
és értékelni kell, hogy az elvégzett munka meghozta-e a várt eredményt, és erősödött-e 
a szervezeten belüli biztonságkultúra, vagy sem.28

Az ICAO repülésbiztonság-irányítási rendszere

Maga a biztonságkultúra ebben az esetben repülésbiztonsági kultúra, egy jól működő 
biztonságirányítási rendszer része, amelyet az ICAO  2011-ben  kiadott szabványok és aján-
lások formájában küldött meg a tagországok számára, ezzel változást teremteve az addig 
működő repülésbiztonsági szemlélet területén is. A repülésbiztonság addigi hagyomá-
nyos szemléletű megközelítése, ami az okokra koncentrál, és a szakszemélyzet esetleges 
nem biztonságos tevékenységeire, a hibák elkövetése esetén kritizál és büntet, kizárólag 
és felismert hibák kiküszöbölésére koncentrál. Így nem sikerülhet beazonosítani azokat 
a tényezőket, amelyek szélesebb körben tárják fel az esemény bekövetkezéséhez vezető 
okok teljes spektrumát, és azokat a lépéseket, hiányosságokat, eltéréseket, amelyek egyen-
ként talán nem, de együttes elfordulásukkal mégis az adott esemény, baleset bekövetke-
zésében közrejátszottak. Az ICAO  19. Függelékének SMS29 (repülésbiztonság-irányítási 
rendszer) a repülésbiztonság egyfajta gyakorlatiasabb megközelítését foglalja magában, 
vagyis a kockázatok azonosítását és csökkentését, mindemellett a tagországok számára 
feladatul szabta a saját nemzeti repülésbiztonsági program SSP-kidolgozását30 és -imple-
mentálását.31 A program célja, hogy az állam definiálja és kinyilvánítsa az repülésbiztonság 
alapelveit és az elfogadható kockázati szintet, továbbá felelősen tekintsen a szabályozási 
környezet olyan módú formálásra, ami lehetővé teszi a repülés összes területén a repülő-
terektől a légi forgalmi irányításon keresztül, az oktató és karbantartó szervezeteken át 
a légitársaságokig a repülésbiztonsági követelményrendszer kialakítását.32

28 What is safety Culture (2015)? 
29 Safety Management System.
30 State Safety Plan.
31 Annex  19 Safety Management (2013). 
32 Safety First avagy a repülésbiztonság-irányítási rendszer a repülés szolgálatában (2013).
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4. ábra
Repülésbiztonsági szemlélet megváltozása
Forrás: Mudra István (é. n.): A kockázatkezelés folyamata.

Ennek egyik élenjáró vállalata Magyarországon a Hungarocontrol33 magyar légi forgalmi 
szolgáltató, aki elsők között vezette be az integrált repülésbiztonság- és minőségirányí-
tási rendszert (ISQMS).34 Ezzel a rendszerrel tudják biztosítani, hogy a munkatársak 
együttműködésével az elvárt teljesítményszintet fenntartják, működtetik, és ha szük-
séges, javítják. Az ISQMS működtetése garantálja, hogy minden tevékenység során 
az üzemeltető a megfelelő repülésbiztonsági szabályokat kövesse, azok használatával 
tevékenykedjen, segít azonosítani és kezelni a kockázatokat, valamint a felhasználók 
ellenőrzés alatt végezhetik munkájukat. A szemléletváltozás magában hordozza a repü-
lésbiztonsági események bekövetkezése utáni vizsgálódást, a régebben jellemző reaktív 
szemlélet helyett a preventív, majd a proaktív szemlélet kialakulását, ami lehetőséget 
biztosít a felelős szervezetek számára az úgynevezett tematikus vizsgálatok elvégzésére.35

A tematikus vizsgálatok célja, hogy azokat a kockázatokat, önkéntes jelentési rend-
szeren keresztül beérkezett gyakori előfordulású eseményeket, zavaró tényezőket, sajá-
tosságokat vizsgálja, amelyek feltételezhetően növelik a repülésbiztonsági kockázatokat, 
és a vizsgálat eredményeképpen általános megállapításokat tegyenek, javaslatokat fogal-
mazzanak meg azok csökkentésére.

Az SMS-rendszer magában foglalja a humán tényezőket, mint például kommu-
nikációs terv, a just culture-t, az eseményjelentést és a visszajelzést. Ezek együt-
tesen segítik elő az SMS folyamatos fejlődését és a kihívások sikeres leküzdését. 

33 Air Navigation Service Provider – zártkörűen működő részvénytársaság.
34 Integrated Safety and Quality Mangement System.
35 Repülésbiztonság. HungaroControl. 
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A  kockázatmenedzsmenthez tartozik a kockázatelemzés, megelőzési terv, fenyegetés 
azonosítása, kivizsgáló képesség, repülésbiztonsági felelősség. Ez a koncepció olyan ele-
mekből áll, amely segíti a fenyegetés, kockázat idő előtti azonosítását, esetleges semlege-
sítését, csökkentését. A felsorolt tényezők bevezetésének és alkalmazásának a célja, hogy 
változtassanak a szervezetek, üzemeltetők hagyományos baleset-megelőzési módszerein. 
Fontos szerepet játszik a szervezetek biztonság kultúrájának kidolgozásában. A rend-
szer alkalmazóinak további célja még az együttműködés erősítése a Közlekedésbizton-
sági Szervezettel (KBSZ), amely szervezet Magyarországon felelős a balesetek, súlyos 
repülőesemények független szakmai vizsgálatának lefolytatásáért, az okok feltárásáért.

A repülésben az apró hibák is vezethetnek végzetes következményekhez. Egy való-
ságos példával élve az SMS építő elemeinek a megléte nélkül nagyobb eséllyel követ-
kezhet be egy baleset. Az úgynevezett Reason-modell36 magyarázatával érthetővé válik, 
hogy a sok egymás után következő hiba bekövetkezése és azok együttes hatása, egy 
időben történő megjelenése komoly kockázatokkal jár. A gyakorlatban a hibák, veszély-
források lehetnek például meteorológiai jelentések, viharjelzések hiányossága, operatív 
kezelési hibák, utasítás-végrehajtási hibák, karbantartási hiányosságok.

5. ábra
Safety culture rendszerben elfoglalt helye
Forrás: Mudra  2008a

Az SMS kulcsfeladatai tehát a következők: veszélyek azonosítása a szervezeten belül, 
eseményjelentő rendszer működtetése, amely önkéntes, és kerüli a „büntető, elmarasz-

36 Mudra  2008a.
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taló” vezetői attitűd megjelenését, sőt inkább ösztönzően hat, ezzel erősítve a biztonság-
tudatos magatartást, és azt, hogy minden a rendszerben dolgozó személy a biztonságot 
szívügyének tekintse. A kockázatmanagement a kockázatok azonosítását, kiértékelését 
és azok csökkentésére, teljes megszüntetésére irányuló tervek kidolgozását és végrehaj-
tását jelenti. A kockázat felismeréséhez vezető első lépés a veszély azonosítása. Veszélyt 
jelenthet bármilyen olyan tényező és körülmény, amely repülőbalesethez, -eseményhez 
vezethet. A veszély ismerete azonban még nem nyújt elegendő támpontot a biztonsági 
intézkedések kidolgozásához. Tisztában kell lenni a veszélyforrás valószínűségével, 
nagyságával, súlyosságával.37 A kockázatkezelés gyakorlatilag a kockázatok elfogadható 
szintre történő csökkentését vagy teljes megszüntetését jelenti (ALARP-As Low As Rea-
sonably Practicable). A kockázat értékelését, az előfordulás valószínűségével és annak 
súlyosságával jellemzik. A kockázatcsökkentési stratégiák lehetnek az elkerülés, csök-
kentés vagy elkülönítés. Az elkerülés jelenti a folyamatban lévő feladatok, tevékeny-
ségek beszüntetését, mivel azok folytatása negatív hatással lenne a kockázat mértékére. 
A csökkentés, a gyakoriság előfordulásának csökkentését jelenti, végül a tevékenység 
beszüntetése, kifejtett veszély, fenyegetés következményeinek a megszüntetése. Ezek 
a tényezők képesek együtt megteremteni a kockázatkezelés alapjait (6. ábra).

A rendszer folyamatos monitorozásával, vizsgálatával lehet megállapítani, hogy a ki-
tűzött biztonsági célok teljesülnek-e, vagy sem. A szervezeten belüli minőségbiztosítás 
szavatolja az SMS folyamatos működését és fejlődését.38

6. ábra
A kockázatkezelés folyamata
Forrás: Mudra István (é. n.): A kockázatkezelés folyamata.

37 Dudás  2003.
38 ICAO Doc 9858 Safety Management Manual (2009).
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Safety culture az egyén szintjén

De mit is jelent az egyén szintjén a safety culture, hogyan várhatjuk el az egyszeri drón-
pilótától, hogy magénak tudja az állam részéről megfogalmazott biztonsági célokat? 
Elegendő csupán a repülés tartama alatt, vagyis „a pilóta nélküli légi járművek esetében 
azon időszak alatt bekövetkezett esemény, amely a légijárműnek a repülési céllal tör-
ténő helyzetváltoztatásra való készen állásától addig tart, amíg a légi jármű a repülés 
befejeztével nyugalmi állapotba nem kerül és a főhajtóművet le nem állítják”,39 szem 
előtt tartania biztonsági célokat, vagy ez a szemlélet a repülési előtti és utáni időszakra 
is igaz? A  2011-ben  elkészített, de azóta jogerőre sajnos nem emelkedett légügyi straté-
gia40 a repülésbiztonság témakörében megfogalmazta, hogy annak egyik legfontosabb 
alappillére a szakképzett, motivált és kompetens munkaerő, ezzel nagy hangsúlyt fek-
tetve az emberi tényező fontosságára a repülésben. Habár akkoriban nem jelentettek 
a drónrepülések mennyiségüknél fogva veszélyt a magyar légtérben, de ennek ellenére, 
a fentiekben megfogalmazott állítás ebben az esetben is helytálló. Mivel a magyar drónst-
ratégia még kidolgozás alatt áll, ahogy az a legutóbbi Drónkonferencián41 is elhangzott, 
de talán megelőlegezhetjük, hogy a biztonsági célok között a következő alapelvek kerül-
jenek megfogalmazásra:

A safety culture elemei az alábbi (7. ábra) képen láthatók.

7. ábra
Safety culture összetevői
Forrás: Safety management system basics (2014).

39 996/2010/EU, 94/56/EK irányelv.
40 Nemzeti Légügyi Stratégia (2011). 
41 Drónkonferencia. Elérhető: www.hungarocontrol.hu/esemenyek/dron_konferencia (A letöltés 
dátuma:  2019. 11. 06.)

http://www.hungarocontrol.hu/esemenyek/dron_konferencia
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• A drónok ne veszélyeztessék jelenlétükkel a pilótás repüléseket.
• A légi forgalomba történő integrációjuk csak egy jól működő UTM-rendszer42 

(pilóta nélküli légi forgalmi szervezési rendszer) üzemeltetése mellett lehetséges.
• A képzett és tudatos drónpilóta a biztonság egyik alapvető eleme.
• Az önkéntes eseményjelentés útján szerzett tapasztalatok hozzájárulnak a biztonság 

erősítéséhez.
A tájékoztatási kultúra azt jelenti, hogy azok, akik a rendszert üzemeltetik, rendelkez-
zenek aktuális ismeretekkel az emberi, technikai, szervezeti és környezeti tényezők 
tekintetében, amelyek együttesen járulnak hozzá a szervezet biztonságos működéséhez. 
A tanulási kultúra a szervezet elhivatottságát és az arra való hajlandóságot jelenti, 
hogy kompetens módon vonja le a helyes következtetéseket a biztonsági információs 
rendszerből érkező jelentésekből, és megtegye a szükséges javító intézkedéseket azok 
nagyságától és horderejétől függetlenül. A jelentési kultúra egy olyan szervezeti légkör 
megteremtése, ahol az emberek készek jelenteni a hibáikat és biztonságot veszélyez-
tető eseményeiket. A rugalmasság kultúrája azt jelenti, hogy a szervezet legyen képes 
alkalmazkodni a nagy változásokkal járó üzemeléshez vagy a bizonyos veszélyekkel 
járó változásokhoz, és ha szükséges, helyezze át a rendszer működtetésében addig alkal-
mazott hierarchikus irányítási modellt egy előnyösebb, működésorientáltabb irányítási 
modell alkalmazására. A „just” kultúra nem más, mint az a bizalmi légkör, amiben 
az embereket bátorítják (jutalmazzák) abban, hogy a biztonságot érintő bármilyen infor-
mációk jelentésére, de ők maguk is tisztában vannak azzal az éles határvonallal, amely 
megkülönbözteti egymástól az elfogadható és a biztonsági kockázatot jelentő, nem el-
fogadható magatartást.

Tanszéki repülések lebonyolítása

Kutatásom során igyekeztem személyes élményeket gyűjteni, úgymond testközelből meg-
figyelni, hol és hogyan jelenik meg a just culture-magatartás abban a munkakörnyezetben, 
együttműködésben, amely a tanszékünk drónrepüléseit jellemzik. A repülések előkészí-
tésében és lebonyolításában részt vevő személyek foglalkozásukat tekintve légi forgalmi 
irányításban, repülőműszaki szakterületen és meteorológiában jártas szakemberek, akik 
közül mindegyiküknek saját feladata és felelőssége van az egyes munkafázisokban.

A repüléseket egy merevszárnyú, több mint 3700 mm fesztávolságú,  1800 mm hosszú 
és  15 000 g MTOW-ű épített repülőgéppel végzik, amelynek a neve BXAP-15 UAV-rend-
szer.43 Meghajtásáról egy 1,5 kW teljesítményű háromfázisú villanymotor gondoskodik, 
repülési ideje 21 000 mAh-s akkumulátorral kb. 1,5 óra, amely függ a repülési profiltól 
és az időjárástól (8. ábra).

42 Unmanned Traffic Management.
43 Unmannend Aerial Vehicle – pilóta nélküli légi jármű.
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8. ábra
BXAP-15 a szolnoki repülőtéren
Forrás: a szerző saját készítésű fényképe

A repüléseket a szolnoki katonai repülőtér kényszerleszálló mezőjében hajtják végre, 
a repülőtér üzembentartójával kötött együttműködési megállapodás alapján, kizárólag 
hétvégén, az erre a célra kijelölt eseti légtérben.A légtérigénylésért felelős személy 
a repülés megkezdése előtt a repülőteret értesíti, és a légteret aktiválja (9. ábra). A repü-
lések szervezése általában a repülést megelőző héten történik, tájékozódnak a várható 
időjárásról és a repülőtér tervezett, várható forgalmáról. A repüléseket kizárólag nappal, 
VMC44 (látásmeteorológiai) körülmények között tudják végrehajtani.

Az egyhetes megelőző előkészítési időszak azért is szükséges, hogy azok, akik nem 
helyben laknak, is tudjanak tervezni, illetve összegyűjtésre kerülnek az igények, hogy 
ki milyen típussal szeretne repülni, mivel a merevszárnyú gép mellett forgószárnyas 
DJI Inspire és Phantom 3 eszközök is rendelkezésre állnak. Az akkumulátorok és a táv-
vezérlők akkumulátorainak feltöltéséért külön személyzet felel. A repülési napon a lég-
téraktiválás előtt általában 2 órával érkeznek meg a repülésre kijelölt személyek, akik 
összepakolják az eszközöket, ellenőrzik azok repülésre alkalmas állapotát, egyeztetnek 
a repülőtéri ATC-45 (légi forgalmi irányító) szolgálattal és a meteorológiával. A repülő-
téren az ATC-vel együttműködve kerül kijelölésre és meghatározásra a munkaterület, 
ahonnan a fel- és leszállásokat végrehajtják. Az aktuális szélirányról a szélzsákok adnak 
tájékoztatást. A rádióforgalmazásért olyan repültető fel, aki rendelkezik ehhez a megfelelő  

44 Visual Meteorological Conditions.
45 Air Traffic Control.
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vizsgával, így általában légi forgalmi irányításban is dolgozó személyek. Amennyiben 
több drón van a levegőben, akkor a biztonságos üzemelés szem előtt tartása végett 
a drónpilóták egymástól távol, általában háttal állnak, és a repülőeszközeik, saját szek-
toraikban végzik, az ott felépített iskolakör mentén. Minden eszköz rendelkezik repülési 
naplóval, amelyben rögzítik, hogy a DJI-k esetén melyik akkumulátorral mennyi időt 
repültek és mennyi volt az összes repülési idő, amelyben a DJI go telefonos applikáció 
segíti a drónpilótákat.

9. ábra
Eseti légtér szolnoki katonai repülőtér felett
Forrás: https://terkep.legter.hu/#11.98/47.11476/20.22071(A letöltés dátuma:  2019. 11. 06.)

A merevszárnyú nagygéppel történő repülés, már komolyabb előkészületeket igényel, 
mivel a repülőgépet szétszerelt állapotban, az arra rendszeresített ládában tárolják. A repü-
lésre történő közvetlen előkészítés előtt az akkumulátorok töltésének eljárásaira kell 
különös figyelmet fordítani, azok tárolására és megfelelő töltöttségi szintjére. A repülés 
megkezdése előtt a töltöttségi szintet egy kis mérőeszközzel ellenőrzik.

A repülőgép összeszerelésének lépései a következők:
1. Felszállási üzemmódtól függően kerekek felszerelése vagy indítócsörlő állomás 

telepítése.
2. Géptörzs vizsgálata, sérülések, repedések, kiálló alkatrészek vannak, vagy sem.
3. A szárny középrészének felcsavarozása a törzsre, figyelni kell, hogy 

a kormányszerv mozgató vezetékek ne sérüljenek és rögzítő csavarok megfelelő 
sorrendben kerüljenek behelyezésre.

4. A szárnyvégek hozzáillesztése, rögzítése.
5. A vízszintes vezérsík felszerelése a gép hátsó részére, vagyis a függőleges tartó-

elemre, amelyen az oldalkormány található.

https://terkep.legter.hu/#11.98/47.11476/20.22071(A
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6. Légcsavar ellenőrzése, a toló energiát biztosító irányban történő felszerelése 
és rögzítése.

7. Akkumulátor behelyezése a géptörzsbe, rögzítése és csatlakozók összeillesztése.
8. Akkumulátor csatlakoztatásakor annak üzemképességét a gép navigációs fénye-

inek világítása útján tudjuk ellenőrizni.
9. Ezután, még a földön a kormányszervek kitérítésével ellenőrizzük azok helyes 

működését.
10. A szárnyvégek illesztését ragasztószalaggal erősítik meg.
11. Amennyiben a gép üzemképes, és készen áll a felszállásra, a drónpilóta ellenőrzi, 

hogy szabad-e a légtér és a felszállóirány, majd hangosan jelenti a „repülésre 
kész” állapotot.

12. A felszállást széllel szemben kell végrehajtani.
13. Tájékoztatni az ATC-t a repülési feladat megkezdéséről.

A repülés befejezésével az utolsó leszállás után a távvezérlőket kikapcsolják, és először 
az akkumulátort távolítják el, majd az összeszerelés sorrendjében szétszerelik a gépet, 
és a tároló ládában helyezik az egyes részeket. Rögzítik a gép naplójában, hogy mennyi időt 
repült, és milyen időjárási körülmények között, valamint, hogy hány pilóta repültette. A lég-
teret lemondják, értesítik a repülőtéri irányító tornyot, és elhagyják a repülési helyszínt.

Eddigi repülések alkalmával eseménymentes repülési órákon van túl az eszköz. Egy 
alkalommal ugyan történt légtérsértés, amikor az eseti oldalhatárain belül került egy 
illetéktelen légi jármű, akinek pilótája valószínűleg nem tudott a repülőtéren folyó repü-
lésekről, de veszélyes közelség esete nem forgott fenn. Feltételeztem, hogy az említett 
szakemberek szándékosan nem követnének el repülésbiztonságot veszélyeztető cselekmé-
nyeket, hiszen hosszú évek óta a katonai repülésben dolgoznak. Mivel azonban a pilóta 
nélküli légijármű-üzemeltetésben nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és egy tel-
jesen új technika repültetését kezdték gyakorolni, előfordulhatnak hibák, rutintalanságból 
fakadó ügyetlenségek, figyelmetlenségek.

A tanszék drónpilótáit ezért arról kérdeztem, hogy véleményük szerint miben rejlik 
a kockázat vagy a hibázás lehetősége a repüléseik során. Az előkészítési, légtérigénylési, 
összeszerelési, repülési vagy repülés utáni fázisban. Meg tudnának-e osztani név nélkül 
valami személyes tapasztalatot, mellényúlást, figyelmetlenséget, amit elkövettek, függet-
lenül attól, hogy lett-e belőle esemény, vagy sem. A válaszadók, nyilván nem véletlenül, 
a saját, eredeti szakterületük, foglalkozásuk vonatkozásában találtak hiányosságokat, 
veszélyeket, amelyek véleményük szerint a jövőben akár repülőesemény kialakulásához 
is vezethetnek. A megkérdezettek száma viszonylag alacsony, 6 fő volt, válaszaik hason-
lósága miatt csak a legfontosabbakat emeltem ki.

Az első válaszadó szerint, a repülésre történő alapos felkészülés már egy 
kockázatcsökkentő tényező, ugyanis gyakran előfordul, hogy a kapkodás miatt egy-egy 
munkafolyamat, lépés elmarad, egy részlet, csavar stb. hiányzik. A felkészülést, véleménye 
szerint egy rövid eligazítás is kell hogy kövesse az adott napon, amelynek nemcsak 
az a célja, hogy az információkat osszuk meg egymással, de egyfajta ráhangolódást 
is jelent a repülési feladatra. Fontosnak tartotta a repülési helyszín repülés előtti 
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körültekintő   ellenőrzését, az akkumulátorok megfelelő feltöltését, tárolását, rögzítését 
a géptestbe, valamint az élettartamukat nyomon követő, pontos dokumentáció vezetését. 
Az élménydús repülés utáni utómunkálatok mindig fárasztók, az emberek szeretnének 
mihamarabb túlesni rajtuk, ami sajnos növeli a hibázás lehetőségét, egy apró, de fontos 
alkatrész elhagyását.

A második válaszadó a repülésirányítás szakterületéről származik, elmondta, hogy 
a repülési környezet, értve itt a légteret, a repülőteret, közelben üzemelő légtérfel-
használókat, nagy körültekintéssel kell kezelni. A felelősségi körök pontos definiálása 
és az ahhoz tartozó feladatok meghatározása növeli a biztos, tudatos és körültekintő 
viselkedést. Említett még néhány szabályozatlan területet, mint a közeli repülőterekkel, 
azok várható forgalmával, ATC-szolgálatával való együttműködés és hatékony kom-
munikáció folytatása. A válaszadó úgy gondolja, hogy égető szükség van a repülést 
megelőző fázisra, a légi és földi üzemeltetés folyamataira és a repülés utáni teendőkre 
pontos, rövid, de lényegre törő „checklist”-eket kidolgozni.

A harmadik válaszadó rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal a pilóta nélküli légi 
járművek építésében és üzemeltetésében, ezért megosztott olyan tapasztalatokat is, ame-
lyek akár repülőesemény bekövetkezéséhez is vezethettek volna. Ő úgy gondolja, hogy 
a drónok üzemeltetésére is jellemző – hasonlóan a hagyományos légi járművekhez –, hogy 
az események leginkább a kezelő(k) hibájából, mulasztásából következnek be, mintsem 
műszaki hibából. Ezért véleménye szerint is nagyon fontos a checklist, és nemcsak annak 
megléte, hanem a használata is. Eddigi pályafutása során két esemény alkalmával volt 
jelen, amelynek történetét és tanulságát is megosztotta velem. Az első egy nagy távol-
ságú repülési feladat alkalmával történt, amelyet BXAP-15 UAV-vel végeztek Várpalotán, 
zárt légtérben  2000 méter magasságon 50 km-es  hurok formájú repülési útvonalon. 
Az UAV kb.  1200 méter magasan, a HP46 (kiindulópont)-tól  4 km távol „GPS ERROR” 
hibaüzenetet produkált, és körözni kezdett, miközben tartotta a magasságot, ahol a hiba 
jelentkezett. A földi operátorban csak hosszú percekkel később tudatosult, hogy GPS 
híján, az UAV körözve sodródik, és fogalmuk sincs merre jár. Az RTH47 (hazatérés) GPS-
alapú volt, így nyilván annak híján nem működött. A 90 perces repülési időből ekkor kb. 
70 perc volt hátra. Egyetlen dolgot tehettek, autóval elindultak a sodródás vélt irányába, 
hogy legalább csökkentsék a távolságot köztünk és a távolodó UAV között, illetve fel 
tudjanak venni egy új HP-t, ha szükséges. Körülbelül 40 perc repülés után a GPS feléledt, 
és az UAV RTH-ba kapcsolt, és elindult a HP felé. Sokkal messzebb sodródott, mint 
gondolták, így a lőtér közepén kellett kényszert szállni vele, mert nem ért volna haza.

Mint kiderült, a hiba az UAV kabinfedelének a belsejében található nyomtatott áram-
köri GPS-panelt egy szétszerelés után, távtartók nélkül csavarozták vissza a helyére. 
A panel, a távtartók nélkül olyan közel került a karbonból készült kabintetőhöz, hogy 
az a GPS-antenna beforrasztott lábait rövidre zárta. Az nem derült ki, hogy mitől javult 
meg a levegőben. Az esetnek volt még egy nagyon fontos tanulsága, mégpedig az, hogy 

46 Home Point.
47 Return to home.
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mindig kell lennie egy felelős repülésvezetőnek! Ha többszereplős a küldetés (légi és földi 
operátorok), legyen egy kijelölt ember, akinek az utasításait vészhelyzetben követni 
kell, és nem mindenki a saját feje után cselekszik, sokszor teljesen ellentétes módon. 
Ez a repülésvezető legyen a legnagyobb tapasztalatú/ legképzettebb személy.

A másik esemény alkalmával a feladat egy bemutató repülés volt BXAP-15 UAV-vel, 
manuális üzemmódban,  100-150 méter magasan 300 méter sugarú körben. Helyszín 
Dunakeszi repülőtér. Katapultos felszállás után kb. 5 perc eseménytelen repülés után, 
leszállás közben a földet éréskor a kabintető kinyílt, és a hátracsapódástól megsérült. Ha 
ez a levegőben történik, a kinyíló kabintető légellenállása miatt biztos géptörés lett volna.

A hiba abban volt keresendő, hogy olyan kolléga segédkezett az indításnál, akinek 
nem volt elegendő tapasztalata. Az akkumulátorok behelyezése után nem zárta le a kabin-
tetőt, hanem a rögzítő csavarokat zsebre tette, mondván, felszállás előtt majd rögzíti 
a kabintetőt. Ez elmaradt, és rögzítés nélküli kabintetővel került kilövésre az UAV. Ha 
akkor használjuk a checklistet, nem fordult volna elő. A napi repülések alkalmával is 
mindig kiemelkedő jelentősége van az ellenőrzéseknek, egy bemutatóra ez fokozottan 
igaz, mikor minden résztvevő egy kicsit feszültebb.

A fent leírtak alapján elmondható, hogy a pilóta nélküli repülések biztonsági tényezői 
nem különböznek a pilótás repüléseknél már bevált módszerektől. Általánosságban kije-
lenthető, hogy a repülésbiztonságot és a tudatos magabiztos repülési tevékenységet a check-
listek használata elősegíti. Továbbá a többszemélyzetes repülések esetén legyen kijelölt 
repülésvezető, aki irányítja a személyzetet mindenkor, különösen kényszerhelyzet esetén.

Drónincidensek elemzése

A továbbiakban feltételezéseim alátámasztására néhány dróneseményt vizsgáltam meg, 
amelyeket az ASN48 (repülésbiztonsági hálózat) internetes oldaláról sikerül összegyűjteni. 
Vizsgálatom során igyekeztem rekonstruálni az eseményeket, és ezért megvizsgáltam 
az adott ország drónszabályozását, légtérszerkezetét, ami segített az eset könnyebb meg-
értetésében, esetleges következtetések, megállapítások meghozatalában.

Budapest, Liszt Ferenc repülőtér

Az első ilyen esemény még viszonylag friss, és itt történt Magyarországon, nevezetesen 
a budapesti nemzetközi repülőtéren  2019. 10.  15-én, kedden. A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren ekkor több járatot is törölni kellett, vagy éppen szüneteltetni kellett a légi 
forgalmat a légtérsértő drón miatt. Hihetetlen fennakadást idézett elő a szabálytalan 
drónüzemeltetője, ugyanis a HungaroControl közleménye szerint hétfőn három,  15-én  
este öt repülőgép a rajtuk lévő több száz utassal nem tudott leszállni. Kedden este nyolc 

48 Aviation Safety Network.
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óra után két drónt is észleltek a repülőtér légterében, ezért mindkét futópályát le kellett 
zárni (13L,  13R). A szolgáltató azt is közölte, hogy másfél órán át kellett zárva tartani 
a futópályát. A drón által előidézett biztonságiveszély-helyzet miatt átmenetileg nem 
szállhattak le és fel a járatok repülőgépei. A veszteglő és pórul járt utasok a BUD Air-
port weboldalán és applikációján tájékozódhattak a járatinformációkról.

A Budapest Airport folyamatosan frissítette az információkat a repülőtér üzemelé-
séről. Miután a drón elhagyta a légteret, 21:30-kor a repülőtér visszaállt a normál üzemi 
működésre, képes volt a járatok fogadására és indítására.49

A jelenlegi eset sajnos nem az egyedüli, ami komoly légi közlekedési kockázatot 
és fenyegetést jelent. Az egyik legemlékezetesebb eset  2018 novemberében történt, amikor 
egy érkező légi jármű vezetője jelentette a légi forgalmi irányítónak a veszélyes közelségű, 
mindössze hatvan méterre felbukkanó drón jelenlétét. Még ebben az évben több tucat 
hasonló jelentés történt a pilóták részéről, amely egyre sürgetőbbé teszi az intézkedé-
seket a drónfelhasználók ellenőrzésére, feltérképezésére és követésére. Az fent említett 
esetek nemcsak azért jelentenek komoly problémát, mert a repülőtereket le kell zárni, 
hanem a légi járművekre és utasaikra is veszélyt jelentenek. Azonban nem csak hasonló 
rizikós incidensekre volt már példa, előfordult kevésbé szerencsésebb kimenetelű esetek, 
balesetek, amelyek során repülőgép ütközött pilóta nélküli légi járművel.

Az említett  2019. október  15-ei drónincidenst, ami szabálysértésnek és légi köz-
lekedés veszélyeztetésének tekinthető, valószínűleg az UAV üzemeltetője a felelős, 
ugyanis a magyar légtér igénybevételéről, a légtérben és repülőtereken történő közle-
kedés szabályairól szóló rendeletekben meghatározott szabályoknak megfelelően lehet 
repülni drónnal vagyis igénybe venni a légteret. A repülőtereken tilos drónt reptetni, 
és bár ez minden drónhasználóra vonatkozik, a mostani példa is mutatja a személyek 
felkészületlenségét, rosszindulatát. A HungaroControl számos kutatásban, projektben 
vesz részt a drónhasználat szabályozott integrálás elérése érdekében. Honlapjukon már 
lehet információkat szerezni arról az alkalmazásról, amely segíti a drónok jelenlétének 
publikálását a többi légtérfelhasználó felé, ezáltal nyilvántartásuk és nyomon követésük 
lehetséges. Mindemellett figyelmeztető üzenetet küld a drón pilótának, ha olyan lég-
térrészekben akar repülni, ahol tilos, mint például repülőterek körzete. A felhasználók 
meteorológiai és légtérhasználati információkról, követelményekről tájékozódhatnak 
majd itt.50 Az esemény szándékos veszélyeztetésnek minősül.

Ausztrália

Az Ausztrál Légiközlekedés-biztonsági Hivatal az internetes oldalán megosztja a drónin-
cidenseket, -baleseteket, továbbá közzéteszik a nyomozás eredményét is. Az egyik beszá-
moló egy ütközésközeli eseményt ír le, egy Bell-412-es  helikopter majdnem összeütközött 

49 Jámbor  2019.
50 UTM megoldások. HungaroControl. 
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egy pilóta nélküli légi járművel.  2014. március 22-én  körülbelül 22:00 Eastern Daylight-
Saving (EDT) azaz a keleti nyári időszámítás szerint, a Bell-412 helikopter felszállást 
hajtott végre a Newcastle-i  John Hunter Kórház épületéről. A helikopter a 2 mérföldre 
(3,7 km) lévő helikopter-leszállóhelyre tartott Newcastle nyugati területén, a fedélzeten 
5 fős repülőszemélyzettel. A pilóta jelentette helyzetét a közös repüléstanácsadói frek-
vencián, de nem kapott rá választ. A helikopter iránya északkeleti, és 1200 láb (AGL),51 
365 méter földfelszín feletti magasságon repült, és észrevett egy álló fehér fényt, ami 
első ránézésre egy légi járműre hasonlított a Williamton repülőtér  10 mérföldes (18 km) 
körzetében. Miután elérte az 1200 láb magasságot, a pilóta megkezdte a süllyedést a heli-
kopter fel- és leszállóhelyre (a továbbiakban: helipad). A fény úgy tűnt, nagyon gyorsan 
keresztbe repül balról jobbra, és a helikopter személyzete észrevette, hogy valójában 
a Newcastle-i  Hunter Stadium felett repül. Aztán váratlanul tett egy 30-40 fokos bal 
fordulót, és elkezdett távolodni a helikoptertől, és délkeletre tartott. A pilóta ezek után 
úgy gondolta, bejelenti az észlelt járművet a tanácsadói frekvencián, de még mindig 
nem kapott választ. Folytatta a jármű figyelését mialatt süllyedni kezdett, és körülbelül 
 10-15 másodperccel később azt vette észre, hogy a fénynek vélt jármű hirtelen jobbra 
fordult és útja egyenesen a helikopter felé vezetett. A fordulás mértékéből és fokából 
arra következtetett a pilóta, hogy nem egy repülőgéppel kell szembenéznie, hanem egy 
pilóta nélküli légi járművel. Ahogy a helikopter  1000 lábat (300 m) süllyedt, arra lett 
figyelmes, hogy az UAV körülbelül  100 méter távolságra és ugyanazon a szinten van, 
mint a helikopter. A helikopterpilóta megkezdte a jobb fordulót, azt látta, hogy az UAV 
éppen a helikopter fölött függ a pozíciójában. A helikopterpilóta folytatta a fordulóját, 
és landolt a helipadra. Az érdekesség a történtekben az, hogy a fedélzeten beépített for-
galmi ütközést előre jelző rendszer (TCAS)52 nem adott semmilyen riasztást a veszélyesen 
közel repülő UAV jelenlétének ellenére sem.

A Hunter Stádiumban aznap este futballmérkőzés volt, azonban nem hajtottak végre 
semmilyen hivatalos fényképezési feladatot. A helyi szervezőknek nincs információjuk 
a környéken történő drónműveletekről. A hivatalos bejegyzések szerint az eseményről 
nem készült semmilyen helyi felvétel, és nem volt engedélyezett UAV-feladatvégrehajtás 
a stádium területére aznap. A fedélzeti számítógépen megjelenő tájékoztató informá-
ciók a pilóta számára (a továbbiakban: NOTAM) kellett volna tartalmaznia az engedé-
lyezett UAV-feladatokat, de az aktuális NOTAM nem tartalmazott a területre vonatkozó 
aznapi UAV-tevékenységet.

Az ügyben álláspontot foglalt a CASA53 (Polgári Légiközlekedés-biztonsági Hivatal). 
A történtek alapján megállapítható, hogy a pilóta nélküli légi jármű volt ebben az inci-
densben az UAV üzemeltetője. Ismerve a szituációt, azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az üzemeltető a fedélzeten ülve tekintettek kifelé, bámészkodtak. Nem volt biz-
tosított az UAV egyenes vonalbeli észrevétele. Az ehhez hasonló esetekben nagyon 

51 Above Ground Level.
52 Traffic Alert and Avoidance System.
53 Civil Aviation Safety Authority.
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fontos elv a látni és látszani, amelyet sajnálatos módon nem mindig veszik figyelembe 
a drónreptetők. A látni és látszani elv lényegében azt jelenti, hogy fontos betartani a sza-
bályokat a légtérigénylés, légtérhasználat folyamatában, azonkívül a drón vezetőjének 
ismernie kell a környezetében repülő forgalmat, valamint a saját felelőssége, hogy olyan 
biztonságos módon reptessen, hogy az ne vezessen balesethez.54

Izrael

A következő szintén külföldi incidens Izraelben történt  2018. augusztus  14-én. Aznap 
 11:00 órakor helyi idő szerint egy Robinson R-44 típusú helikopter hajtotta végre fel-
adatát, miközben egy narancsültetvény területe felett, Petah Tiqwa városához közel, Tel 
Aviv keleti részétől  10,6 kilóméterre összeütközött egy Phantom 4 drónnal. A helikopter-
pilóta elkezdte a műveletet helyi idő szerint 6 óra 30 perckor, a felszállást követően meg-
kezdte a narancsültetvény permetezését, visszament utántöltésért, majd kiengedte a kémiai 
anyagokat. A harmadik körre fordulva az utolsó permetezést hajtotta végre azon a napon. 
Ugyanekkor a drónpilóta, aki a helyi építkezési vállalatnak dolgozott, azt a feladatot kapta 
arra a napra, hogy feltérképezze a helyi területet az épület alatt, amely szomszédos volt 
a narancsültetvénnyel, ahol már permetezést végzett a helikopter. A helikopterpilóta nem 
vett észre semmilyen rendellenes működést repülés közben, nem volt irányítási probléma, 
nem rázott a gép, nem vesztett hajtómű-teljesítményt. A leszállást is teljesen normális 
körülmények között sikeresen és biztonságosan végrehajtotta. Abban a pillanatban az UAV 
pilótája elvesztette az irányítást a drón felett, és azt gondolta, hogy lezuhant a helikopter-
légcsavar miatt.

Miután elhagyta a helikoptert a pilóta, vizuálisan azonosította, hogy a drón beleszaladt 
és belecsapódott az öntözőrendszer rács részébe. A technikus szakemberek kiérkezése 
után leellenőrizték a helikoptert és az öntözőrendszert, majd repülőképessé nyilvání-
tották. Ezek után a helikopter újból felszállt, és folytatta a permetezési munkálatokat, 
ezek végeztével biztonságosan leszállt az induló bázison. Mindkét üzemeltető a repülési 
törvényekkel és közzétett szabályrendszerekkel összhangban végezték a munkáikat. 
Megfelelően képzettek, képesítettek és ragaszkodtak a munkamorálhoz, a megfelelő 
magatartáshoz. Tel Aviv légtérosztályozását tekintve a G osztályú légtér, amelyben enge-
délyezett a drónrepülés is többek között, ebben a légtérben biztosítani kell a folyamatos 
kétoldalú rádió-összeköttetést a látás szerinti repülési szabályokkal közlekedőknek. Tehát 
ez olvasható volt a beszámolóban, hogy nem valósult meg ez az előírás, szabály. Az UAV 
üzemeltetője feltételezhetően nem volt körültekintő, alapos, amikor megigényelte a lég-
teret, illetve elkezdte használni, nem vette észre, hogy azon a területen forgalom várha-
tó.55 Több szakmabeli szakember felhívja a drónüzemeltetők figyelmét a látni és látszani 

54 Safety Investigation Information Report (2018). 
55 ASN Wikibase Occurrence (2018). 
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elv fontosságára, mert a drón kis mérete miatt egy repülőgép-pilóta nem tudja idő előtt 
észrevenni és elkerülőmanővereket végrehajtani.

10. ábra
Robinson helikopter és Phantom összeütközése
Forrás: ASN Wikibase Occurrence (2018).

Összegzés

A dolgozatban nagy hangsúlyt fektettem a repülésbiztonság és az SMS-rendszer 
bemutatására, mert úgy gondolom, fontos tisztában lenni az elméleti alapokkal 
és az események gyakorlati következményeivel. Repülésirányító hallgatóként, ugyan 
csak szimulációs környezetben, de magam követek el kisebb-nagyobb hibákat, nem 
szándékos közülük egyik sem, de tisztában vagyok azzal, hogy több ilyen hiba akár 
súlyos kimenetelű végkifejlethez vezethet egy-egy repülés alkalmával. Az interneten 
számos képet és videót, valamint olyan oldalakat találtam, amelyek súlyos incidenseket, 
baleseteket mutatnak be, írnak le, köztük dolgozatom témájához többet is felhasználtam. 
Kutatómunkám során arra a következtetésre jutottam, hogy általában az emberi tényező, 
a nem megfelelő eljárások alkalmazása, a hiányos ismeret, a kevés gyakorlat, a hanyagság, 
néha a felelősségérzet hiánya vagy egy véletlen is okozhat súlyos repülőeseményeket, 
baleseteket. Ezt a problémát a nemzetközi repülésbiztonsági szervezetek, a nemzeti 
légügyi hatóságok már régóta igyekeznek kezelni annak érdekében, hogy a baleseteknek 
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a számát csökkentsék, ennek egyik alapeleme a szervezeten belüli biztonságkultúra 
fejlesztése és a benne dolgozó emberek elkötelezettségének növelése a biztonság igénye 
iránt, vagyis a just culture. Olyan felületet biztosítanak, ahol a repülési incidensek, 
rendellenességek, nem hatékony és nem biztonságos működésről a résztvevők név nélkül 
tehetik meg a jelentéseiket, észrevételeiket. Azonban a rendszer nem tolerálja a szándékos, 
ártó cselekményeket, amelyek nem maradnak büntetés nélkül. A just culture elsődleges 
célja, hogy megteremtse azt a baleset, incidenst csökkentő megoldást, arra sarkallja 
az embereket, hogy ne érezzék kényelmetlennek a negatív események, kényelmetlen, 
nem biztonságosnak vélt helyzetek jelentését, bátran vállalják fel a hibákat, és tekintsék 
egyfajta tanulási folyamat részének az információk megosztását. Jó példaként szolgálhat 
a kezdő vagy esetleg még nem annyira rutinos pilótáknak is, akik tanulhatnak más 
hibájából, ami akár elég is lehet ahhoz, hogy csökkentse egy repülőesemény kockázatát. 
A magyar repülő társadalomban is a megszokássá, jó szokássá, beidegződésé kell váljon, 
hogy minden szolgálatot teljesítő szakember bátran vállalja fel a hibáit. De ahhoz, 
hogy ez elkövetkezzen, a szervezet felelős vezetőinek szemlélete is ebbe az irányba 
kell elmozduljon. Ennek ösztönzését, az Európai Unió új eseményjelentési rendelete 
is biztosítja, amelynek célja, hogy egy lépéssel közelebb vigye a pilótákat a biztonsági 
jelentések megtételéhez. Ez az új jogszabály, amely  2015. november  15-től  lépett 
érvénybe, az EU légi közlekedési szervezeteitől megköveteli a just culture elfogadását 
és fenntartását a kulcsfontosságú biztonsági adatok és információk gyűjtésének 
megkönnyítése, valamint a jelentések és az információk védelme érdekében. „Az új 
eseményjelentő rendelet átfogó keretet és szabványok sorát képezi a vonatkozó biztonsági 
információk jelentésére, gyűjtésére, tárolására, védelmére és terjesztésére. Ezenkívül 
bevezeti az információelemzésre és a nemzeti szintű nyomon követési intézkedések 
elfogadására vonatkozó követelményeket.”56 Az új rendelet központi pillérét képezi a just 
culture. A rendelet meghatározza a légitársaságok számára, hogy az alkalmazottak 
képviselőivel folytatott tárgyalásokat követően belső szabályokat kell bevezetni, amelyek 
megszabják azt a szervezetben, hogy hogyan garantálják és valósítják meg a just culture 
elveit. Kijelölésre kerül tagállamonként egy testület, amely a just culture vállalati szintű 
érvényre jutásáért felel, valamint az alkalmazottak bejelenthetik ennek a testülethez 
a jogaik megsértését. A szervezetek kötelezettsége az önkéntes jelentési rendszer 
létrehozása. Bejelentésköteles minden olyan eset, amely jelentős veszélyt jelenthet 
a repülésbiztonságra. Az eseményjelentési rendelet értelmében just culture-nagyköveteket 
neveznek ki, akik személyes törekvése a biztonsági kultúra fenntartása. Munkájukkal 
arra törekednek, hogy erősítsék a bizalmat a jelentési folyamatban és a jelentésrendszer 
iránt. Munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek a jelentést tett alany azonosságának 
védelmére.57

56 376/2014 EK rendelet, 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,  2003/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv,  1321/2007/EK bizottsági rendelet,  1330/2007/EK bizottsági rendelet.
57 Reporting Matters (2017). 
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Egy kis kutatómunkával sikerült megtalálnom még egy hasznos internetes forrást, 
az aviationreporting.eu oldalt, amely lehetővé teszi az eseményjelentést a személyek 
saját nevében vagy a szervezetek nevében. Az első opció, ha valaki nem kívánja felfedni 
a személyazonosságát, akkor megteheti magánszemélyként, de névtelenül. A jelentéseket 
egyenként kell benyújtani, és utólagosan már nem lehet rajtuk módosítást végrehajtani. 
Ha valaki frissíteni szeretné a beadott jelentését, akkor egy új jelentés benyújtásával 
egyenértékű lesz. A másik lehetőség, ha valaki a szervezete nevében teszi meg jelentését. 
A szervezet működtethet saját belső jelentési rendszert, így az alanyok belső rendszeren 
is leadhatják a jelentéseiket. Azonban a különbség az egyéni jelentési csatornához képest 
az, hogy a szervezet jelentése nem teszi lehetővé a név nélküli jelentést, az adatok 
megerősítésekor kérik a hitelesítő adatait. Jelenleg 31 ország tartozik a rendszerhez, 
köztük van: Magyarország és a szomszéd országok, a Benelux államok, Nagy-Britannia, 
Németország, Franciaország, Málta és még Ciprus is.

Ezzel a fejlesztéssel már nem olyan távoli megvalósítani a just culture elveit. Nagyon 
hasznosnak tartom ezt a weboldalt, mert névtelen a bejelentés és a személyeknek nem kell 
tartaniuk a retorzióktól, bátran és könnyedén megtehetik az eseményjelentést. A másik 
nagyon hasznos hatása a tanulási és tapasztalatszerzési hatása. A megtett jelentéseket 
összegyűjtik és továbbítják a megfelelő hatóságnak. Ezekből mindenki tanulhat és újabb 
tapasztalatot, ismeretet szerezhet, amely segíti a pilótákat, UAV-üzemeltetőket a mun-
kájuk során.58

Az egyetemen folyó kutatások és projektek során volt szerencsém végigkövetni egy 
drónreptetést és annak minden folyamatát, az felkészüléstől a feladat befejezéséig. Meg-
tapasztaltam a drónüzemeltetőknek milyen teendőik vannak, milyen szabályokat kell 
betartani a biztonságkultúra szellemében. Azt a következtetést tudom levonni, hogy 
a drónüzemeltetők között felosztják a feladatokat és szoros együttműködésben végzik 
azokat, ezzel megelőzik azt, hogy kihagyjanak lépéseket, ne felejtsék el megfelelően 
bejelenteni a repülést, és így jobban biztosítható a szabályok beteljesülése. Azt is meg-
tapasztaltam, hogy az egyén szintjén előfordulnak felelőtlenségek és hanyagságok, sza-
bálytalanságok. Úgy vélem, ezek a hibák megelőzhetőek, ha lenne egy egységes sza-
bályzás, vázlat minden dróntípusra, amelyek leírják, miket kell követni akkor, ha egy 
másik drónpilóta sérti meg a jogszabályokat, és ez veszélyezteti a saját repüléseinket. 
Sok magáncélú és szakmai célú drónpilóta igényli azokat a dokumentumokat, amelyek 
az összeszerelést, ellenőrzési és felkészülési folyamatokat egységesen írja le, így keve-
sebb eséllyel hibáznak.

A véleményem szerint szükséges lenne bevezetni a kétoldalú rádió-összeköttetést, 
vagy legalábbis kötelezni kellene a rádiókommunikációs berendezések meglétét és hasz-
nálatát az üzemeltetők és vezetők részére. Azért szükséges, mert ma még sokan azt 
gondolják, elhanyagolható a jelenlétüket tudatni másokkal, miután sikeresen megigé-
nyelték az eseti légteret. Nagyon nagy problémát jelenthet, ha egy üzemeltető a drónjával 
másokat veszélyeztet szándékosan vagy véletlenül, és nem tudják elérni semmilyen 

58 Aviation Safety Reporting (é. n.).

http://aviationreporting.eu
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kommunikációs eszközön. Az pedig még veszélyesebb, ha valaki önkényesen nem tartja 
be a szabályokat, és például az igényelt légtérhatárokat és -magasságokat nem tartja be. 
Az eseményjelentés rendszere és a just culture előrelépést jelent az események tanulmá-
nyozására, és a pilóták együttműködésére, de függetlenül attól, hogy szándékos vagy 
nem a repülésbiztonság kockáztatása az eseményjelentés csak utólagosan von le követ-
keztetéseket, és a konfliktus idején nem nyújt segítséget. Az események megtörténte után 
tudják használni a felületet mint tapasztalatszerzést, de a probléma, incidens pillanatában 
nem oldja meg a helyzetet. Ezért gondolom a kétoldalú rádió-összeköttetés létesítését, 
valamint a hiányának szankcióval való reakciót megoldásnak, mert aki szabálytalanul 
repül, azt rádión keresztül elérhetik és felszólíthatják, vagy ennek hiányában büntetést 
szabhatnak ki az illetőre.
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A virtuális valóság (VR) technológiáinak alkalmazási 
lehetőségei, különös tekintettel a katonai aspektusokra

Virágh Krisztián

Bevezetés

Dolgozatomat a Harcszimulátorok integrálásának lehetőségei a hazai katonai kiképzés 
rendszerébe címmel korábban született pályamunkám folytatásaként, annak bemutatását 
követően végzett kutatásaim eredményeinek ismertetése céljából készítettem el. Korábbi 
munkám során ügyeltem arra, hogy főként olyan szimulátorokat mutassak be, amelyek 
egyrészt technológiai színvonaluk okán, másrészt financiális szempontok alapján is 
integrálhatók lennének a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kiképzési rendsze-
rébe. Mára ugyanakkor a technológiai fejlődésnek köszönhetően megteremtésre kerültek 
egy olyan elképzelés gyakorlati megvalósításának feltételei, amely egyesíti mind a négy 
szimulátorfajta (élő személyes, virtuális, konstruktív, játékszimulátorok) által kínált 
előnyöket, és ezáltal létrehoz egy olyan integrált kiképzési környezetet (a továbbiakban: 
ITE1), amelynek segítségével egyes katonák teljes körű képzése elérhetővé válik kizá-
rólag szimulátorok használatával.2 Ezen kiképzési környezet létrehozásának alapját 
különböző virtuális valóság (a továbbiakban: VR)3 technológiáit integráló eszközök 
és rendszerek képezik majd.

A tendenciákat megfigyelve, megállapíthatjuk, hogy a VR mára önálló „high-tech” 
iparággá nőtte ki magát, így a fejlesztők rendkívül sok energiát és jelentős anyagi erő-
forrásokat fordítanak versenyképes piaci termékek előállítására. Végeredményképpen 
a technológia rohamos fejlődését figyelhetjük meg, amelynek során számos újabb alkal-
mazási lehetőség adódik az élet minden területén, így természetesen a hadiipar is pro-
fitáhat a VR adta lehetőségekből.

Kutatómunkám során a VR-ral és annak eszközrendszerével mélyrehatóan sikerült 
megismerkednem. Kezdetben a különböző számítógépes és konzolos játékokhoz készített 
VR-lehetőségeket próbáltam ki, majd részt vettem a Digitális Katona 2.0 – Fókuszban 
a katona című nemzetközi konferencián, ahol számos VR-eszköz kipróbálására nyílt 
lehetőség, mint például a HoloLens, Oculus Go, YawMotion vagy a Wizz Air VR-szi-
mulátor. A VR szimuláció, mint VaRázslat szakmai-tudományos előadáson részletes 
tájékoztatást kaptam Domján Károly zászlós, az MH Légi Vezetési és Irányítási Köz-
pont Híradó és Informatikai Osztály beosztottjától az általuk fejlesztett fejre illeszthető 

1 ITE: Integrated Training Environment – integrált kiképzési környezet.
2 CAC-T for STAND-TO!  2010.
3 VR: Virtual Reality – virtuális valóság.
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VR-sisakról (a továbbiakban: HMD),4 amely képes forradalmasítani a repülőszimulá-
torokat és a légijármű-személyzet alkalmassági vizsgálatait. Részt vettem a  2019. szep-
tember 9–12. között megrendezett ITU5 Telecom World  2019 távközlési konferencián, 
ahol számos nagyvállalat képviseltette magát, köztük többen a VR területén. Ezeket 
követően számos szakirodalmat áttanulmányoztam, amelyek segítettek a VR-ról szerzett 
ismereteim rendszerezésében és értelmezésében.

Dolgozatom célja ezek alapján, hogy:
• egy átfogó képet adjak magáról a VR fogalmáról, annak működéséről, eszközeiről, 

technológiai hátteréről;
• megismertessem az olvasót a VR-hoz kapcsolódó egyéb alternatív valóságokkal 

(AR,6 MR);7
• feltárjam a VR-ban  rejlő lehetőségeket, amelyet fel lehet használni különböző pol-

gári és katonai tevékenységek során;
• javaslatokat fogalmazzak meg az MH számára azokon a fejlesztendő területeken, 

ahol jelentős szerepe lehet a jövőben a VR-nak.

A virtuális valóság

Értelmezése

A VR napjainkban használt értelmezésének megalapozása érdekében érdemes kiindulni 
a virtuális szónak a vizsgálatából. A latin virtualis szóból ered, amelynek jelentése lát-
szólagos, valódinak tűnő.8 Egyesek szerint a fogalom önmagában egy ellentmondás, 
elvégre úgyis lehetne értelmezni, mint a nem valódi valóság. Helyesebb a valódinak 
tűnő valóság kifejezésnél maradni, amelyből következtethetünk arra, hogy a VR egy-
értelműen a minket körülvevő világnak egy lenyomata kell hogy legyen.

Több fogalommeghatározás született már, azonban egy egységesen elfogadott jelentés 
még nincs. Ezt onnan lehet eredeztetni, hogy minden tudományterület a számára fontos 
szempontok alapján értelmezi és alkotja meg a saját definícióját. Ez a tendencia nem-
csak ezzel a kifejezéssel, hanem számos, viszonylag újkeletű, fogalom esetében is meg-
figyelhető, például az információ, mesterséges intelligencia szavak esetében. Elsőként 
a VR-t mint fogalmat a képeknél kezdték értelmezni, erre utalnak a következő sorok is:

„[…] virtuális valóságon a digitális technikával létrehozott, s a retinánkra vetített, 
adott alkalommal egy programon alapuló képet, illetve az általa felkeltett perceptuális 
élmény egészét értjük. Olyan képről van szó tehát, mely az illúzió felkeltésére szolgáló 

4 HMD: Head Mounted Display – VR-sisak / fejre illeszthető kijelző.
5 ITU: International Telecommunication Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület.
6 AR: Augmented Reality – kibővített/kiterjesztett valóság.
7 MR: Mixed Reality – kevert valóság.
8 Galambos  1997.
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különböző technikák sorában eddig ismeretlen minőséget és tökéletességet jelent […] 
A VR ennyiben a régi kínai tradíció, az önnön festményének terébe átlépő és a teremtett 
tájban eltűnő festő mítoszának beteljesítése nyugati technológiával.”9

Az idő előrehaladtával elkezdett fejlődni a VR technológiája, és nehezebbé vált kor-
szerűvé tenni a fogalommeghatározását:

„A virtuális valóságnak nincs pontos definíciója, ezt bizonyítja az is, hogy min-
denki mást ért alatta. Vannak néhányan, akiknek a VR a technológiai fejlődés legújabb 
vívmányainak a felsorakoztatását jelenti, mint például a VR-sisak, VR-adatkesztyű 
és az Audio. Mások beleértik még a hagyományos könyveket, filmeket vagy egyszerűen 
a puszta képzeletet is.”10

Végül pedig másfajta megközelítésből is elkezdték szemlélni a VR-t, amely egyre 
jobban hasonlított ahhoz a felfogáshoz, amit ma értünk a VR koncepciója alatt: a VR 
lehetővé teszi az emberek számára, hogy vizualizálják, manipulálják a számítógépeket 
és a komplex adatokat, valamint hogy interakcióba lépjenek velük.11

Természetesen új definíciók még ma is születnek a VR megmagyarázására, ami ért-
hető, hiszen a technológiai fejlődés miatt igény támad a fogalom újragondolására. Szá-
momra az egyik leglényegretörőbb megfogalmazás a következő: a VR egy számítógép 
által generált környezet, ahol a felhasználó valós időben tud érintkezni a virtuális világgal 
az érzékszervek bevonásának segítségével.12

Rendeltetése

Úgy gondolom, hogy a mai kor technikai viszonyaihoz igazodva a következőképpen lehet 
megfogalmazni általánosan a VR rendeltetését. Ez egy olyan technikai eszközök által 
létrehozott mesterséges világ, amely az emberi érzékszervek manipulációján keresztül 
a felhasználó számára valóságos környezetet épít fel abból a célból, hogy olyan helyze-
teket szimuláljon, amelyeket a felhasználó az igényeinek megfelelően tud alkalmazni.13

Kibővített/Kiterjesztett valóság

Rendkívül fontosnak tartom tisztázni az AR, MR és VR közötti különbségeket, ugyanis 
a három fogalom értelmezése összemosódott a köztudatban, és hajlamosak vagyunk 
VR-nak  tekinteni az összes alternatív valóságot.

9 Komló é. n.
10 György  1994.
11 Aukstakalnis–Blatner  1992.
12 Flavián–Ibáñez-Sánchez–Orús  2019.
13 Fehér  2002.
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A kiterjesztett valóság elnevezés igen beszédes és az értelmezése is igen egyszerű. 
A valóságot kibővítjük virtuális elemekkel. Ebben a mondatban benne van a VR és az AR 
közötti fő különbség: előbbi esetben a fő tevékenységi környezetünk értelemszerűen 
a virtuális világ, az utóbbi esetben a valós világ, ahol nem valós objektumokkal tudunk 
érintkezni. Ehhez speciálisan erre a célra kifejlesztett megjelenítő eszközöket kell 
használni. A virtuális tárgyakon túl a valós tárgyakat is képesek vagyunk digitális 
kiegészítésekkel ellátni, például kiegészítő jegyzetekkel, esetleg az objektum apró, rejtett 
részeit is ki tudjuk emelni és aztán elemezni.14 Rendkívül sok, népszerű valóságkiterjesztő 
szoftvereket ismerünk mindannyian, amelyek mind az AR részét képzik. Magabiztosan 
ki merem jelenteni, hogy a legtöbb ember számára ismerős a Facebook Messenger 
alkalmazáson belül az a funkció, hogy fényképek (selfiek) készítése közben különböző 
filtereket helyeznek a kamera által rögzített képre, ezáltal készítve bohókás fényképeket, 
ez is egy AR-funkció.

1. ábra
Az AR egyik alkalmazási módja
Forrás: Stewart  2017

Maga az AR mint fogalom köztudatba kerülése inkább egy másik alkalmazáshoz, 
a Pokémon GO-hoz köthető, amely a  2016-os  év egyik legsikeresebb játéka volt. Itt 

14 Kardong-Edgren–Farra–Alinier  2019.
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a geoinformációs adatbázisokban lévő térképekre digitális rétegeket húztak rá. A való-
ságban haladva, a digitális térképen is ugyanúgy haladunk, és a virtuális világban lévő 
pokémonokkal, valamint az ott lévő avatarokkal (a valós játékos virtuális mása) tudunk 
interakcióba lépni.15

Kevert valóság

A fenti kifejezésre a hibrid valóság elnevezés is használatos. Erre az a jellemző, hogy a való-
ságos és a virtuális objektumok egymás mellett léteznek, és mindkettővel kapcsolatba lehet 
lépni szükség esetén, tehát előfordulhat, hogy egy MR-alkalmazáson belül valós és nem 
valós elemekkel egyaránt interakcióba lehet lépni részben valós és részben mesterséges 
környezetben.16 Bonyolultnak tűnhet a meghatározás, ami nem véletlen, hiszen a kutatók 
sem igazán tudják jelenleg elhelyezni az MR-t a valóság-virtualitás kontinuumában.17 
A mindennapokban a kevert valósággal a saját számítógépünkön is találkozhatunk, feltéve, 
hogy Windows  10 operációs rendszer van arra feltelepítve. A Windows Mixed Reality 
használatához szükségünk van egy HMD-re  és kontrollerekre. Az eszközök kalibrációja 
után megtekinthetjük a saját MR-otthonunkat, amit kedvünkre szerkeszthetünk. Ezen-
kívül lehetőség van még streamelésre, immerzív videók, applikációk megtekintésére is.18 
Véleményem szerint az alternatív valóságok közül a kevert valóságban van a legnagyobb 
potenciál, hiszen egyesíti a virtuális és a kibővített valóság nyújtotta előnyöket.

2. ábra
Az MR egyik alkalmazási módja
Forrás: Moss  2018

15 Székely  2017.
16 Speicher–Hall–Nebeling  2019.
17 Milgram et al.  1994.
18 Qin  2018.
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Az alternatív valóságok viszonya

Ahogy az a korábbi alfejezetekben ki lett emelve az elsődleges különbség az alternatív 
valóságok között a számítógépek által megjelenített környezetben keresendő. A VR 
esetében a környezet egy mesterségesen generált virtuális tér, az AR esetében a minket 
körülvevő világ, az MR esetében pedig mindkét dimenzióban képesek vagyunk a kör-
nyezetben elhelyezkedő elemekkel valós időben interakcióba lépni. Értelemszerűen VR 
esetében csak virtuális, AR és MR esetében pedig valós vagy akár virtuális elemekkel 
is tudunk érintkezni. Az AR különlegessége, hogy az igazi tárgyakat fel lehet ruházni 
digitális tartalommal. Az MR azonban ennél többre képes, hiszen a világok határai 
összemosódnak, így lehetőség van virtuális és valós tárgyakkal is interakcióba lépni.19 
Az alternatív valóságok jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza.

1. táblázat
A valóságok közötti különbségek összefoglalása

AR MR VR
A fő környezet a virtuális vagy a valós környezet Valós Valós Virtuális
A felhasználó valós időben interakcióba lép a valós és/vagy 
virtuális világgal

Mindkettő 
lehetséges

Mindkettő 
lehetséges Virtuális

A digitális tartalom rá van illesztve a valós környezetre Igen Nem Nem
A valós tartalom van ráillesztve a virtuális környezetre Nem Talán Talán
A valós és a virtuális világ összeolvad, így a digitális és a valós 
tartalommal is valós időben lehet interakcióba lépni Nem Igen Nem

Forrás: Flavián–Ibáñez-Sánchez–Orús  2019, 550.20

A valósághoz és a virtualitáshoz fűződő viszony alapján a VR-t és az AR-t viszonylag 
könnyű elhelyezni, azonban az MR máig vita tárgyát képezi. Széles körben elfogadott 
a Milgram-féle diagram, amely a virtualitás kontinuumot valós környezetre, kiterjesz-
tett valóságra, kevert valóságra, kiterjesztett virtualitásra és virtuális valóságra osztja 
fel. A kiterjesztett virtualitás nem került részletesebben kifejtésre, hiszen ezúttal nem 
képezi a kutatásom tárgyát, azonban fontosnak tartom kiemelni a rá legjobban jellemző 
tulajdonságát, hogy a valós objektumok kerülnek elhelyezésre egy virtuális térben. A ki-
terjesztett virtualitás és a kiterjesztett valóság az ábra szerint a kevert valóság része, 
amely a kontinuum legnagyobb részét foglalja magában.21 Véleményem szerint mind-
máig nem született pontosabb leírás a különböző valóságok viszonya tekintetében ennél 
a diagramnál, így ismertetése mindenképpen indokolt volt.

19 Flavián–Ibáñez-Sánchez–Orús  2019.
20 A szerző fordítása.
21 Flavián–Ibáñez-Sánchez–Orús  2019.
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3. ábra
A valóság-virtualitás kontinuum
Forrás: Pegrum é. n.22

Működése

Beviteli technológiák

A VR-rendszerek egyik legfontosabb jellemzője, hogy az általuk megjelenített alternatív 
valóságnak a részesei lehetnek a felhasználók. Ehhez rendkívül sokféle eszközt alkal-
maznak, mint például billentyűzet, egér, joystick, kormánybot, kormánykerék, játékkont-
roller, kamera, mikrofon, érintőpad, globális helymeghatározó rendszer (a továbbiakban: 
GPS)23 globális műholdas navigációs rendszer (a továbbiakban: GNSS),24 inerciális szen-
zorok, mágneses szenzorok, nyomásérzékeny szenzorok, bioszenzorok.25

Szenzorok

A szenzorok olyan eszközök, amelyek a környezet fizikai és/vagy kémiai állapotváltozá-
sait érzékelik, majd ezt elektromos jellé alakítva küldik tovább feldolgozásra. Az ezáltal 
nyert információk megfelelő értékelést, majd értelmezést követően hozzájárulhatnak 
különböző folyamatok hatékonyságának növeléséhez, mint például a tervezés vagy dön-
téshozatal.26 A mozgás lekövetésére jellemzően helymeghatározó, mozgáskövető szen-
zorokat alkalmazunk. VR esetén adott egy fixen telepített bázisállomás, amely fogadja 
annak a szenzorokkal felszerelt eszköznek a jelét, amely a bemérendő célobjektumon, 

22 A szerző fordítása.
23 GPS: Global Positioning System – globális helymeghatározó rendszer.
24 GNSS: Global Satellite Navigation System – globális műholdas navigációs rendszer.
25 Sherman–Craig  2018.
26 Bognár  2019.
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követendő felhasználón van elhelyezve. Ezek az érzékelők a fej, kéz és ujjak, szemek, 
törzs, lábak mozgását követhetik. Négy kritikus tényezőt kell figyelembe venni a fel-
használni kívánt szenzorok kiválasztása esetén: az érzékenységet/hatótávolságot (milyen 
messze érzékel), a pontosságot (a legkisebb érzékelt elmozdulás mértékét), a visszajel-
zéshez szükséges időt (válaszidő) és természetesen a költségeket. Sokféle szenzortípust 
különböztethetünk meg annak alapján, hogy milyen tulajdonságok szerint végezzük 
el a csoportosítást, például az észlelt fizikai jelenség/hatás szerint (hő, radioaktivitás, 
elektromágneses hullámok stb.), vagy hogy milyen típusú jeleket használnak (elektromos, 
mágneses, optikai stb.) működésük során.27

Hangfelismerő rendszerek

A virtuális világban másik fontos megoldandó probléma a szereplők közötti kommu-
nikáció lehetőségének biztosítása, ezért a beszéd virtualizációjához is szükség van egy 
beviteli eszközre. Ahogy a beszédfelismerő rendszerek egyre hatékonyabbá válnak, 
egyre megbízhatóbb lehetőséget biztosítanak a számítógépek által történő természe-
tesnek ható kommunikáció megvalósítására. Ez különösen igaz a VR-alkalmazásokra, 
ahol a cél az, hogy a lehető legrealisztikusabb kommunikációs módszereket alakítsuk 
ki. A beszédfelismerő rendszerek fejlődésük csúcsán várhatóan képesek lesznek majd 
megérteni a különböző társalgási kontextusokat, és ezáltal folyékonyan tudnak majd kom-
munikálni a felhasználókkal. A legtöbb ilyen rendszer, már ma is rendelkezik hasonló 
jellemzőkkel, de még nem képesek az emberekkel való hiba nélküli, szövegkörnyezettől 
független társalgás megvalósítására.28

Fizikai bemeneti eszközök

A bemeneti eszközöknek ma már vélhetően ez a legnagyobb csoportja. Ezeket a legtöbb-
ször specifikusan tervezik egy adott alkalmazási módhoz igazodva, például játékokhoz, 
kiképzéshez. Idetartoznak:29

• a fizikai kontrollerek, például: gombok, kapcsolók, joystickok;
• a kellékek, amelyek egy adott objektumot szimbolizálnak (legtöbbször mozgatható), 

például egy fegyvert, fénykardot, dobozt, orvosi szikét;
• a platformok, amelyekben a felhasználó elhelyezkedve, részévé válhat a virtuális 

világnak, és amelyeken keresztül a fizikai kölcsönhatások jelentős része megvalósul 
a két világ között a felhasználó tevékenységéhez igazodva. Ilyenek lehetnek például 
különböző futópadok, VR-székek, VR-szobák vagy kioszkok.

27 Fraden  2010.
28 Tóth  2019.
29 Sherman–Craig  2018.
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Kiviteli technológiák

A kívánt élmény elérése érdekében a felhasználókat fizikailag és mentálisan is integrálni 
kell a virtuális környezetbe. Ezt azzal érik el, hogy a lehető legtöbb érzékszervet (vagy 
alternatív módszerként az agy érzékelésért felelős területeit)30 stimulálják egyidejűleg.

Megjelenítés

Véleményem szerint ez a legfontosabb kiviteli technológia, hiszen az ember elsődleges 
információforrása a látása, az összes információ túlnyomó többségét ezen keresztül 
szerzi be. A legismertebb ilyen VR-eszközök a HMD-k. Mindegyik vizuális megjele-
nítésre alkalmas kiviteli eszköznek sajátos jellemzői vannak, és mindegyiket más-más 
tulajdonsága miatt érdemes használni adott alkalmazási körülmények között. Ezek 
alapján megkülönböztethetünk stacionárius megjelenítő eszközöket például a környezet 
megjelenítéséhez (ilyen az ábrán látható Cave Automatic Virtual Environment, azaz 
a CAVE-rendszer is), fejre illeszthető megjelenítő eszközöket, például az okkluzív vagy 
okostelefonos megjelenítéshez, vagy kézben tartható megjelenítő eszközöket és ezek 
kombinációit.31

4. ábra
A CAVE megjelenítő rendszer
Forrás: Zimmermann  2019

30 Ez esetben az agyat valójában becsapjuk a mesterségesen keltett ingerületek által.
31 Sherman–Craig  2018.
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Hangzás

Szintén rendkívül fontos információforrás a hallásunk. A vizuális megjelenítéshez 
hasonló szempontok szerint lehet csoportosítani a hanghatásokat kiváltó eszközöket, 
amelyeket a jobb tapasztalás érdekében előfordul, hogy együttesen alkalmaznak:32

• stacionárius eszközök, amelyek a hangfalakat jelentik;
• fejre illeszthető eszközök, amelyek a fejhallgatókat jelentik (megkülönböztetünk 

nyílt és zárt fülű fejhallgatókat);
• kézben tartható eszközök, amelyek a különböző kontrollereket, okostelefonokat, 

tableteket jelentik.

Érintésérzet

Egy kicsit félrevezethet minket az érintésérzet fogalma, ugyanis a legtöbben kizárólag 
a tapintásra gondolnak. VR esetében az érintésérzet nemcsak a bőr felületével, hanem 
az izmokkal és a csontokkal is kapcsolatban áll. Pontosan emiatt az érzékelésnek két 
módja van, a bőrérzékelés és a proprioceptív33 érzékelés. Előbbibe tartozik például az, 
amikor egy hideg vagy egy forró felületet érint meg a felhasználó. Utóbbiba tartozik 
például az, amikor meg akarunk emelni egy dobozt, és érezzük az ehhez szükséges 
erőt az izmainkban és terhelést a csontvázrendszerünkben. Az érintésérzetért felelős 
eszközök esetében eltér a csoportosítás a vizuális megjelenítésért és a hanghatásokért 
felelős eszközökétől. Alapvetően három csoportot különítünk el: a tapintáson alapuló, 
az effektorokon alapuló34 és a robotvezérelt eszközöket. A tapintáson alapuló eszközök 
például a VR-kesztyűk, ezeket fel lehet szerelni effektoralapú, mechanikus eszközökkel, 
amellyel már terhelni lehet a végtagokat. Legritkábban alkalmazottak a robotvezérlet 
eszközök, amelyekből ma még leginkább mindössze prototípusok léteznek, azonban csak 
idő kérdése, amíg nem fejlesztenek ki ezen a csoporton belül is széles körben alkalmaz-
ható megoldásokat.35

32 Craig–Sherman–Will  2009.
33 A propciocepció egyfajta érzékelést jelent. Érzékelői (a receptorok) az izmokban, szalagokban, 
ízületi tokokban megtalálható proprioceptorok. Ezek finom visszajelzéseket küldenek a testrészeink 
és a végtagok egymáshoz viszonyított helyzetéről. A propriocepciót másképpen ízületi helyzetérzésként 
is szokták említeni.
34 Az effektor olyan sejt vagy szerv, amely fiziológiás válaszreakciót hoz létre, amikor valamilyen 
módon „ingerlődik”. Harántcsíkolt izmok, sima izmok, belső elválasztású mirigyek tartoznak ide.
35 Jung  2006.
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Digitális ízlelés

Az ízlelés egy olyan érzékünk, amelyre a VR esetében kevés hangsúly helyeződik. 
Ízlelést létre lehet hozni kémiai anyagok segítségével, azonban annak digitalizációjához 
nem használhatunk kémiai összetevőket. Egyelőre a digitális ízlelésnek két csoportját 
különítjük el aszerint, hogy milyen módszerrel hozzák létre az ízérzetet. Ez történhet 
hőszabályozással és elektromos jelekkel. A hőalapú ízlelés megváltoztatja a nyelv hőmér-
sékletét, és működésbe hozza a szükséges receptorokat, így hozza létre a kívánt ízt. Ha 
bizonyos elektromos impulzusokat küldünk a nyelv megfelelő részére, akkor előállítható 
az öt alapíz (édes, keserű, savanyú, sós, umami). A képen a digitális ízlelést szolgáló 
eszközt lehet látni kísérlet közben, amelynek segítségével már sikerült több ízt is létre-
hozni.36 (Cheok–Karunanayaka  2018)

5. ábra
A digitális ízlelés eszköz és az eszközzel való kísérletezés
Forrás: Cheok–Karunanayaka  2018, 56., 58.

36 Cheok–Karunanayaka  2018.
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Digitális szaglás

Az érzékek közül még a szaglásról nem esett szó. Csakúgy, mint az ízlelés esetében, 
ezt is létre lehet hozni kémiai anyagok, gázmolekulák segítségével, viszont a digitális 
szagláshoz ezek nem használhatók. Ha tovább szeretnénk növelni az immerzitásélményt, 
akkor meg kell találni a digitális szaglás aktiválásának a módszerét. Hasonlóan az ízle-
léshez, itt is elektromos impulzusokkal stimulálják a szaglórendszert. A képen látható 
digitális szagló eszköz segítségével sikerült különböző illatokat éreztetni az alanyokkal.37

6. ábra
A digitális szagláseszköz felépítése
Forrás: Cheok–Karunanayaka  2018,  103.

A virtuális valóság polgári alkalmazási lehetőségei

A VR nem olyan terület, amellyel az ember minden nap találkozhat, mégis nagyon 
sok területen alkalmazzák. Meghallva a kifejezést, sokan valamilyen új, modern esz-
közre vagy programra gondolnak, amelyet a legtöbben a szórakoztatóiparhoz, azon 

37 Cheok–Karunanayaka  2018.
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belül a számítógépes  és konzoljátékok világához, esetleg a filmiparhoz társítanak. A VR 
azonban több annál, mint a játékiparban használatos hardver- és szoftvertechnológiák 
összessége, ugyanis már régen túllépte ezt a szerepkört, sőt, a felhasználás lehetőségeinek 
valójában ez csupán egy töredékét képezi. Ebből következik azon kérdés, hogy mire 
használható még a VR-technológia? Néhány terület vizsgálásával kívánom megadni erre 
a kérdésre a választ, amelyek között nem szerepel az építészet, ugyanis ott már régóta 
integrálva vannak virtuális modellező programok, és szerves részét képzik a területen 
folytatott tevékenységeknek.

Szórakoztatóipar

Ahogy említettem a VR-technológiát leginkább ez a terület használja ki, ezen belül is 
a játékipar. Ez a tény nem meglepő, hiszen több, a piacot uraló vállalat készít VR-eszkö-
zöket, például a Google, Microsoft, Samsung vagy a Sony. Marketingtevékenységük miatt 
kiemelt figyelmet kapnak az újgenerációs, VR-technológiával is játszható játékok. A VR-
eszközök közül a HMD-készülékeknek van az egyik legnagyobb felvevőpiaca. Ahogy 
az ábrán is látható,  2016-ban  (a VR ekkor kezd a figyelem középpontjába kerülni) már 
több millió példányt adtak el belőle. Ezek a számok azóta növekvő tendenciát mutatnak 
nemcsak a sisakok, hanem más VR-eszközök esetében is.38

7. ábra
A főbb HMD-készülékek eladásának alakulása  2016-ban
Forrás: State of the Polish Video Game Industry (2017).

Orvostudomány

Ezen a területen rendkívül nagy potenciál mutatkozik, amit az emberi életek megóvá-
sának céljából mindenképpen ki kell használni. A különböző műtétek megtervezéséhez 
sok esetben használnak 3D-s modellező programokat, különös tekintettel a plasztikai 
sebészetre, amely esetében a műtét várható eredményét előre lehet egyeztetni a pácienssel. 

38 State of the Polish Video Game Industry (2017).
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Véleményem szerint hatékony fejlesztési irányzat lenne az, ha a műtétek megtervezésén 
túl virtuális pácienseken el is végezhetnék ezeket a műtéteket, még a valódi műtét előtt, 
és elemezhetnék annak eredményeit. Ezzel az eljárással jelentősen növelhetők a sikeres 
műtétek és a betegek gyógyulásának esélyei. Nemcsak az orvosok, hanem az orvostan-
hallgatók számára is gyakorlási, tanulási felületet biztosít az, hogy a virtuális pácienseken 
végrehajtott vizsgálatokat, beavatkozásokat végre tudják hajtani. Ezen túl az emberi test 
anatómiájával, működésével is sokkal mélyebben ismerkedhetnek meg. Az ortopédiában, 
valamint a különböző fóbiák gyógyításában is alkalmazzák ezt a technológiát. Olyan 
komoly betegségek gyógyításához járulhat hozzá, mint az autizmus, memóriazavarok, 
mentális betegségek.39 Egyes alkalmassági vizsgálatok lefuttatása is lehetséges VR-esz-
közökkel, továbbá forradalmasíthatják is azokat. Például jogosítványszerzéshez szükséges 
vizsgálatokat ki lehetne terjeszteni virtuális szimulációs feladatokkal, amelyekkel ki 
lehetne deríteni, hogy rendelkezik-e a vizsgázó a megfelelő döntéshozatali készségekkel.

8. ábra
VR-eszközök alkalmazása az orvoslásban
Forrás: Queen’s University Launches Canada’s First VR Medical Training Centre (2018).

Oktatás

„Általánosságban megfogalmazható, hogy a korszerű, szofisztikált rendszerek – mint 
például a szimulátorok – alkalmazása a modern oktatási felfogás és a haladó gondolkodás 

39 Motomatsu  2014.
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ismérvei kell, hogy legyenek minden szervezetnél. Meglátásom szerint az ilyen megol-
dások alkalmazása során az oktató (kiképző) a tradicionális, vagy konzervatív oktatási 
módszerekkel szemben, aktívan bevonja a hallgatókat a tudásátadás folyamatába. Erre 
egyre nagyobb igény jelentkezik, ugyanis a hálózatalapú társadalom kialakulása, a világ 
folyamatainak felgyorsulása miatt a hagyományos nevelési-oktatási eljárások már nem 
elegendőek a diákok figyelmének a lekötéséhez, és ezáltal a tananyag megfelelő szinten 
történő átadásához. Ezért van szükség egyre komplexebb ingereket generáló módszer-
re.”40 Kijelenthető, hogy e követelménynek a VR-rendszerek is megfelelnek. Képzeljünk 
el egy olyan történelemórát, ahol diákok a nándorfehérvári diadalt, a középkori életmódot 
vagy éppen Napóleon waterlooi csatáját nemcsak a tanár szavaiból ismerik meg, hanem 
ténylegesen ott lehetnek abban a világban. A matematikaórák is élvezhetőbbek lennének, 
ugyanis VR-ral könnyebb megérteni a geometriai feladatokat, vektorok tárgykörét stb. 
Minden tantárgynál tudunk találni lehetséges felhasználási módot.

Külön kiemelendő a távoktatás területe. Az egyértelmű, hogy az elméleti anyagok 
elsajátításához nem kell feltétlenül közvetlen kontaktban lennie a tanárnak és a diáknak, 
azonban vannak olyan gyakorlati ismeretek, amelyek ezt igénylik, például a laboratóriumi 
mérések, a programozás, a kísérletek. A VR segítségével virtuális osztálytermekben 
vehetünk részt tanórákon, és mivel ma már a virtuális objektumok is érezhetők bizonyos 
keretek között, így gyakorlati órák megtartására is van lehetőség. A különböző online 
kurzusok is gyakorlatiasabbak lehetnek, így felértékelődhetnek az ilyen formában szer-
zett képesítések.

Az én elgondolásaim szerint a differenciált oktatás egy mérföldekkel hatékonyabb 
oktatási stratégia, mint például amilyet a porosz oktatási rendszerben kiépítettek, 
amelynek hatása a mai napig érződik sok országban, köztük hazánkban is.41 Úgy vélem, 
hogy ezen a területen pólusváltásra van szükség. Ehhez azonban előtte meg kell oldani 
a jelenlegi oktatási rendszer modernizációját, valamint a tanárhiány égető problémáját. 
Az előbbi akadályt az oktatásért felelős szervezeteknek kell orvosolni. Utóbbi akár 
pótolható a VR-ral, kellő anyagi ráfordítással és a megfelelő infrastrukturális háttér 
kiépítésével. Manapság sajnos népszerűtlen a tanári hivatás a fiatalok körében, amely 
a társadalmi és anyagi megbecsülés hiánya miatt alakult így, ezért nem alapozhatunk 
arra, hogy a nyugdíjba vonuló tanárok helyét fiatalokkal képesek lesznek betölteni.42 
Úgy vélem, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával pár éven belül sikerül olyan 
virtuális trénereket kifejleszteni, akik átvehetik a hiányzó tanárok szerepét.43 Ez termé-
szetesen nem lenne egy ideális állapot, hiszen sokszor egy adott témakört a tanár sze-
mélye tesz élvezhetővé, azonban a jelenlegi tendencia szerint kénytelenek leszünk egy 
alternatív módszert kifejleszteni az oktatás működésének fenntartásához.

40 Virágh  2019,  11.
41 Psotka  1995.
42 Fóti  2009.
43 Bokros–Nagy  2017.
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A VR alkalmazását szakmai szemszögből a tanárok is támogatják. A Kantar 
EMNID német cég végzett is egy közvéleménykutatást, amelynek keretein belül 
606 tanár véleményét kérdezték meg. Válaszaik eredményeit az alábbi infografikán 
összegezték. Ebből egyértelműen látszik, hogy a megkérdezettek nagy része – több mint 
90% – támogatja a VR-ral kiegészített oktatást, így az ebbe való befektetés indokolt.44

9. ábra
Kantar EMNID által végzett közvéleménykutatás eredménye
Forrás: Survey Shows that Teachers See Potential for Virtual Reality in Education (2017).

Sport

A VR-ban  lemodellezett valós sportoló mozgását elemezve a szakemberek képesek javí-
tani a versenyzők teljesítményét. Olyan magas szinten, mint például olimpiai játékokon, 
világbajnokságokon, már a legapróbb mozzanat is befolyással lehet egy verseny végki-
menetelére. Mivel a virtuális térben bármilyen szögből meg lehet figyelni a mozgást, így 
ténylegesen a legapróbb hibákra is fény derülhet. Sérüléseket is el lehet kerülni olyan 
sportágak esetében, ahol nagy esély van az ellenféllel való fizikai kontaktusra, ugyanis 
a virtuális ellenfelekkel való esetleges összeütközések nem járnak sérüléssel. Amen-
nyiben a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állna, olyan problémákat is ki lehetne 
küszöbölni, mint az edzők vagy a sportkomplexumok hiánya, mert a megfelelően felépí-
tett rendszerek tartalmazhatnak beépített tanítási programokat, és képesek megjeleníteni 

44 Survey Shows that Teachers See Potential for Virtual Reality in Education (2017).
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egy üres szobát úgy, mint egy sportpálya.45 Történtek már kísérletek VR-ral való edzés 
tekintetében, azonban azok nem mindenhol váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, 
ez is azt mutatja, hogy az eddig kiépített rendszerek még nem tökéletesek, és sok kiak-
názatlan lehetőség rejlik még bennük.46

10. ábra
Amerikai football gyakorlása VR segítségével
Forrás: Robertson  2017

A virtuális valóság katonai alkalmazási lehetőségei

A fegyveres konfliktusok már az időszámításunk előtti korszakban is jelen voltak, és való-
színűleg az elkövetkezendő időkben is fontos szerepet fognak játszani a modern tár-
sadalmak életében. A hadviselést az alakította, hogy milyen társadalmi, technológiai, 
gazdasági, környezeti, politikai, kulturális változások mentek végbe a világban. Ezekre 
a változásokra technológiai újítások jelentek meg, valamint különböző elméletek kerültek 
kidolgozásra az új típusú kihívások leküzdésére. Ezek miatt a hadviselésben alkalma-
zott eszközök mindig a csúcstechnológiát jelentették. Jelenleg az új típusú biztonsági 

45 Yao–Liu–Han  2012.
46 Robertson  2017.
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 kihívásoknak minősül a terrorizmus, a kibertámadások, a szervezett bűnözés, a demográ-
fiai robbanás, a migráció, az éghajlatváltozás, az ásványkincsek hiánya, az édesvízhiány, 
az energiabiztonság és a fertőző betegségek terjedése.47 Manapság ezzel a tíz biztonsági 
kihívással kell megbirkóznia a globális közösségnek, és ezek alakítják a modern hadse-
regek arculatát is. Jelenlegi a katonai kutatási és fejlesztési tevékenységek ezen problémák 
megoldására vagy az ellenük való küzdelmekre fókuszálnak. A VR egy olyan terület, 
amely közvetve vagy közvetlenül képes fellendíteni a fejlődést, és segíthet a korábban 
felsorolt kihívások leküzdésében.48

11. ábra
A katonai kutatás és fejlesztés fellendülésének folyamata
Forrás: Burmaoglu–Saritas  2017,  153.49

A haderőben a VR-t főként a különböző típusú (repülés, harcászati, jármű) szimuláto-
rokon belül aknázzák ki a legnagyobb mértékben, amelyekkel magas színvonalú ki-
képzési, felkészítési, vizsgáztatási rendszert lehet kiépíteni, emellett virtuális vezetési 
és irányítási (köz)pontok kialakításában is nélkülözhetetlen szerepet játszanak.50 A ki-
terjesztett és a kevert valóságnak is vannak alkalmazási lehetőségei, például a pilóta 
nélküli repülőeszközök esetében és a katonai orvoslásban egyaránt.

47 Szűcs  2014.
48 Burmaoglu–Saritas  2017.
49 A szerző fordítása.
50 Haig et al.  2013.
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Virtuális kiképzési környezet

Úgy gondolom katonai felhasználási területen a legnagyobb potenciál a virtuális ki-
képzési környezetben rejlik. Ez főként a VR technológiájának dinamikus fejlődésének 
köszönhető, amellyel már igen komplex virtuális harctéri környezetet lehet kialakítani, 
amelyet több hadsereg már integrált kiképzési rendszerébe. Az Amerikai Egyesült Álla-
moknak nagyszámú szimulációs rendszer áll a rendelkezésére. Ez egyrészt köszönhető 
az állam által a katonai vezetés számára biztosított bőséges anyagi forrásoknak, másrészt 
pedig annak, hogy egy külön intézményt, a Nemzeti Szimulációs Központot (a továb-
biakban: NSC)51 hoztak létre e területnek a fejlesztésére. Az NSC-ben  az úgynevezett 
Future Holistic Training Environment – Live/Synthetic projekt keretében folynak az ilyen 
irányú fejlesztések, amelynek célja, hogy  2025-re  olyan integrált kiképzési környezetet 
hozzanak létre, ahol az állomány felkészítése, kiképzése teljes mértékben elvégezhető, 
valamint a különböző gyakorlatok alkalmával a változatos katonaföldrajzi terek a való-
ságnak megfelelően ábrázolhatók legyenek.52

12. ábra
Gyalogos katonák számára készült szimulátorok fejlődése
Forrás: Bink et al.  2015, 3.

51 NSC: National Simulation Center – Nemzeti Szimulációs Központ.
52 Janiszewski  2014.
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Az egyre realisztikusabb szimulátorok iránti igény miatt természetesen a központban 
a VR-ral is foglalkoznak. Az alábbi idővonal a szimulátorok egy speciális területének, 
a gyalogos katonák képzését biztosító rendszereknek a fejlődését foglalja magában. Le-
olvasható, hogy számos projekt végbement és számos szimulátorrendszer került kiépítésre 
az évek folyamán a legjobb virtuális kiképzési környezet biztosítása érdekében. A szimu-
látorok közül a két legújabbat, a virtuális rajkiképző rendszert (a továbbiakban: VSTS)53 
és a gyalogoskatona-kiképző rendszert (a továbbiakban: DSTS)54 kívánom bemutatni.55

Ahogy a név is utal rá, a VSTS egy rajszintre tervezett szimulátor, amelyet a fokozott 
immerzitásélmény miatt HMD-készülékekkel, fegyvermodellekkel (M4, M203, M249) 
és a számítógép által generált entitások kontrollálása érdekében pedig egy irányító állo-
mással egészítenek ki. Ennek a VR-ral támogatott szimulátornak van helyhez kötött 
(vezetékes) és mobilis (egyenruhán viselhető) változata is. Mindkét esetben a szimulá-
ciós gyakorlaton részt vevő katonák a szimulátor által felépített virtuális környezetben 
tevékenykednek. Olyan gyakorlatokat lehet végrehajtani a segítségével, mint:56

• elszakadás;
• rajtaütés lesállásra;
• járőrözés;
• épületharcászat;
• gyorsreagálású erők (a továbbiakban: QRF)57 támogatásának hívása, fogadása;
• sebesültek evakuálásának (a továbbiakban: MedEvac)58 kezdeményezése;
• figyelőpontok telepítése.

Ennek a szimulátornak egy korszerűbb verziója a DSTS, ami egy olyan immerzív ki-
képzési rendszer, amely az egyéni katona és a kis alegységek szintjén folytatott képzé-
sekre összpontosít. A szimulátor célja a kiképzési színvonal javítása, a csatatér élethű 
megjelenítése és a készenlét fenntartása. A szimulátort egyszerre kilenc fő tudja hasz-
nálni. Minden egyes katonának egy körülbelül 9 m2-es  terület áll rendelkezésére, amely 
a VBS259 által felépített virtuális környezet mozgásterét foglalja egy keretbe. A rendszer 
elemei:60

• 9 db viselhető virtuális katona modul (a továbbiakban: VSMM);61

• 5 db multifunkciós virtuális katona munkaállomás (a továbbiakban: VSMW);62

53 VSTS: Virtual Squad Training System – virtuális rajkiképző rendszer.
54 DSTS: Dismounted Soldier Training System – gyalogoskatona-kiképző rendszer.
55 Bink et al.  2015.
56 Lampton–Jerome  2010.
57 QRF: Quick Reaction Force – Gyorsreagálású Erők
58 MedEvac: Medical Evacuation – sebesültek evakuálása, harctéri (egészségügyi) menekítés.
59 VBS: Virtual Battlespace – virtuális hadszíntér.
60 Bink et al.  2015.
61 VSMM: Virtual Soldier Manned Modules – viselhető virtuális katona modul.
62 VSMW: Virtual Soldier Multi-Functional Work Stations – multifunkciós virtuális katona 
munkaállomás.
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• 1 db félautomata erők munkaállomás (a továbbiakban: SAF);63

• 1 db gyakorlatirányító munkaállomás (a továbbiakban: EXCON);64

• 1 db bevetés utáni kiértékelést (a továbbiakban: AAR)65 végző munkaállomás;
• 9 db fegyver:

– 5 db M4-es  karabély,
– 2 db M4-es  karabély / M320-as  gránátvető,
– 2 db M249-es  géppuska.

13. ábra
A DSTS-szimulátor felépítése
Forrás: Bink et al.  2015, 5.

A VSMM a VBS2 által biztosított számos lehetőséget szem előtt tartva került kifejlesz-
tésre, ezért sokoldalúan használható. A katonák a fejükre szerelt érzékelők segítségével 
360°-ban  virtuális környezettel vannak körülvéve. Mozgásukat az egyenruhán hordott 
szenzorhálózat (a továbbiakban: HSN)66 és a padlóra kiterített, nyomásérzékelő háló 
követi le.67

63 SAF: Semi-Automated Force – félautomata erők munkaállomás.
64 EXCON: Exercise Control – gyakorlatirányító munkaállomás.
65 AAR: After Action Review – bevetés utáni kiértékelés (BUK).
66 HSN: Human Sensor Network – emberszenzor-hálózat.
67 Bink et al.  2015.
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14. ábra
A VSMM felépítése
Forrás: Bink et al.  2015, 4.

A VSMW felelős a harctéri körülmények realisztikus megjelenítéséért. Az itt dolgozó 
operátorok betölthetik a géppuskás erők, a járműszemélyzet vagy a magasabb beosztású 
katonai elöljárók szerepét. A SAF-nál dolgozó operátorok félautomata erőket irányí-
tanak, vagy akár szükség esetén a VSMW operátoraiként tevékenykednek. Az EXCON 
felelős a szimulációs rendszer és a kiképzési forgatókönyvek megfelelő futtatásáért. 
Az itt dolgozó operátorok tehát a szoftverek kezelésén túl (forgatókönyvek telepítése, 
módosítása, futtatása) a hardverek karbantartásáért, hibaelhárításért és ellenőrzésért 
is felelősek. Az AAR-munkaállomás a VBS2 játékszimulátorba beépített kiértékelési 
funkciók segítségével üzemel, amely lehetővé teszi a szimulációk rögzítését és vissza-
játszását. A DSTS-szimulátort képességei alkalmassá teszik az egyéni katona szintjén 
és a kis létszámú alegységben végrehajtandó harcászati feladatok begyakorlására és szi-
mulálására. Ezáltal az alapkiképzést, a tiszt- és altisztképzést, a missziós felkészítéseket 
és a különleges műveleti alakulatok képzéseit képes támogatni olyan feladatoknál, mint 
a városharcászat, épületharcászat, keresés, kutatás, blokkírozás, zárás stb.68

Nemcsak az USA, hanem más nemzetek is látnak lehetőséget a VR-ral kibővített szi-
mulátorok katonai célra történő alkalmazásában, ilyen például az Egyesült Királyság, 
ahol a 800 millió £ értékű Védelmi Innovációs Alap (Defence Innovation Fund) keretein 
belül kívánják tesztelni a VR katonai kiképzésben való lehetőségeit. A virtuális valóság 

68 Bink et al.  2015.
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a szárazföldi erők kiképzésében (a továbbiakban: VRLT)69 koncepción belül felkérték 
a Bohemia Interactive Simulations (BiSim) vállalatot egy program elkészítésére. Kimon-
dottan néhány VR-hoz köthető funkciót kívánnak tesztelni a szoftverrel: nagyfelbontású 
HMD-eszközök és a virtuális környezet kapcsolata, az MR használata a szimulátoron 
belül, bevetés utáni kiértékelés.70

A BiSim kimondottan a szimulátorok fejlesztésére fókuszál, amelyekben egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak a VR-lehetőségek is. Ezt jól tükrözi egyik fő munkájuk a VBS3 játék-
szimulátor, amelynek a  17.1-es  verziójában elérhetővé váltak a VR biztosította előnyök 
nyílt forráskódú VR (a továbbiakban: OSVR)71 integrálásával. A nyílt forráskódú elkép-
zelés lényege a kompatibilitás megteremtése a legtöbb VR-szoftver és -hardver között, 
így a szimulátoron belül lehetséges Razer, Oculus Rift, HTC Vive használata is. A szimu-
látor környezetében több más szimulátor is futtatható.72 Ebből kiemelendő az úgynevezett 
PARASIM. Ez egy 3 szabadságfokos ejtőernyős szimulátor, amely biztonságos és költség-
hatékony módszert biztosít az ejtőernyősök számára, hogy a levegőben való végrehajtás előtt 
begyakorolják a feladatokat, fejlesszék a készségeiket, és ezáltal felkészüljenek a katonák 
tényleges ugrásra. Eddig mintegy 400 PARASIM-szimulátort értékesítettek világszerte. 
A rendszert széles körben az Egyesült Államok haderőnemei használják az előre meg-
határozott légi műveletekhez, vészhelyzeti mentéshez stb.73

15. ábra
A PARASIM használat közben
Forrás: Free Fall Maneuvering: fly in virtual space. Elérhető: https://parasim.com/solutions/free-fall/ 
(A letöltés dátuma:  2019. 08. 05.)

69 VRLT: Virtual Reality in Land Training – virtuális valóság a szárazföldi erők kiképzésében.
70 Andrew  2019.
71 OSVR: Open-Source Virtual Reality – nyílt forráskódú virtuális valóság.
72 VBS3 v17.1 (2017).
73 Virtual reality parachute training simulator. High Succes, low risk (é. n.).

https://parasim.com/solutions/free-fall/
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Előző tudományos diákköri konferenciára készült dolgozatomban részletesen ismertetésre 
kerültek a VBS3 képességei, amelyeket a témához való szoros kötődése miatt ezúttal is 
bemutatok. Alapkiképzés esetén a gépkarabély- és pisztolylőgyakorlatok, a kézigránát 
dobógyakorlatok felkészítő foglalkozásait meg lehet tervezni, és vizuálisan megjeleníteni 
a kiképzendő állomány részére FPS74 és felülnézetből. Harcászatból olyan tevékenysé-
geket lehet rajta bemutatni, mint a terepen való mozgás módjai, vagy az egyéni katona, 
tűzpár/tűzcsoport tevékenységei a támadó harc megvívása során nappal/éjszaka. Nem 
háborús műveletek esetében kiemelendő a C-IED75 képzés, amely lehetővé teszi az IED-k 
felismerését, kutatása során alkalmazott eljárások, biztosítási eljárások veszélyes kör-
nyezetben, az erők védelmének alapelveinek IED veszélyes környezetben, valamint 
az IED-támadás lehetséges megelőzési módjainak begyakorlását. Térképészeti ismeretek 
szerzésére is használhatjuk a szimulátort, például a terepen térképpel és térkép nélkül 
való tájékozódás, a korszerű GPS-ek, GNSS-ek használata. A tisztképzésben is alkal-
mazható lenne a szimulátor különböző tantárgyak kiegészítésére. A szimulátort olyan 
feladatok begyakorlására lehetne alkalmazni, mint például:76

• az összfegyvernemi támadó és védelmi harc megvívása;
• a lövész katona és alegység (harcjármű, kezelőszemélyzet, raj) felszerelésének, 

képességeinek ismertetése;
• a raj szervezeti felépítésének, főbb harci-technikai eszközeinek, fegyvertípusainak 

ismertetése;
• a raj és szakasz képességeinek ismertetése támadó és védő harcban;
• a légierő haderőnem feladatainak, fegyvernemei erőeszközeinek, szervezeteinek 

ismertetése.
A honvédtisztjelöltek esetében a szimulátor használata során nem okoznának problémát 
a nyelvi korlátok, ugyanis a felvételi során már követelmény az angol középfokú, komplex 
nyelvvizsga megléte. Az egyetem negyedik félévének végéig kötelező megszerezni 
a STANAG 2 szintű komplex, katonai nyelvvizsgát. Ha a szoftverben használatos 
katonai szakanyagot beépítenék a szókincsükbe, akkor a nyelvi órákon túl is segíthetnék 
a tisztjelölteket a nyelvvizsgához szükséges ismeretek elsajátításában. A megfelelő 
hardverekkel kiegészítve a rendszert, a szimulátorban lehetőség nyílik arra, hogy rádión 
keresztül kommunikáljanak a katonák, ezzel a rádióforgalmazást is begyakorolva, továbbá 
kiegészítve kormánnyal, váltókarral vagy joystickkal a rendszert, a különböző járművek 
vezetését is tudnák realisztikus környezetben és módon gyakorolni. A VBS3 a már 
specializációt választott honvédtisztjelöltek esetében is segítséget tud nyújtani a katonai 
vezetői, a katonai logisztika és a katonai üzemeltetés szakirányon egyaránt. Néhány 
felhasználási ötletet kiemelve: lövészeknél a mozgásmódok, tüzelési testhelyzetek, 
háborús és nem háborús katonai műveletek; felderítőknél mélységi műveletek , híradóknál 

74 FPS: First Person Shooter – belső nézet (első szám egyes személyű).
75 C-IED: Counter Improvised Explosive Devices – improvizált robbanóeszközök elleni védelem.
76 Virágh  2019.
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az összeköttetés , rádióforgalmazás biztosítása; fegyvertechnikusoknak a különböző 
fegyverek ismeretanyaga stb.77

Missziós felkészítésekre is alkalmas a szimulátor, ugyanis a térképszerkesztési lehe-
tőségekkel megtervezhető szinte bármelyik műveleti terület. A szimulátorban a helyi 
lakosság viselkedése is beállítható, így olyan gyakorlási opciók is elérhetővé válnak, 
amelyekre eddig csak elméletben volt lehetőség.78

Nemcsak tőlünk nyugatra, hanem a keleti országokban is már elkezdtek kísérletezni 
a VR katonai felhasználásával. Kínában a China Electronics Technology Group Corpo-
ration egy új VR-rendszert fejlesztett ki, amelyben nagy hangsúlyt fektettek a földrajzi 
információk alapján felépített virtuális környezetre és a gépi tanuláson alapuló harc-
kiképzésre.79 Dél-Korea az Optimus Systemmel együttműködve, fejleszt ki virtuális 
lövészet és virtuális ejtőernyős szimulátorokat, amelyeket hamarosan alkalmazni fognak 
a kiképzés során.80

Mindenféleképpen megemlítendő a virtuális terepasztal és virtuális térképészet ötlete. 
Ennek lényege, hogy a terep térben kivetült mását egy megfelelő nagyságú, általában sík 
felületen virtuális szemüvegek vagy sisakok segítségével képesek vagyunk látni. Az ilyen 
térképeknek két rendkívül fontos tulajdonsága van, a realisztikusság és az interaktivitás. 
A realisztikusság a térhatások szempontjából a valós tárgyak virtuális másának torzítás-
mentes, 3D-s megjelenítését jelenti. Az interaktivitás a különböző virtuális térben történő 
módosításokat jelenti, például objektumokhoz vagy terepszakaszokhoz címkék társítása.81 
Ilyen a képen látható NATO-jelzések hozzáadása. Ha felidézzük az első fejezetben meg-
fogalmazott alternatív valóságok jellemzőit, akkor észrevehetjük, hogy egy ilyen típusú 
alkalmazás már nem a VR, hanem az MR területéhez tartozik. Ez csupán kategorizálás 
szempontjából fontos információ. A virtuális térképek használatával az eligazítások meg-
tartása, harcparancsok kiadása ténylegesen realisztikus lenne, és nem állna fenn annak 
a veszélye, hogy egyes katonák nem tudják megfelelően vizualizálni a harcászati hely-
zetet, ami később nehézségeket eredményezhet feladat-végrehajtás közben. Nem kellene 
sem papíralapú térképeket, sem természetben fellelhető alapanyagok felhasználásával 
létrehozott terepasztalokat alkalmazni (nem hagyunk ezáltal nyomot), ugyanis a virtu-
ális térképeket adatbázisokban tárolhatnánk, amelyek utána hozzáférhetőek az illetékes 
személyek számára. Természetesen nem hagyható el teljesen a tradicionális térképészet 
és terepasztalok módszere, mert minden körülményre, ezáltal a modern eszközök nélküli 
feladat-végrehajtásra is készen kell állnunk, azonban nem zárkózhatunk el az új típusú 
hadviselés megismerésétől és alkalmazásától.

77 Virágh  2019.
78 Virágh  2019.
79 Dehua  2018.
80 Ji-yeon  2016.
81 Jung et al.  2008.
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16. ábra
Virtuális térkép katonai alkalmazási lehetőségei
Forrás: Knight  2018

Virtuális vezetési és irányítási pontok

A katonaság egyik alapvető jellemvonása a fegyelem. Ez a szervezetek struktúrájában 
is visszaköszön, általában szigorú alá-fölé rendeltségi viszonyok láncolatán keresztül 
történik a döntéshozatal. A felsőbb vezetők sok esetben egy adott szervezeti egységen 
belül vannak, néha még földrajzilag is ugyanott tartózkodnak, így az információáramlás 
könnyebben biztosítható. Ilyen szempontból kijelenthetjük, hogy a modern hadseregek 
jelentős részére a centralizált vezetési struktúra a jellemző. Ez nem feltétlenül jelent 
problémát békés régiókban, azonban műveleti területen, ahol a magas beosztású katonai 
vezetők fokozottan a potenciális célpontok közé tartoznak, nem észszerű ez a centrali-
záltság, hiszen egyetlen (terror)támadás esetén kiiktathatóvá válik akár a vezető beosztá-
súak jelentős része is. Felmerül tehát az igény arra, hogy decentralizált vezetési struktúrát 
alakítsunk ki. Ebben segíthet a VR, mert lehetőség van egymástól akár fizikailag távol 
eső, mobilis vezetési egységek összességeként megalkotni a vezetői réteget a virtuális 
vezetési és irányítási pontok segítségével.

Voltak már próbálkozások ilyen rendszerek kiépítésével kapcsolatban. Egyik kezdeti 
termék a Lionhearth Technologies vállalat virtuális vezetési pontja (a továbbiakban: 
VCP)82 volt. Nagyon fontos jellemzője a VCP-nek  a C4I83 rendszerekre alapozott mobilis, 

82 VCP: Virtual Command Post – virtuális vezetési pont.
83 C4I: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence – vezetés, irányítás, 
kommunikáció, számítástechnika, hírszerzés.
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interaktív, valós idejű együttműködés lehetőségének a megteremtése. Ezt a következő 
formában kivitelezték. Adott volt egy virtuális tér, amely egy irányítási központot (épületet) 
jelenített meg. Itt a közös együttműködést a központi termek biztosították, de lehetőség 
volt adott célú egyéni szobák kialakítására is, például térképszobák, eligazító termek 
stb. Itt elérhetőek voltak a C4I rendszerek adatbázisai által szolgáltatott információk. 
Az irányításban részt vevő, a valóságban egymástól távol lévő felek ugyanabban 
a virtuális térben tevékenykedhettek, kommunikálhattak egymással, és akár láthatták 
is egymást HMD-eszközök révén. A vezetési ponton belül lehetőség volt valódi képeket, 
videókat megjeleníteni adott szituációkról, és kiértékelni azt a többi vezetővel, majd 
információt, parancsot továbbítani az alárendeltek felé. A valós idejű együttműködés 
biztosításához fontos kritérium a megfelelő adatátviteli sebesség biztosítása a késések 
elkerülése érdekében.84 A VCP használata végül nem terjedt el.

17. ábra
A VCP központi terme
Forrás: Morgenthaler–Steiner–Mayk  1995; QR-kód: www.youtube.com/watch?v=O2Qz3MPu8To 
(A letöltés dátuma:  2019. 10. 10.)

84 Munk  2000.

http://www.youtube.com/watch?v=O2Qz3MPu8To
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A  2004-től, az Egyesült Államok Hadseregében használatban lévő CPOF-rendszert85 
a DARPA86 és több cég együttműködésével hozták létre. Ez egy tervezésre és térképé-
szeti megjelenítésre létrehozott virtuális harcászati környezet, amelynek elsődleges célja, 
hogy a különböző szintű katonai szervezetek között biztosítsa az információáramlást 
és bemutassa az alárendeltek számára a parancsnoki elgondolást. A tervezéshez való 
hozzájárulás érdekében a kétirányú kommunikáció minden irányba biztosított a részt 
vevő felek között. A rendszer kiépítése alatt nagy hangsúlyt fektettek a kommuniká-
ciós csatornák fejlesztésére, ugyanis a rendszer egyik fő feladata az információs fölény 
megszerzéséhez való hozzájárulás. 2D-s és 3D-s térképészeti megjelenítés is beállítható 
egyéni igénytől függően. Hang- és képanyagok megosztására is van lehetőség, amellyel 
valós időben tudunk dolgozni, akár azt interaktív módon megszerkeszteni. Mindezekhez 
asztali számítógépeket, laptopokat és egyéb hálózati csatlakozásra alkalmas eszközöket 
alkalmaznak.87 Összehasonlítva a VCP-vel két jelentősebb különbséget lehet észrevenni. 
Az egyik, hogy ablakon (képernyőn) keresztül megtekinthető VR-ról beszélünk a CPOF 
esetében, tehát annak a virtuális térnek, ahol az adatok, információk megosztása történik, 
a felhasználó nem részese, csupán külső szemlélője. A másik különbség abban rejlik, 
hogy még a VCP-t C4I rendszerekre alapozták, addig a CPOF maga egy C2-rendszernek 
felel meg.

A CPOF-rendszer habár már egy  15 éves technológia, az érdeklődés iránta nem csök-
kent. Sőt, egyre hasznosabb funkciókkal látják el folyamatos frissítések segítségével. 
Jelenleg egy olyan programnak a része, amelyben egy nagyobb volumenű modernizációt 
hajtanak végre a vezetési és irányítási pontokon. Ennek keretében a CPOF-t felváltja 
majd a Command Post  2025. Ez sokkal hatékonyabb lesz, mint elődje, és eszköztárát 
kibővítik majd a kor kihívásaihoz igazodva különböző felhőszolgáltatásokkal és IoT-
lehetőségekkel.88 A szoftver magja a CP CE89 lesz. Ez már olyan területeket is magában 
foglal majd, mint a logisztikai, hírszerzési, műveleti rendszerek, így a tradicionális C2-
rendszerek képességein túltesz majd. Bizonyos folyamatok automatizálását tervezik 
annak érdekében, hogy kevesebb ember kelljen egy ilyen vezetési pontnak az üzemel-
tetéséhez, aminek eredményeképpen mobilisabbá válhat a rendszer.90 Az alábbi videó 
megtekintésével betekintést nyerhetünk abba, hogy a vezetési pontok kiépítéséhez milyen 
VR-on kívüli problémákkal kell szembenéznie a tervezőknek.

85 CPOF: Command Post of the Future – jövő vezetési pontja. 
86 DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency – fejlett védelmi kutatási projektek 
ügynöksége.
87 Greene et al.  2011.
88 IoT: Internet of Things – dolgok internete.
89 CP CE: Command Post Computing Environment – vezetési pont programozási környezete.
90 Stone  2016.
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18. ábra
Vezetési pontok üzemeltetése (videó)
Forrás: CERDEC Command Post Concepts (2018).

Pilóta nélküli légi járművek

A pilóta nélküli légi járművek (a továbbiakban: UAV),91 pontosabban az operátorok által 
távolról vezérelt személyzetet a fedélzetén nem hordozó repülőeszközök, manapság 
igen nagy népszerűségnek örvendenek többek között a közösségi média térnyerésének 
is köszönhetően. A sokak által csak drónként emlegetett eszközök fogalomkörébe tar-
toznak a mindössze néhány grammos nano UAV-k és a több száz kilogrammos, akár 
40 méteres fesztávolságú szárnyakkal rendelkező UAV-k egyaránt. Az eltérő konstruk-
ciókat természetesen más-más feladatokra alkalmazzák.92

Kezdetben a katonai területen kényes célpontok likvidálására, harci és felderítési 
információk szerzésére alkalmazták őket a harcászati szinttől egészen a stratégiai szintig 
annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az összadatforrású felderítéshez. Mára a feladat-
rendszerük kibővült, több légi járművet helyettesítve látják el például a célmegjelölés, 
hírszerzés, megfigyelés, harctéri kutatás és mentés, elektronikai és információs had-
viselés feladatait. Ezenfelül a közigazgatásban, rendészetben, katasztrófavédelemben 
is fontos szerephez juthatnak például a csomagszállítás, járőrözés, helyszínbiztosítás, 

91 UAV: Unmanned Aerial Vehicle – pilóta nélküli légi járművek.
92 Hassanalian–Abdelkefi  2017.
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 kutatás-mentés, tűzfészek lokalizációja területén.93 Feladatrendszerük folyamatosan 
bővül az eddig bemutatott területeken és új területeken is egyre szélesebb körben alkal-
mazhatják majd őket, például az egészségügyben vagy a mezőgazdaságban. Pontosan 
ennek következtében mutatkozik fellendülés a kereskedelmi célú UAV-k piacán.94 
Az egyre modernebb elgondolások realizálására való törekvések – különös tekintettel 
az okosvárosok koncepciójának kialakítására – miatt robbanásszerű fellendülés várható 
a jövőben. Az okosváros egy jól elkülöníthető földrajzi terület, ahol a csúcstechnológiás 
iparágak például az infokommunikációs rendszerek, logisztika, energiatermelés területén 
a szereplők együttműködnek abból a célból, hogy hozzájáruljanak a polgárok jólétének, 
életkörülményeinek javításához, a szolgáltatások intelligens fejlesztéséhez. Az okosvárost 
több szervezet együttesen kormányozza a város politikájának és a folyamatos fejlődés 
érdekében létrehozott szabályok, törvények betartásával.95 A UAV-ket olyan, a korábban 
felsorolt feladatoktól eltérő területeken alkalmaznák az okosvárosokban, mint például 
a közlekedés, tömegirányítás, károsanyag-kibocsátás szabályozása, személyszállítás 
(dróntaxik), big data, heterogén rendszerek közötti koordináció.96

19. ábra
Az amerikai légierő által előszeretettel használt UAV, a Predator
Forrás: Tomkins 217

93 Németh  2018a.
94 Németh  2018b.
95 Camero–Alba  2019.
96 Khan et al.  2018; Mohammed et al.  2014.
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Az urbanizáció már több évszázada tartó folyamat. Napjainkban a föld lakosságának 
körülbelül 55%-a  már városokban él, és ez az érték a jövőben csak tovább fog emel-
kedni, becslések szerint  2030-ra  eléri majd a 66%-ot.97 Katonai szempontból nézve 
ez a városi környezetben végrehajtott műveletek számának emelkedését feltételezi. 
Ez összefügg az UAV-k alternatív valóságok területén való megjelenésével. Vélemé-
nyem szerint különös igény jelentkezik majd a mesterséges intelligenciával ellátott UAV-k 
iránt, különös tekintettel a különböző felismerő és azonosító rendszerekre. A felismerő 
rendszerek hatásfokának javításában kiemelt szerep jut a gépi tanulás és a mélytanulás 
különböző módszereinek, aminek következtében folyamatosan növekedni fog a felismerés 
hatékonysága, legyen szó emberi arcokról, járművekről vagy egyéb objektumokról.

Katonai orvoslás

A katonák harcképességének fenntartása, egészségének megőrzése és életüknek meg-
mentése tartozik a katonai orvoslás fő feladatai közé. Ahhoz, hogy a katona minél hos-
szabb ideig legyen harcképes, fiziológiai szükségleteinek folyamatos kielégítése mellett, 
mentális állapotát magas szinten kell tartani, feladat-végrehajtásának eredményessége 
érdekében. Az emberi szervezetben lezajló folyamatok megfigyelése, a változások detek-
tálása úgynevezett body-LAN-okba98 szervezett egészségügyi érzékelőkkel lehetséges. 
A katona állapotáról szóló információkat rádió-összeköttetésen keresztül lehetne továb-
bítani a vezetési pontok egészségügyi elemző részlege felé. A miniatürizált technológiai 
eszközöket (számítógép, szenzorok, érzékelők) a katona egyenruhájának anyagában, 
zsebeiben lehetne elhelyezni.99 Jelen koncepció megvalósítása az MH vezetési rendsze-
rében még nem aktuális a technológia kiforratlansága és a szükséges infrastrukturális 
háttér hiánya miatt, ugyanakkor a már napjainkban is zajló fejlesztések során célszerű 
figyelembe venni a jövőben várható kihívásokat.

A katonai műveletek, harctéri cselekmények során jelentős lehet a sérülések kocká-
zata, amelyek szakszerű ellátását minél rövidebb időn belül meg kell kezdeni. Ennek 
első lépcsője az elsősegély ellátás, amely minden katona számára egy kötelezően elsa-
játítandó jártasság. Második fokozata a mentőellátás, harmadik pedig a kórházi ellátás. 
A harctér és a kórházak közti távolságot a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan 
kell megtenni a sérült egészségének az érdekében. Ehhez általában különböző légimen-
tőegységeket alkalmaznak, mint például a MedEvac és a CasEvac (Casualty Evacua-
tion). Előbbi esetben egységesített, kimondottan mentési célokra létrehozott járműveket 
alkalmaznak, amelyek képesek a sérült ellátására az út megtétele közben is. Utóbbi 
esetben a legközelebbi, sérült szállítására elegendő hellyel rendelkező járműveket kell 
érteni, függetlenül azok orvosi ellátási képességétől. Sajnos előfordul, hogy a beteget 

97 The world’s cities in  2016 (2017).
98 LAN: Local Area Network – helyi hálózat.
99 Haig et al.  2013.
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még így sem sikerül időben a kórházba szállítani, a mentőellátás nem elegendő, vagy 
pedig nem tudják az adott kórházban időben ellátni. A problémák egy részére megoldást 
jelenthet az úgynevezett „távellátás”. A mai kiterjedt informatikai hálózatoknak és nagy 
sávszélességnek köszönhetően képesek vagyunk akár távműtétek végrehajtására is. 
Ez a jelenlegi technológiai szinten azt jelenti, hogy egy orvos a műtétet végrehajtó orvos-
csapatot látja el instrukciókkal, de a jövőben akár azt is jelentheti, hogy VR-sisakokkal 
és szemüvegekkel robotkarok közvetítésével egy orvos akár egy másik kontinensről is 
képes életmentő beavatkozásokat végezni.100

A fegyveres konfliktusok alkalmával különböző okok miatt a katonát olyan hatások 
érhetik, amelyek szellemi teljesítőképességére jelentős hatással lehetnek. Sokan nem 
képesek megbirkózni ezekkel a nehézségekkel, és poszttraumatikusstressz-szindróma 
(PTSD)101 alakulhat ki. E kifejezés nem összekeverendő a harci/harctéri stresszel, amely 
az összecsapások alatt jelentkezik a katonánál.102 A katonáknál magas százalékban fel-
lelhető ez a szorongási zavar, amelynek gyógyítási lehetőségei közé tartozik a megfelelő 
szakemberekkel történő konzultáció, különböző gyógyszerek szedése vagy az expozíciós 
terápiák. Az expozíciós terápia egy olyan kognitív viselkedésterápia,103 amely során 
a beteget ellenőrzött körülmények között szembesítik a traumát okozó történéssel, így 
segítik annak feldolgozását.104 E gyógykezelés VR-ral kibővített változata az úgyneve-
zett virtuális valóság expozíciós terápia (a továbbiakban: VRET),105 amely hatékonyabb 
megoldást jelenthet a PTSD kezelésére, mint a hagyományos gyógymódok. A VRET 
lényege, hogy a páciens elbeszélése alapján felépítenek egy olyan virtuális környezetet, 
amely megfeleltethető a beteg traumatikus élményét okozó környezetnek. Különböző 
VR-eszközök segítségével befolyásolják a beteg érzékeit, hogy minél jobban el lehessen 
mélyülni ebben a környezetben. Itt a beteg a számítógépes grafikai megjelenítés segítsé-
gével felidézi a szorongásának okait, és a szakemberek segítségével megtanulja kezelni 
azt.106

Repülőorvosi alkalmassági vizsgálatra is van lehetőség VR segítségével. Ennek egyik 
úttörői lehetünk, hiszen az MH EK (Egészségügyi Központ) Kecskeméten működő 
Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetében egy kisebb csapat a repü-
lésélettani stressz szintjének mérésével kapcsolatos kutatásokat végez. Ehhez felhasz-
nálják a Magasság-élettani Osztály által rendelkezésre bocsájtott barokamrát,107 speciális 

100 Jiusheng  2012.
101 PTSD: Post Traumatic Stress Disorder – poszttraumatikusstressz-szindróma.
102 Sztankai  2014.
103 A kognitív viselkedésterápia célja, hogy a beteg megtanulja kezelni félelmeit, szorongásait, 
viselkedésének, gondolatainak befolyásolásával.
104 Fodor–Bitter  2015.
105 VRET: Virtual Reality Exposure Therapy – virtuális valóság expozíciós terápia.
106 Wenruia et al.  2019.
107 Barokamra: funkcionális diagnosztikai vizsgálatok (például terheléses elektrokardiográfia) 
futtatására alkalmazott szerkezet/szoba.
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eszközöket  (NIRS,108 Kapnográf,109 Firstbeat Bodyguard 2),110 a Domján Károly zászlós 
által készített HMD-t, a csapat által kidolgozott tesztsorozatokat (Step by step, LIVE 
TEST, NETWORKING LIVE TEST). Nagyon fontos, hogy az ilyen vizsgálati rendszerek 
úgy épüljenek fel, hogy a lehető legjobb közelítéssel a valós behatásokat tárják elénk. 
A VR repülésbiztonsági szerepe megkérdőjelezhetetlen, ugyanis a jövőben az utólagos 
balesetek kivizsgálásánál, bekövetkezett, vagy éppen be nem következett légi esemé-
nyek elemzésénél, új elgondolások tesztelésénél az objektív kontroll egyik igen komoly 
eszközévé válhat. A szimulációs repülések alatt valós feladatok végrehajtását is előre 
megvalósíthatjuk, így előre lehet számolni bizonyos stresszösszetevők megjelenésével, 
hatásával.111

20. ábra
Tesztsorozatra való felkészülés a barokamrában
Forrás: Domján  2018,  172. alapján a szerző szerkesztése

108 NIRS – Near Infrared Spectroscopy – közel infravörös spektroszkópia: az agy jobb és bal féltekének 
homloklebenyén mérhető véroxigénszint mérésére szolgáló eszköz.
109 Kapnográf: a kilélegzett széndioxid mérésére szolgáló eszköz.
110 Firstbeat Bodyguard 2: a Fusion Vital által kifejlesztett pulzusvariancián alapuló testszenzoros 
mérőrendszer.
111 Domján  2018.
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A Magyar Honvédség előtt álló lehetőségek

A Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési program  2017-es  bejelentésével elindult 
az MH megújítása, amelynek kivitelezéséhez több mint 3500 milliárd forintot biztosí-
tanak a szervezet számára.112

Azóta olyan eredményeket lehet már felmutatni, mint például:
• a helikopterképesség növelése a H145M típusú helikopterek katonai változatának 

beszerzésével, a Mi  17-es  szállítóhelikopterek felújításával, a Mi 24-es  harci heli-
kopterek üzemidő-hosszabbítást célzó rekonstrukciójával;

• az A319-es  csapatszállító repülőgépek beszerzése;113

• az új  2015M hadi gyakorló-egyenruha rendszeresítése;
• több száz Suzuki Vitara szolgálati gépjármű átadása;
• CZ-HU P-07, CZ-HU P-09, CZ-HU Scorpion EVO3 A1, CZ-HU Bren 2 A1 fegy-

verek gyártása;
• 44 darab Leopard 2 harckocsi és 24 darab PzH  2000 önjáró löveg beszerzése.114

Amint azt olvashattuk, a program sok terület modernizációját érinti. Az anyagi források 
elosztásának a módjáról a felsővezetők sok szempontot figyelembe véve döntenek. Úgy 
vélem a Zrínyi  2026 keretébe illeszkedne a különböző képességek (elsősorban a kiképzés 
területén) alternatív valóságokkal – különös tekintettel a VR-ra  – történő kiegészítése, 
fejlesztése, amelyet átcsoportosításokkal vagy új források bevonásával lehetne fedezni.

Javaslataim

A VR egyértelműen azon szofisztikált rendszerek csoportjába tartozik, amelyek az új 
típusú oktatás és kiképzés egyik tartópillére lehet a jövőben, ugyanis a hagyományos 
tanítási módszerekkel ellentétben képes aktívan bevonni a hallgatókat és a kiképzendő 
állományt a tudásátadás folyamatába. A hálózatalapú társadalommá fejlődés követ-
keztében ez egy egyre kiemelkedő tényezővé válik, hiszen a világon minden területen 
tapasztalható nagyfokú felgyorsulás miatt az eddigi nevelési-tanítási technikák nem ki-
elégítőek a diákok számára. Az igény tehát adott egy olyan komplex ingereket generáló 
rendszerek alkalmazására, mint a VR-rendszerek.115

112 A HM fejezet  2019. évi költségvetési javaslata (2018).
113 Előd  2018.
114 Zrínyi  2026: a magyar haderő fejlesztése (2019).
115 Virágh  2019.
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Virtuális kiképzési környezet létrehozása

Az előző fejezetben kifejtett VR-lehetőségekkel ellátott szimulátorok közül bármelyiket 
be lehetne építeni az MH kiképzési rendszerébe különböző területeken, azonban úgy 
vélem, hogy a VBS3- és a PARASIM-szimulátorok együttes integrálásának lehetőségével 
nyerhet a legtöbbet a katonai szervezet. A VSTS- és DSTS-rendszerek integrációja esetén 
az Amerikai Egyesült Államok Hadseregével kellene szorosan együttműködni és adott 
esetben szerződést kötni, ami a két ország katonai és gazdasági potenciáljában meglévő 
különbségek miatt nem biztos, hogy célravezető lenne. Kétséget kizáróan a DSTS integ-
rációjának lehetősége lenne a legideálisabb katonai kiképzés szempontjából, azonban 
a licenszek megvásárlása és a szükséges technikai eszközpark beszerzése több száz 
millió forintos beruházást igényelne. Hosszú távú célként azonban még érdemes gon-
dolni rá. A VRLT esetében már földrajzilag is hozzánk közelebb álló nemzettel (Egyesült 
Királyság) tudnánk tárgyalni, ugyanakkor a szimulátorról kevés információ érhető el, 
jelenlegi tudásom szerint még nem is került teljesen kifejlesztésre. A VBS3 egy folya-
matosan fejlődő szimulátor. Fejlesztői, a BiSim egy cseh vállalat, amely a korábban 
említett partnerek közül a legideálisabb jelölt hazánk kapacitásait is figyelembe véve, 
nem is beszélve arról, hogy V4-országként116 szoros kapcsolatot ápolunk velük. Úgy 
gondolom, hogy VBS3 által felvázolt lehetőségeket VR-ral kiegészítve már egy kielégítő 
immerzitásélményt nyújtó rendszert kapunk, amelynek beillesztése indokolt a korábban 
fejezetben leírt területeken. Külön szeretném kiemelni a tisztképzésbe történő integráció 
lehetőségét, ugyanis modernebb oktatási módok alkalmazása motivációs hatással bírhat 
a tisztjelöltekre és az oktatókra egyaránt. Erre igen nagy szükség van, hiszen túlsá-
gosan magas a szervezet fluktuációja – elsősorban a fiatal tisztek körében –, ami számos 
tényező mellett a képzési, kiképzési és egyéni fejlesztési lehetőségek korlátozottságának 
is köszönhető, és szervezetünk hatékony működését hátrányosan befolyásolja.117

A VBS3 környezetében futtatható PARASIM esetleges integrációja modernizálhatja 
az ejtőernyős képzést olyan feladatokkal, mint a helyes gépelhagyási pozíció felvétele, 
a szabályos földre érkezés, légi járművön való tevékenységek rendje. Mivel személyes 
tapasztalattal nem rendelkezem erről a szimulátorról, így nem javasolhatom egyértelműen 
ennek integrációját, azonban megfontolandó ötletnek tartom, hogy a felderítő specia-
lizáción tanuló honvédtisztjelölteket, valamint a szerződéses és hivatásos állományból 
kiválasztott, leendő ejtőernyősöket egy nagytapasztalatú ejtőernyős kíséretében delegál-
junk olyan külföldi eseményekre, ahol lehetőség van a PARASIM kipróbálására. Jelenleg 
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison használatban vannak olyan földi szerek, ame-
lyekkel meg tudják közelíteni a valóságos élményt,118 azonban a PARASIM beszerzésére 

116 V4: visegrádi együttműködés, vagy ahogy gyakrabban emlegetik, a V4-ek, Csehország, 
Lengyelország, Magyarország és Szlovákia regionális szervezete az Európai Unión belül.
117 Adatok a Magyar Honvédségről (2018).
118 Farkas  2018.
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irányuló pozitív döntés esetén ezek együttes használatával vagy azok teljes kiváltásával 
tudják felkészíteni a jövőben a kiképzendőket.

Kísérleti jelleggel virtuális terepasztal fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra bizto-
sítását javasolom az MH Modernizációs Intézet számára. Véleményem szerint létre kell 
hozni a szervezeten belül egy kutatás-fejlesztési csoportot, akik kimondottan az erre 
a technológiára épülő képesség megteremtésével foglalkoznak. Javaslatom magában 
foglalja a Microsoft fejlesztőivel való kapcsolatfelvételt, ugyanis az általuk fejlesztett 
HoloLens 2 szemüvegre már terveztek hasonló térképészeti megoldásokat. Amennyiben 
a megfelelő virtuális térképi környezet kialakításra kerülne, végre lehetne hajtani a továb-
biakban annak csapatpróbáztatását, majd a kiképzési rendszerbe történő integrálását.

Virtuális vezetési és irányítási pontok létesítése

A VCP rendszerének fejlesztése a  2000-es  évek elején felfüggesztésre került. Úgy gon-
dolom, hasonló komplex rendszer kiépítése nem feltétlenül szükséges az MH keretein 
belül, viszont remekül működhet a NATO szervezetében. Mivel nagy hangsúlyt kell 
fektetnie a tagállamoknak a NATO-interoperabilitásra, egy olyan virtuális vezetési 
és irányítási rendszer kidolgozása, amelynek hazánk is része, előnyös lehet, és meg-
könnyítheti a szervezet jövőbeni működtetését. Úgy gondolom, hogy a mai kor bizton-
sági kihívásaihoz igazodva fontos a döntési ciklus időszükségletének minimalizálása, 
tehát a kvázi azonnali reagálás képességének megteremtése, amit az ilyen rendszerek 
biztosítani tudnak.

Úgy gondolom, hogy a CPOF vagy a Command Post  2025 megismerése mindenfé-
leképpen előnyös lenne a honvédségnek. Tapasztalat híján hasonló rendszer bevezetését 
nem javasolhatom egyértelműen, azonban kiküldhetnénk az USA-ba olyan delegációt, 
akik kimondottan e rendszerek megismerésére törekednének. A szükséges ismeretek 
megszerzését követően dönteni kell arról, hogy Magyarországon szükséges-e hasonló 
vezetési pontok és hasonló virtuális vezetési környezet kiépítése.

Mesterséges intelligencia kutatása

UAV-k esetében a VR számos területen, így a missziók esetében is fontos szerepet 
játszhat, különös tekintettel a városi környezetben történő feladatok végrehajtása során. 
A mesterséges intelligenciával felruházott UAV-k a felderítést emberi beavatkozás nélkül, 
önállóan is végre tudják majd hajtani. Az általuk szerzett adatok egy adatgyűjtő, fel-
dolgozó, értékelő, elemző és szétosztó központba (esetleg a korábban tárgyalt virtuális 
vezetési és irányítási központ) kerülnek továbbításra, majd a különböző feladatok során 
felhasználásra. Úgy vélem, hogy a UAV-k által rögzített és továbbított képeket, felvé-
teleket VR-szemüvegek vagy HMD-k segítségével valós időben követheti az operátor, 
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így akár azonnal be is vonhatják a különböző tervezési, döntési folyamatokba.119 Ilyen 
megoldásokkal az élőkép mellett akár valós időben létrehozható a parancsnokok munkáját 
közvetlenül támogató, dinamikusan változó virtuális terepasztal. A megoldás technikai 
alapjai már léteznek, egy variáció az alábbi demó videóban megtekinthető.

21. ábra
Egy drón által készített 3D-s modell
Forrás: Virtual Reality: The Future Of Military Training (2016).

Katonai orvosi ellátás modernizálása

Szintén elsősorban missziós környezetben lehet hasznos a távellátás, távműtétek lehe-
tőségének megtermetése. Amennyiben az ezekre képes eszközökből mobilis verziók 
kerülnének kifejlesztésre, a MedEvac és CasEvac egységeket fel lehetne velük szerelni, 
így a kórházi ellátást lényegesen rövidebb idő alatt lennének képesek biztosítani a sérültek 
számára. Ez az elképzelés az orvosi állomány védelmét is szolgálja, ugyanis kevesebb 
orvosnak kellene műveleti területen tartózkodnia.

Véleményem szerint a PTSD-ben  szenvedő magyar katonák ellátása teljes mértékben 
az állam kötelessége. Az ellátás során előnyben kell részesíteni azokat a kezeléseket, ame-
lyek a lehető leghatékonyabbak, és a lehető legkisebb egészségügyi kockázatnak teszik 
ki a pácienst. A függőség kialakulásának és egyéb negatív mellékhatások kockázatával 
járó gyógyszeres kezeléseknek mellőzésével a szakpszichológusoknak,  pszichiátereknek 

119 Greene–Stotts–Greenberg  2011.
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meg kell adni az alternatív gyógyítás lehetőségét. Ezt az alternatívát biztosíthatja a VRET. 
Mivel hatékonysága számunkra ismeretlen, így kísérleti fázisban egy ilyen terápiára 
alkalmas szoba kialakítását javaslom az MH EK Honvédkórházban, ahol szigorúan 
ellenőrzött körülmények között felügyelnék az ellátást. Amennyiben pozitív kimenetelű 
eredmények születnének, úgy a jelenlegi gyógyítási eljárásaink egy egészen új irányt 
vehetnének a VR felé.

A kecskeméti barokamra VR-lehetőségekkel való kibővítésének eredményeként 
a repülésélettani stressz standardizálható bizonyos cselekvésekhez, amelyek a kikép-
zésben, feladatok végrehajtásában, különböző elemzői munkákban játszhatnak majd 
szerepet a jövőben.120 Ezek alapján javaslom az ezzel foglalkozó kutatócsoport erkölcsi, 
anyagi és technikai eszközökkel való kiemelt támogatását.

Összegzés

Dolgozatomban 4 fejezetre bontva részletesen tárgyaltam a VR és annak katonai alkal-
mazási lehetőségeinek témakörét. Az 1. fejezetben a VR fogalmának értelmezését, 
működését, valamint a hozzá kapcsolódó alternatív valóságok közötti hasonlóságokat 
és különbségeket tárgyaltam. A 2. fejezetben a VR polgári környezetben való alkalma-
zási lehetőségeiről számoltam be. Munkámban négy olyan területet érintettem, ahol 
véleményem szerint a legnagyobb potenciál mutatkozik az alternatív valóságok esetében. 
Közülük külön kiemelve az oktatás témakörét tartom a legfontosabbnak, ugyanis hazánk 
oktatási rendszerének reformja véleményem szerint időszerű kérdés. A 3. fejezetben 
a VR katonai felhasználási lehetőségeiről írtam. Itt is négy területre kategorizáltam be 
az alkalmazási lehetőségeket. Ezekre alapozva fogalmaztam meg javaslataimat a követ-
kező fejezetben. A 4. fejezetben javaslataimat fogalmaztam meg az MH képzési/kiképzési 
és vezetési rendszerének, egészségügyi ellátásának a modernizálásához, a műveleti terü-
leten való tevékenységek hatékonyabb felderítési, kiértékelési és elemzői megoldásokkal 
való támogatásához.

Javaslatot tettem a DSTS- és a VBS3-szimulátor kiképzési rendszerbe történő integ-
rálására, valamint a PARASIM-szimulátor vizsgálata, kedvező eredmények esetén 
a VBS3-mal való együttes integrációjára. A virtuális térképek, illetve terepasztal-ké-
pesség megteremtéséhez szükséges kutatási környezet kialakítására és egy fejlesztői 
csoport létrehozása az MH Modernizációs Intézet keretein belül. Egy, a VCP-hez hasonló 
komplex virtuális vezetési rendszer NATO-szintű kialakításának kezdeményezésére, 
valamint a CPOF és a Command Post  2025 hazai alkalmazása lehetőségeinek vizsgá-
latára. A mesterséges intelligencia kutatása irányába történő orientáció megkezdésére, 
különös tekintettel az UAV-k képességeinek előre mozdítása érdekében. Egészségügyi 
távellátásra alkalmas eszközök beszerzésére és fejlesztésére, valamint a PTSD gyó-
gyításának elősegítése céljából a VR expozíciós terápiával kapcsolatos kutatómunka 

120 Domján  2018.
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 beindítására az MH EK Honvédkórházban. A kecskeméti barokamra VR-lehetőségeinek 
kihasználásával foglalkozó kutatócsoport erkölcsi, anyagi és technikai eszközökkel tör-
ténő támogatására.

Úgy vélem sikerült a bevezetésben megfogalmazott célkitűzéseimnek eleget tenni, 
illetve remélem, hogy az általam végzett kutatási munka hozzá tud majd járulni a magyar 
katonai képességek fejlődéséhez a javaslataimban megfogalmazott felhasználási lehető-
ségek integrációján keresztül.
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Rövidítések Jegyzéke

Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
3GPP 3rd Generation Partnership Pro-

ject 
harmadik generációs partnerségi 
projekt

5G NR 5G New Radio 5G rádiószabvány
AAR After Action Review bevetés utáni kiértékelés (BUK)
ABV – atom-, biológiai és vegyi védelem
AG Air-Ground levegő-földi
AGL Above Ground Level fölfelszín feletti szint
ALARP As Low As Reasonably Practi-

cable 
olyan alacsony, amely ésszerűen 
megvalósítható

AMPS Advanced Mobile Phone System fejlett mobiltelefon-rendszer
AR Augmented Reality kibővített/kiterjesztett valóság
ARP Auto Radio Phone autórádió
ARP Aerodrome Reference Point repülőtér viszonyítási pont
ASK Amplitude-Shift Keying amplitúdóbillentyűzés
ASN Aviation Safety Network repülésbiztonsági hálózat
ATC Air Traffic Control légi forgalmi irányítás
ATZ Aerodrome Traffic zone repülőtér-forgalmi körzet
BDMA Beam Division Multiple Access sugárzásos többször hozzáférés
BiSim Bohemia Interactive Simulations –
BLOS Beyondline-Of-Sight látóhatáron túl
BVLOS Beyond Visual Line of Sight –
C2 Command and Control vezetés és irányítás
C2C Car-to-Car autó-autó
C2C CC Car-to-Car Communication Con-

sortium
autó-autó kommunikációs kon-
zorcium

C2P Car-to-Pedestrian autó-gyalogos
C2R Car-to-Road autó-út
C4I Command, Control, Communica-

tions Computers, Intelligence
vezetés, irányítás, kommuni-
káció, számítástechnika, hír-
szerzés

CASA Civil Aviation Safety Authority Polgári Légiközlekedés-bizton-
sági Hivatal
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Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
CasEvac Casualty Evacuation sebesültek evakuálása, harctéri 

(egészségügyi) menekítés
CAVE Cave Automatic Virtual Environ-

ment
–

CDMA Code Division Multiple Access kódosztásos többszörös csatorna-
hozzáférés

CEP Civil Emergency Planning polgári vészhelyzeti tervezés
CHAMP Counter-electronics High Power 

Microwave Advanced Missile 
Project

fejlett elektronika elleni nagy-
energiájú mikrohullám-rakéta 
projektje

C-IED Counter Improvised Explosive 
Devices

rögtönzött robbanóeszközök 
elleni védelem

CNPC Control and Nonpayload Com-
munication

irányítás és nem hasznos teher 
kommunikáció

CP CE Command Post Computing Envi-
ronment

a vezetési pont programozási kör-
nyezete

CPOF Command Post of the Future a jövő vezetési pontja
CS Cyber Surveillance kiberfelderítés
DARPA Defense Advanced Research Pro-

jects Agency
fejlett védelmi kutatási projektek 
ügynöksége

DEMG Disk Explosive Magnetic Gene-
rator 

lemezes robbanó mágneses gene-
rátor

DoS Denial of Service szolgáltatás megtagadása
DSC Distributed Control System elosztott irányító rendszer 
DSRC Dedicated Short Range Commu-

nications
dedikált rövid hatótávolságú 
kommunikáció

DSTS Dismounted Soldier Training 
System

gyalogoskatona-kiképző rendszer

EDGE Enhanced Data rate for GSM 
Evolution

továbbfejlesztett adatátviteli 
sebesség gsm számára

EDT Eastern Daylight Saving keleti nyári időszámítás
EK – Egészségügyi Központ
EMP Electromagnetic Pulse elektromágneses impulzus
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Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
EMPRESS Electromagnetic Pulse Radio-fre-

quency Environment Simulator 
for Ships

rádiófrekvenciás elektromágneses 
impulzus környezet szimulátor 
hajók számára

ENSZ – Egyesült Nemzetek Szervezete
EOD Explosive Ordnance Disposal robbanóanyag hatástalanítás
EST Engagement Skills Trainer –
ETSI European Telecommunications 

Standards Institute
Európai Távközlési Szabvány-
ügyi Intézet

EXCON Exercise Control gyakorlatirányító 
FCG Flux Compression Generator fluxus kompressziós generátor
FD Full Duplex teljes duplex
FDD Frequency Division Duplex frekvenciaosztásos duplexelés
FDMA Frequency Division Multiple 

Access
frekvenciaosztásos többszörös 
csatorna-hozzáférés

FPS First Person Shooter belső nézetű (első szám egyes 
személyű)

FR1/FR2 Frequency Range 1/2 frekvenciatartomány 1/2
FSK Frequency-Shift Keying frekvenciabillentyűzés
FSZB – Szövetségi Biztonsági Szolgálat
GEO Geosynchronous Earth Orbit geostacionárius pálya
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying gauss minimumeltolás-billen-

tyűzés
GNSS Global Navigational Satellite 

System
globális navigációs műholdrend-
szer

GNSS Global Satellite Navigation 
System

globális műholdas navigációs 
rendszer

GPRS General Packet Radio Service általános csomagszolgáltatás
GPS Global Positioning System globális helymeghatározó rend-

szer
GPS Global Positioning System globális helymeghatározó rend-

szer
GRU – Felderítő Főcsoportfőnökség
GSM Global System for Mobil Com-

munication
globális mobilkommunikációs 
rendszer
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Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
HAP High Altitude Platform nagy magasságú platform
HD High Definition nagy felbontású
HEMP High Altitude Electromagnetic 

Pulse
nagy magasságú elektromágneses 
impulzus

HMD Head Mounted Display virtuálisvalóság-sisak / fejre 
illeszthető kijelző

HP Home Point kiindulópont
HPM High Power Microwave nagy erejű mikrohullám
HSDPA High-Speed Downlink Packet 

Access
nagysebességű Downlink cso-
magkapcsolat

HSL Health and Safety Laboratory egészség és biztonsági laborató-
rium

HSN Human Sensor Network ember-szenzorhálózat
HSPA High-Speed Packet Access nagysebességű csomagkapcsolat
IAEA International Atom Energy 

Agency
Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség

ICAO International Civil Aviation 
Organization

Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet

IDMA Interleave Divison Multiple 
Access

átlapolódásos multiplexelés

IED Improvised Explosive Devices rögtönzött robbanóeszközök
IFR Instrument Flight Rules műszeres repülési szabályok
IHL International Health Law nemzetközi humanitárius jog
IMTS Improved Mobile Telephone 

System
továbbfejlesztett mobiltelefon-
rendszer

IoT Internet of Things dolgok internete
ISQMS Integrated Safety and Quality 

Management System
integrált repülésbiztonság- 
és minőségirányítási rendszer

ITAR International Transfer of Arms 
Regulation

nemzetközi fegyverszállítási sza-
bályok

ITE Itegrated Training Environment integrált kiképzési környezet
ITU International Telecommunication 

Union
Nemzeti Távközlési Egyesület

ITU International Telecommunication 
Union

Nemzetközi Távközlési Egyesület
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Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
LAN Local Area Network helyi hálózat
LAS-CDMA Large Area Synchronized Code 

Division Multiple Access
nagy kiterjedésű szinkronizált 
kódosztásos multiplexelés

LEO Low Earth Orbit alacsony Föld körüli pálya
LIDAR Light Detection and Ranging lézeralapú távérzékelés
LOS Line Of Sight pont-pont összeköttetés
LT – légügyi törvény
LTE Long Term Evolution hosszú távú fejlődés
LTE Advanced Long Term Evolution Advanced előrehaladott hosszú távú fejlődés
MC-CDMA Multi-Carrier Code Division 

Multiple Access
többvivős kódosztásos multiple-
xelés

MEC Multi-Access Edge Computing többszörös hozzáférésű peremhá-
lózati számítástechnika

MedEvac Medical Evacuation sérült mentés
MH Hungarian Defence Forces (HDF) Magyar Honvédség
MIMO Multiple Input Multiple Output több bemenet – több kimenet
MMS Multimedia Messaging Service multimédiás üzenetküldési szol-

gáltatás
MOS Metal-Oxide Semiconductor fém-oxid félvezető
MR Mixed Reality kevert valóság
MSK Minimum Shift Keying minimumeltolás-billentyűzés
MTA Mobile Telephony System A mobiltelefon-rendszer A verzió
MTOW Maximum Take -off Weight maximális felszálló tömeg
NIRS Near Infrared Spectroscopy közel infravörös spektroszkópia
NMHH National Media and Infocommu-

nication Authority
Nemzeti Média- és Hírközlési 
hatóság

NMT Nordic Mobile Telephone skandináv mobiltelefon
NOMA Non-Orthogonal Multiple Access nem ortogonális csatorna-hozzá-

férés
NOTAM Notice to Airman –
NSA Non Standalone nem önálló
NSC National Simulation Center Nemzeti Szimulációs Központ
OFDMA Orthogonal Frequency-Division 

Multiple Access
ortogonális frekvenciaosztásos 
többszörös csatorna-hozzáférés
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Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
OSVR Open-Source Virtual Reality nyílt forráskódú virtuális valóság
PKI Public Key Infrastructure nyilvános kulcsú infrastruktúra
PLC Programmable Logic Controller programozható logikai vezérlő
PMC Private Military Company katonai magánvállalat
PMSC Private Military Security Com-

pany
katonai biztonsági magánvállalat

POW Prisoners Of War hadifogoly
PPDR Public Protection and Disaster 

Relief 
közvédelem és katasztrófaelhá-
rítás

PSK Phase-Shift Keying fázisbillentyűzés
PSTN Public Switched Telephone Net-

work
nyílvános célú hálózat

PTSD Posttraumatic Stress Disorder poszttraumatikusstressz-szind-
róma

QAM Quadrature Amplitude Modula-
tion

kvadratúra amplitúdó moduláció

QRF Quick Reaction Force gyorsreagálású erők
ROE Rules of Engagement harcérintkezés szabályai
RTCA Radio Technical Commission for 

Aeronautics
repüléstechnikai rádiótechnikai 
bizottság

RTH Return to Home hazatérés
SA Standalone önálló
SAF Semi-Automated Force félautomata erők
SC Smart City okosváros
SCADA Supervisory Control and Data 

Acquisition 
felügyeleti irányítás és adat-
gyűjtés

SC-FDMA Single Carrier – Frequency Divi-
sion Multiple Access

egyvivős frekvenciaosztásos 
többszörös csatorna-hozzáférés

SDMA Space-Division Multiple Access térosztásos többszörös csatorna-
hozzáférés

SIM Subscriber Identity Module előfizetői azonosító modul
SMS Short Message Service rövidüzenet-szolgáltatás
SMS Safety Management System repülésbiztonság-irányítási rend-

szer



1059

A virtuális valóság (VR) technológiáinak alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel a katonai aspektusokra

Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
SOP Standing Operating Procedure hatályos működési eljárások
SSP State Safety Plan nemzeti repülésbiztonsági 

program
TACS Total Access Communication 

System
teljes hozzáférésű kommuniká-
ciós rendszer

TCAS Traffic Alert and Avoidance 
System

forgalmiütközés-előrejelző rend-
szer

TDD Time Division Duplex időosztásos duplexelés
TDMA Time Division Multiple Access időosztásos többszörös csatorna-

hozzáférés
ToRPEDO Tracking via Paging mEssage 

DistributiOn
követés személyhívó üzenet útján

UA Unmanned Aircraft pilóta nélküli légi jármű
UAS Unmanned Aerial System pilóta nélküli légi jármű rendszer
UAS Unmanned Aircraft System pilóta nélküli légi jármű rendszer
UAV Unmanned Aerial Vehicle pilóta nélküli légi jármű
UAV Unmanned Aerial Vehicle személyzet, pilóta nélküli légi 

jármű
UAV Unmanned Aerial Vehicle pilóta nélküli légi jármű
UAV Unmanned Aerial Vehicle pilóta nélküli repülőeszközök
UAV-RTH Unmanned Aerial 

Vehicle – Return to Home
pilóta nélküli légi jármű haza-
térése

UGV Unmanned Ground Vehicle személyzet nélküli szárazföldi 
jármű

UMTS Universal Mobile Telecommuni-
cation System

univerzális mobil távközlési rend-
szer

USB Universal Serial Bus univerzális soros busz
UTM UAS Traffic Management UAS forgalomirányítás
UTM Unmanned Traffic Management pilótanélküli légiforgalmi szerve-

zési rendszer
V2D Vehicle-to-Device jármű-eszköz
V2I Vehicle-to-Infrastructure jármű-infrastruktúra
VANET Vehicular ad-hoc Network jármű ad-hoc hálózat
VBS Virtual Battlespace virtuális hadszíntér
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Rövidítés Angol kifejezés Magyar kifejezés
VCP Virtual Command Post virtuális vezetési pont
VFR Visual Flight Rules látva repülési szabályok
VIRCATOR VIRtual CAthode oscillaTOR virtuális katód oszcillátor
VIRTSIM Virtual Simulation virtuális szimuláció
VLOS Visual Line of Sight látószög
VMC Visual Meteorological Condition látásmeteorológiai körülmények
VPL Virtual Programming Language –
VR Virtual Reality virtuális valóság
VRET Virtual Reality Exposure The-

rapy
virtuális valóság expozíciós 
terápia

VRLT Virtual Reality in Land Training virtuális valóság a szárazföldi 
erők kiképzésében

VSMM Virtual Soldier Manned Modules viselhető virtuális katona modul
VSMW Virtual Soldier Multi-Functional 

Work Stations
multifunkcionális virtuális 
katona munkaállomás

VSTS Virtual Squad Training System virtuális rajkiképző rendszer
WAP Wireless Application Protocol vezeték nélküli alkalmazás pro-

tokoll
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A HADTUDOMÁNY ÉS A  21. SZÁZAD

Szerkesztette
Kállai Nyári Éva

Szakmai lektor
Dr. Krajnc Zoltán



Vákát oldal



Előszó

A hadtudományt sokan, sokféleképpen definiálták, azonban a legtöbben a Magyar 
Hadtudományi Társaság  2007-ben  elfogadott ajánlását emlegetik, miszerint a „nemzetközi 
és nemzeti biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek ellen alkalmazott katonai 
erők és eszközök sikerét meghatározó elméleti tételek és tapasztalatok összefoglaló 
ismeretrendszere”.

Hazai tekintetben – nem csak katonáknak – a hadtudomány különösen fontos tudo-
mányág, aminek legfőbb kutatási műhelye a Hadtudományi Doktori Iskola.

A hadtudomány és a  21. század című tanulmánykötet megjelentetésével az volt 
a célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a hadtudomány területén kutatást végző dokto-
randuszok legfrissebb kutatásainak ismertetésére. A kötetbe olyan írásokat válogattunk, 
amelyek megítélésünk szerint a hadtudományt gazdagítják.

A tanulmánykötet első részében hadtudományi-hadművészeti írásokat olvashatunk, 
először arról kapunk képet, hogy napjaink hadtudománya számára különösen, de a tör-
ténelem folyamán minden korszakban fontosak voltak az indirekt katonai megoldások, 
illetve az ezt megvalósító legfelsőbb katonai vezetés által alkalmazott stratégiák. A had-
tudomány két alapvető teoretikusának – Carl von Clausewitz és Basil Henry Liddell 
Hart – alapműve alapján vázolja fel a szerző a hadelméleti és annak gyakorlati leképe-
ződésében mindig tetten érhető indirekt, illetve annak ellenpólusaként a direkt háborús 
jelleget.

Olvashatunk a biztonságföldrajzról mint új fogalomról, bár a földrajz haditevékenysé-
gekre gyakorolt hatása nem új gondolat, csak mást és másképp vizsgál ma, mint például 
az ókorban. Az első rész mottója is azt fejezi ki, hogy a tér ismeretének szerepe nem 
csökkent az idő múlásával, csak átalakult. Az empíria időszakában abból a tapasztalati 
tényből indultak ki, hogy a haditevékenységek és a természeti környezet között szoros 
kapcsolat van.

Nagyon érdekes tanulmányt lapozgathatunk a hadikultúrák és a közelharc bemu-
tatásáról, hiszen napjaink egyre bonyolultabbá váló biztonsági környezetében lezajló 
fegyveres konfliktusok megértése a különböző hadikultúrák ismerete nélkül szinte lehe-
tetlen vállalkozás.

Informatív olvasmány A Magyar Légierő elhelyezkedése az európai légiforgalmi 
hálózatban című tanulmány, amely az ezredfordulót megelőzően a katonai légiforgalmi 
és légvédelmi szolgálatok, továbbá a polgári légi navigációs szolgáltatók közötti 
együttműködés – a légi közlekedés katonai szegmensét illetően – elsősorban a biztonságra, 
a védelemre, a vészhelyzeti eljárásokra, valamint a készültségi feladatokra terjedt ki. 
A légi forgalom növekedéséből, továbbá a katonai feladatok komplexitásából adódóan 
komoly igény keletkezett a polgári és katonai légi közlekedés integrálására a napi 
műveletek során.

Aki a tüzérségről szeret olvasni, biztos élményt nyújt számára a rohamtüzérség harc-
téri alkalmazásáról szóló tanulmány. Az első világháború tapasztalatai alapján minden 
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európai hatalom katonai gondolkodásában kialakult a vélemény, hogy a tábori tüzérség 
már nem tudja tökéletesen támogatni a gyalogság rohamát. A tábori tüzérség a harci 
helyzet folyamatos változása, az összeköttetés hiányossága és a tűzvezetéshez szükséges 
idő elégtelensége miatt nem tudott tökéletes pontosságú tüzet vezetni, ez pedig olykor 
a saját erők pusztításához vezetett. Ebből kifolyólag merült fel a kísérőtüzérség kialakítá-
sának gondolata, amely közvetlen tűzvezetéssel képes támogatni az előretörő csapatokat.

A kötet második részében a biztonsági tanulmányok gyűjteményét láthatjuk. Elsőként 
a Száhel-övezetről mint biztonsági komplexumról olvashatunk. A regionális biztonsági 
komplexum elmélete az egyik legfontosabb elmélet a nemzetközi biztonság regionális 
megközelítésében. A Száhel-övezet területének meghatározásában jelenleg jelentős elté-
rések mutatkoznak a nemzetközi szervezetek különböző stratégiáiban és koncepcióiban. 
A globális és regionális biztonság folyamatos változása mellett ugyanakkor fel kell tenni 
a kérdést, hogy vajon értelmezhető-e regionális egységként a Száhel-övezet a regionális 
biztonsági komplexumok elmélete alapján. A következő kutatásban képet kaphatunk 
az Európai Unió földgázpolitikai intézkedéseiről. Az Európai Unió az új évtizedbe lépve 
most már biztosan egy izgalmas energetikai struktúraváltás előtt áll, amelynek jog-
szabályi alapját a  2019 decemberében az Európai Bizottság által nyilvánosságra hozott 
Green Deal nevű intézkedéscsomag (Európai zöld megállapodás,  2019) adja. Ha sikerül 
megvalósítani a csomagban megfogalmazott ambiciózus célkitűzéseket, azzal a Közösség 
(és annak minden tagja) a világ leghaladóbb és legkörnyezetkímélőbb szervezetévé válhat.

A keresztény egyházak szerepe a német kül- és biztonságpolitikában – különös 
tekintettel a fegyverexport-politikára című tanulmány érdekes megközelítésben tárja 
elénk a témát. Az írásmű elemzi a protestáns és katolikus egyházak szerepét a német 
kül- és biztonságpolitikában, különösen annak egyik legellentmondásosabb területén, 
a fegyverexport-politikában.  1990-től  egyre több olyan külső szereplő jelent meg a német 
kül- és biztonságpolitikában, amelyek közvetett módon képesek befolyásolni a döntésho-
zatalt. Ilyen szereplők a keresztény egyházak, amelyek mára nemcsak fejlesztéspolitikai, 
hanem egyfajta tanácsadói szerepet is betöltenek, morális iránymutatásaikkal és nyilat-
kozataikkal civil kontrollt gyakorolva a szövetségi kormányok felett.

Érdekes kutatásról szól Srí Lanka és Mianmar összehasonlítása vallásbiztonsági 
szempontok alapján. A tanulmány Mianmar, illetve annak jelentős konfliktusa példáján 
keresztül mutat rá a vallásbiztonság szerepére. Az ázsiai térség buddhista többségű 
országaiban megjelenő vallás, politika és nemzeti biztonság közötti szoros kapcsolat, 
ugyanakkor a vallás és a politika különbözősége a térség sajátos elemzését teszi lehetővé. 
A mianmari helyzet Srí Lankával való összehasonlítása pedig rámutat a térség sajátos 
vonásai alapján a vallásbiztonság elemzésének fontosságára.

A kötet harmadik része foglalkozik a társadalomtudományi kérdések kutatásával, 
elsőként a katonai alkalmassági vizsgálatok néhány aktuális pszichológiai vonatkozásával.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jelentős erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy komplex módon járuljon hozzá a katonák megfelelő kiválasztásához, 
és a kompetenciájába tartozó szakterületeken a felkészítésükhöz. Ezen belül a honvédség 
a pszichológiai tevékenység mind szélesebb körben elérhető és hatékonyabb megjelenését 
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igényli. A védelem-egészségügy részéről az is feladat, hogy megfelelően érvényesüljön 
a pszichológiai szakmai szempont az alkalmassági vizsgálatok során a jogszabályokban 
folyamatosan meg-megújuló keretei és a végrehajtás adott személyzeti, infrastrukturális, 
szervezési körülményei között.

Képet kaphatunk a Magyar Honvédség kríziskommunikációs feladatairól is. Az elmúlt 
évtizedekben, ahogy a multinacionális és kisebb vállalatok, úgy az állami szektor sze-
replői is felismerték a hatékony válságkommunikáció szerepét és fontosságát. Nap-
jainkra – különösen a vállalati szférában – a cégek jelentős erőforrásokat biztosítanak 
a válságok és krízisek hatékony kezelésének érdekében. Mindez azon a felismerésen 
alapul, hogy egy jól kezelt válságot követően a szervezet reputációja és az előállított 
termék értéke is kevésbé csökken, esetleg csak minimális szinten változik, annak helyre-
állítása kisebb költségvetési forrásokat von el az adott vállalattól. Az állami, közszolgálati 
szereplők kisebb anyagi ráfordítás mellet is komoly tudásbázist építettek és építenek 
a válság- és krízishelyzetre való felkészülés kapcsán. A szervezeti kommunikációnak 
elengedhetetlen része a válságkommunikáció, a válságra való felkészülés. A tanulmány 
a Magyar Honvédség kríziskommunikációját mutatja be és elemzi néhány kiragadott 
példa alapján.

Végül A kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a távoktatási dimenziókban című 
tanulmányt olvashatjuk. Az emberiség történelmét befolyásoló ipari forradalmak sorában 
napjainkban a negyedik, egyesek szerint már az ötödik forradalom zajlik, az élet szinte 
minden területét érintő digitalizáció és a mesterséges intelligencia kutatása korábban 
nem ismert dimenziókat nyit meg. Alapvető fontosságú, hogy a kutatásokból eredő fej-
lődés és annak hatásvizsgálata az oktatás és képzés területére is kiterjedjen, nem csupán 
globális, de hazai viszonylatban is. A technológia exponenciálisan növekvő fejlődésével 
együtt extrém méretekben bővül az információ mennyisége is, amely információs hal-
mazban nehezen találja meg a helyét kutató, tanár és diák egyaránt. Az oktatás és képzés 
területét vizsgáló szakemberek körében a leginkább megosztó kérdés, hogy a technoló-
giai fejlődés jelenlegi és soron következő vívmányai milyen irányba befolyásolják majd 
ezen nagyon fontos szakterület jövőjét.

A hadtudományi kutatás tárgya és fogalma folyamatosan változik, bővül. A jelenkor 
doktoranduszainak, doktorjelöltjeinek egyik fontos feladata, hogy gazdagítsa a hadtu-
dományt. Reméljük, hogy a kötet megszerkesztésével hozzájárultunk a gazdagodáshoz.

Szelei Ildikó
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Hadtudomány-, hadművészet-elméleti tanulmányok

Az indirekt megközelítés elmélete

Holecz József

Bevezetés

„A világos fogalomhasználat nélkülözhetetlen a világos gondolkodáshoz […]”1 – állítja 
B. H. Liddell Hart híres művében, a Stratégiában. Napjainkban is reálisan elvárható, 
hogy így gondolkodjunk a fogalmak értelmezése és meghatározása terén, vagy ezt csak 
elődeink látták így? A  21. század komplexitása és egyre nehezebben feltérképezhető 
viszonyrendszere, a korábban önálló tudományterületek egymásba fonódása, a különböző 
korábban egymásra hatással levő, de egymástól viszonylag egyértelműen elválasztható 
és megkülönböztethető dimenziók napjainkban szokatlan és sokszor átláthatatlan kap-
csolatokat hoztak létre. Olyan bonyolult és kiismerhetetlenül összetett lett világunk, 
hogy óhatatlanul is felmerül a kérdés: vajon a fenti Liddell Hart-i  gondolat még igaznak 
tekinthető-e napjainkban is?

Ha onnan közelítjük meg a válasz keresését, hogy egy feltehetően bonyolultabb 
világban az egységes és egyértelmű értelmezéshez, a világ fejlődésének előrejelzéséhez, 
a biztonsági tényezők vagy egy katonai művelet elemzéséhez és megértéséhez sokkal 
fontosabb a „világos fogalomhasználat”, mint volt korábban, akkor megkaptuk a választ. 
Ha elődeink számára fontos volt a pontos, mindenki számára egyértelmű szóhasználat 
és annak egységes, mindenki által elfogadott értelmezése, akkor ez napjainkban hatvá-
nyozottan igaz.

Ha azonban onnan vizsgáljuk meg a kérdést, hogy vajon éppen a  21. századra jellemző 
átláthatatlan összetettség, komplexitás2 miatt mennyire elvárható mindenki számára 
egyértelmű és elfogadható terminológiaalkotás, akkor már az előzőekben látszólag egy-
értelmű kinyilatkoztatásunk is megkérdőjeleződik. Sajnálatos, hogy bár az egyértelmű 
fogalmazás napjainkban is kiemelten fontos, ugyanakkor a modern világ összetevőinek 
illékonysága, a folyamatos alkalmazkodás és adaptivitás dinamizmusa és az ebből követ-
kező egyre fokozódó komplexitása miatt éppen az ellenkezője is igazoltnak  látszik. 

1 Liddell Hart  2002, 32.
2 Napjaink stratégiai-műveleti környezetéről, annak komplex jellegéről számos civil és katonai 
gondolkodó értekezik napjainkban. Kiemelt szerepe van és lesz a jövőben ezen témának, hiszen 
a komplex problémák kreatív problémamegoldást, fejlett együttműködési kompetenciákat 
és problémaérzékenységet kívánnak a jelenkor polgárától. Bővebben lásd Porkoláb  2019; 
McChrysta–Collins–Silverman–Fussel  2016; Holecz  2019 írásait.
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A korábban egzaktnak, olykor évszázadokban mérhetően állandónak tekinthető meg-
határozások ugyanolyan illékonyak és változékonyak lettek tartalmukat tekintve, miként 
világunk. Ugyanazon fogalom alatt – tájékozottságtól és aktuális tudásszinttől füg-
gően – különböző személyek már akár gyökeresen eltérő jelentéstartalmat érthetnek. 
Meggyőződésünk és témánk tekintetében is fontosnak tartjuk ezt annyiban segíteni, hogy 
az „indirekt megközelítés” elméletéről, kialakulásáról és tartalmi fejlődéséről értekezünk 
egyrészt annak clausewitzi, másrészt Liddell Hart-i  gyökereiről, az azok között meglévő 
különbségekről, illetve napjaink e témában fellelhető formagazdagságáról – a teljesség 
igénye nélkül.

Ha csak az „indirekt” szó használatát vesszük, és az „indirekt hadviselés” kifejezésre 
gondolunk, akkor egyszerre találhatunk elemzéseket ezzel kapcsolatosan a clausewitzi 
kifárasztó jellegű háborúkról, a gerilla-hadviselésről, a Kovács Jenő-féle gerilla-had-
viselés hadikultúrájáról, a Liddell Hart-i  közvetlen megközelítésről, netán a  20. század 
végén megjelenő aszimmetrikus hadviselésről, de napjaink legújabb kutatási területéről 
is: a hibrid hadviselésről. Mindegyik esetében elmondható, hogy jelen vannak indirekt / 
közvetett jelenségek, eszközhasználat vagy módszerek alkalmazása, azaz egyfajta köz-
vetett megközelítés, indirekt gondolkodásmód, mégis úgy gondolom, hogy jelentésüket 
tekintve akár alapjaiban is eltérhetnek egymástól, más esetekben pedig részterületeiket 
tekintve azonosak is lehetnek.

Nem véletlen, hogy napjainkban egyre inkább gondot okoz az egységes fogalom-
használat, amely így megnehezíti, sőt olykor ellehetetleníti a Liddell Hart-i  „világos 
gondolkodást”. Napjaink kutatói igyekeznek ezt oly módon kezelni, hogy a látszólag 
egymástól kicsit is különböző, ezáltal egymástól – legalábbis a korábban megszokott 
terminológiai kategorizálási szempontoknak megfelelően – megkülönböztethető jelen-
ségeket különböző néven illetik, de ugyanakkor éppen a komplexitásnak és a kategóriák 
közötti egzakt határvonalak elmosódásának köszönhetően ez még azok számára sem 
egyszerű, akik adott esetben a téma szakértőinek számítanak.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy kifejezetten nehéz már az egységes elne-
vezések és fogalomhasználat szintjén is azonos platformra helyezkedni egy 21. századi 
téma esetében, azonban egy katonai vonatkozású kérdés esetében ezt a túlzott flexibilitást 
nehéz elfogadni és alkalmazkodni hozzá. „Minden elmélet első feladata, hogy rendbe 
szedje az összekavart, összekuszált fogalmakat és képzeteket. Csak akkor érthetünk 
meg valamit könnyen és világosan, ha egyetértünk az elnevezésekben és fogalmak-
ban”3 – állította Carl von Clausewitz A háborúról című művében, és ahogyan a Liddell 
Hart-i  megfogalmazással, úgy ezzel sem érdemes vitába szállnunk.

Tanulmányunk tekintetében azonban messze vagyunk attól a magabiztos kinyilatkoz-
tatástól, hogy a fenti teoretikusok gondolatai és a  21. századi környezet generálta jelen-
ségek között húzódó ellentéteket és ellentmondásokat feloldjuk, mi több lehetséges, hogy 
a következőkben ezt csak tovább fokozzuk majd elméleti vizsgálódásainkkal. Meglátá-
sunk szerint ugyanis napjainkban számos szerző használja a clausewitzi kettős jelleget,  

3 Clausewitz  1961,  119.
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a lineáris és nem lineáris jelzőket, az állami és nem állami szereplőket, a klasszikus 
fogalmak közötti határok elmosódását mint a modern stratégiai és műveleti környezet 
jellemzőit. De vajon tudjuk-e, hogy ezen fogalmak mögött pontosan milyen jelentéstar-
talom húzódik, és mindez hogyan viszonyul a clausewitzi és Liddell Hart-i  „indirekt” 
gondolkodáshoz? Ugyanilyen módon merülhet fel bennünk az indirekt jelző megfelelő 
használatának kérdése is.

Jelen tanulmány szakítani próbál azzal a hagyományos hadtudományi nézőponttal, 
hogy Clausewitz – korszakokon átívelő és meghatározó – alapműve, annak feldolgozásai 
és korábbi értelmezései alapján, azokat megváltoztathatatlannak értékelve vizsgálja nap-
jaink stratégiai és műveleti környezetében bekövetkezett változásokat, valamint azok 
hadviselésre gyakorolt hatásmechanizmusait, különös tekintettel az indirekt akarat-
érvényesítés szűkebb területére.4 Természetesen ezen tanulmánnyal nem az a célunk, 
hogy vitába szálljunk akár a fentebb említett porosz teoretikussal, akár más, a következő 
lapokon az érvelés során megemlített hadtudóssal, csupán igyekszünk a hadtudomány 
eddig viszonylag állandó hadelméleti alapjait más megvilágításba helyezni, illetve egyedi 
megközelítéssel értelmezni.

Liddell Hart fogalomtisztázó felhívását akár szó szerint is értelmezve tanulmányunk 
központi elemének nyelvtudományi, azon belül is szemantikai értelmezésével tegyük 
tisztába, hogy mivel fogunk foglalkozni, és ezáltal azt is, hogy mivel nem. Amen-
nyiben az „indirekt” jelző pontos meghatározását, használatát, állandó szókapcsolatait 
vizsgáljuk, akkor legelőször a civil szakirodalom juthat eszünkbe. Számos nyomtatott 
szótár, lexikon nem tartalmazza, vagy csak nagyon minimális magyarázatot ad az indi-
rekt szó jelentésére. A Magyar értelmező kéziszótár szerint az „indirekt” szó latin ere-
detű, amelynek jelentése: „Közvetett, nem egyenes. ~ módszer.”5 Ettől nem sokban tér 
el az Idegen szavak gyűjteménye elektronikus felülete, amely szerint az „indirekt: rejtett, 
közvetett”.6

Sokkal figyelemre méltóbb az egyik legnépszerűbb internetes értelmező szótár, 
a WikiSzótár.hu hosszú, az előzőekkel ellentétben sokkal részletesebb leírása. Az „indi-
rekt” szó jelentéseit tekintve négyféle alapjelentést különböztet meg: „1. Közvetett, nem 
egyenes (dolog), ami nem közvetlenül eredő, nem a maga tevékenységével, erejével 
nyilvánul meg, érvényesül, hanem egy más személy, dolog, illetve személyek, dolgok, 
eszközök által, az ő révükön, útjukon. […] 2. Mellékes, rendkívüli (dolog), ami nem egy 
fő irányból, szokásos tevékenységből származik. […] 3. Térben nem közvetlen vagy 
egyenes (vonal), hanem kerülő, kitérő. […] 4. Nem lényegi (kérdés, dolog), ami nem 
pontosan egy fő dologgal kapcsolatos, hanem rejtett vagy burkolt is lehet.”7

4 Az ebben rejlő veszélyekre Perjés Géza is felhívta a figyelmet, amikor Clausewitz gondolatainak 
maradóságát vizsgálta az atomkor tekintetében Clausewitz című monográfiájában. Perjés  1983, 
479–480.
5 Juhász–Szőke–O. Nagy–Kovalovszky  1975, 591.
6 Idegen Szavak Gyűjteménye (s. a.).
7 Wikiszótár (s. a.).
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Ha az angol indirect szó jelentéseit nézzük, akkor egyrészt „közvetett, indirekt”, 
másrészt „kerülő, kitérő, rejtett, […] ferde, sanda, fondorlatos, alattomos, titkos, […] 
rejtett, burkolt”8 jelentéseket találhatunk.

Ami egyértelműen megfogalmazható a jelentéstartalom tekintetében, hogy az indi-
rekt és közvetett szavak egymás szinonimájának tekinthetők, ugyanakkor bizonyos 
szókapcsolatok tekintetében nem csereszabatosak.9 A hadtudomány szűkebb és tágabb 
keretei között maradva alapvetésként, egyfajta axiómaként elfogadható, hogy a magyar 
hadtudomány gyakorlatában az „indirekt” és „közvetett” szavak a legtöbb hadtudományi 
jellegű szókapcsolatban egymással azonos értelemben használatosak. Dolgozatunk tárgya 
tekintetében elmondható, hogy napjaink hadtudománya, annak művelői egyaránt hasz-
nálják az „indirekt megközelítés” és „közvetett megközelítés” szókapcsolatot, gyakor-
latilag azonos jelentéstartalommal, ugyanakkor meggyőződésünk szerint egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen hivatkozással beszélünk a szókapcsolat használata során.

Az „indirekt” clausewitzi értelmezése

Az egyetemes hadtudomány számára nem kérdés még napjainkban sem, hogy Clausewitz 
A háborúról című műve megkerülhetetlen eleme a hadelméletnek, de számos esetben 
a modern hadviselés gyakorlatának is. Nem kívánunk elmerülni a részletekben, és vitába 
szállni azon gondolkodókkal, akik napjainkban hangoztatják Clausewitz idejétmúlt gon-
dolatait érintő véleményüket, ugyanakkor nem szeretnénk síkra szállni azok mellett 
sem, akik minden hadügyet érintő kérdés tekintetében a porosz teoretikusra hivatkozva 
nyitják érvrendszerüket. Alapvetésként úgy ítéljük meg, hogy Clausewitz a  19. század 
eleji hadtudomány elméletéről és gyakorlatáról egy befejezetlen, de minden tekintetben 
egyedülálló, rendkívüli művet alkotott, aminek alaptézisei nem teljeskörűen, de számos 
esetben helytállóak napjainkban is, de ezzel együtt igazolható az is, hogy az idő múlá-
sával a hadviselési kérdések tekintetében egyre kevesebb hivatkozási alapot fog nyújtani, 
egyre inkább csak általánosítások formájában lesz érdemes hivatkozni rá az adott kor 
hadügyének kérdéseit érintő esetekben. Ez egy természetes folyamat, amelyben szerepet 
játszik az elmúlt kétszáz év technológiai és haditechnikai fejlődése, az akaratérvényesítés 
egyre sokszínűbb formái és módjai, valamint a nem katonai eszközökkel kombinált, át-
láthatatlan és megjósolhatatlan stratégiai / műveleti környezet.10

A terminológiahasználat mellett Perjés Géza ugyanakkor egy másik – szintén a kor-
szakbeli különbségekből származó – szempontra hívta fel a figyelmet: a katonai szaknyelv 

8 Országh et al.  2003, 483.
9 Számos szókapcsolatot ismerünk, amely esetében a köznyelv elsősorban a magyar „közvetett” 
szót alkalmazza, és egyáltalán nem terjedt el annak „indirekt” szókapcsolati formája. Ilyen 
például a közvetett bizonyítás, a közvetett szabadrúgás, a közvetett választás, ugyanakkor ezzel 
szemben – a teljesség igénye nélkül – létezik közvetett/indirekt világítás, közvetett/indirekt 
kommunikáció vagy közvetett/indirekt nevelési módszerek.
10 Holecz  2019,  133–140.
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fejlődésére. Akár eredetiben, akár magyar kiadásának bármelyik változatát olvassuk, 
kénytelenek leszünk olyan jelenségekkel szembesülni, amelyekkel egyébiránt manapság 
is találkozhatunk a NATO terminológiai harmonizációs folyamata során. Clausewitz 
német nyelven írott munkája egy olyan korban készült, amikor a nemzeti katonai szak-
nyelv még nem volt megfelelően kiforrott, azaz a  19. század második felében készült 
fordítások már olyan terminológiai szókészlettel készültek, amelyek egy része Clausewitz 
korában még nem is létezett. Túllépve ezen a nem kis kihíváson, ennek a problémának 
létezik egy részben ehhez csatlakozó, de részben ettől függetlenül létező része is, misze-
rint azonos elnevezéseknek korszakonként módosult vagy gyökeresen megváltozott 
katonai használata, jelentéstartalma van.11

Dolgozatunkban az „indirekt megközelítés” értelmezéséhez mindenekelőtt a háború 
clausewitzi fogalmán és az ahhoz kötődő háborús kettős jellegen keresztül vezet kutatá-
sunk. Clausewitz A háborúról című művében, az általa is egyedüliként „befejezettnek” 
tekinthető I. könyv I. fejezetében12 meghatározza a háború alapelveit,13 ami alapján 
a háborúban az egyik fél „közvetlen célja, hogy ellenfelét leverje, és ezzel minden további 
ellenállásra képtelenné tegye”.14 A clausewitzi háborúfogalom ezt követően bontakozik 
ki, miszerint: „A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk 
teljesítésére kényszerítsük.”15 Dolgozatunk szempontjából a gondolatmenet folytatása sem 
mellékes, amelyben Clausewitz különválasztja a célt és az eszközt: célként azonosítja 
az akaratunk ellenfélre való kényszerítését, míg az eszköz a fizikai erőszak. Ugyanakkor 
megemlíti, hogy „a hadviselés tulajdonképpeni célja”, hogy az ellenséget ellenállásra 
képtelen helyzetbe hozzuk, amit úgy mutat be, mintha az sokszor fontosabbnak tűnne, 
mint az igazi cél (tudniillik a saját akaratunk másikra kényszerítése).16 Ebben a meg-
közelítésben azt hangsúlyozza, hogy bár a háború alapvetően fizikai erőszakot kíván, 
de valójában a „tulajdonképpeni célja” az ellenség olyan helyzetbe hozása, hogy a saját 
akaratunk győzedelmeskedjen. Ezzel két fontos szempontot jelent ki. Egyrészt a háború, 
a fizikai erőszak, a harc nem önmagáért lévő jelenség, pusztán a politikai cél elérésében 
egy eszköz, ami elveszti eredeti szerepét, amint az ellenség szándéka (politikai célja) 
megváltozik. Másrészt a háború, a fizikai erőszak alkalmazásának tekintetében a pusz-
títás – Clausewitznél többnyire az ellenség megsemmisítése – nem kizárólagos háborús 
eszköz, azaz a megsemmisítésre törekvő jellegétől eltérő haderő alkalmazását is meg-
valósíthatja.

A fenti politikai akarat (cél) háború alkalmazásával történő elérésére alkotta meg 
Clausewitz a háború kettős jellegét. „A háború kettős jellegéből folyóan célunk vagy 
az ellenség leverése, hogy politikailag megsemmisítsük, illetve védekezésre képtelenné 

11 Perjés  1966,  104–105.
12 Az I. könyv A háború természete címet viseli, amelyen belül az I. fejezet a Mi a háború? alcímet 
kapta.
13 Clausewitz  1961, 31.
14 Clausewitz  1961, 37.
15 Clausewitz  1961, 37.
16 Clausewitz  1961, 38.; Perjés  1966,  106.
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tegyük, és így nekünk tetsző békére kényszerítsük, vagy csupán bizonyos területek 
meghódítása az ellenfél országának határán, hogy megtartsuk, illetve a békekötésnél 
ütőkártyaként játsszuk ki” – írja a porosz teoretikus, majd így folytatja: „Megmaradnak 
természetesen a két cél közötti átmenetek, ámde a kétféle törekvés eltérő jellegének min-
denütt érvényesülnie kell, és el kell választania egymástól azt, ami összeférhetetlen.”17 
Napjaink hadtudománya ezen alapelvet felhasználva mondja ki alaptézisét, miszerint 
a háború kétféle jelleget ölthet: az ellenség megsemmisítésére irányulót vagy annak 
kifárasztására törekvőt. Később ezen kétféle irányultságot – köszönhetően a Liddell 
Hart-i  direct-indirect szóhasználatnak és a közvetett megközelítés (Liddell Hartnál indi-
rekt megközelítésnek is fordítható) elméletének – elkezdték együttesen felhasználni, 
és kezdtek beszélni direkt, megsemmisítő hadviselésről/stratégiáról/háborúról vagy 
indirekt, kifárasztásra törekvő hadviselésről/stratégiáról/háborúról.

Sajnálatosan – ahogyan Clausewitz az I. könyv II. fejezetében fogalmaz – az első 
(önmaga számára is elfogadható) fejezet a háború bonyolult és változó jellegéről szól, 
azonban abban nem fejti ki a direkt/indirekt vagy megsemmisítésre/kifárasztásra törekvő 
háborús kettős jelleget, vagy akár a közvetlen és közvetett gondolkodásmódot. A további 
fejezetek egy része jól kidolgozott, más részei erősen vázlatosak, így azokat az Érteke-
zésben kifejtetteknek megfelelően a későbbiekben még átdolgozta volna a szerző. Korai 
halála ebben megakadályozta, és minket is, hogy mélyebb összefüggéseket kereshessünk 
témánk nyomán, hiszen egy nem teljes műre nehéz úgy hivatkozni, mintha az egy teljes 
képet mutatna. Ugyanakkor bizonyos fokú bizonytalansággal mégis érdemes boncol-
gatni a következő fejezeteket, főleg abban az esetben, ha az ott fellelhető információk 
irányultságukat tekintve azonosnak tekinthetők a teljesnek tekintett részekben meg-
fogalmazottakkal.

Ebből kifolyólag az I. könyv II. fejezetében ismét foglalkozik a kettős jellegű, egy-
mástól eltérő katonai stratégiát követő háborúval. Megítélése szerint a háború célja 
kettéválik: megsemmisítésre tör, vagy területeket foglal. Az előbbi esetében a cél 
az ellenséges haderő leverése, és a védtelenné vált terület elfoglalása ennek már csak 
következménye. Célként fogalmazódhat meg az ellenséges ország bizonyos területeinek 
elfoglalása, amennyiben az ellenséges haderő egyáltalán nem keresi, vagy egyenesen 
kerüli a hagyományos katonai összecsapás lehetőségét, azaz országrészek elfoglalása 
biztosíthatja – gyakorlatilag indirekt módon – a „közeli béke útját”.18 Ebből is egyértel-
műen látszik, hogy a területek katonai erővel való részbeni vagy teljes megszállása is 
indirekt jellegű katonai akaratérvényesítés, hiszen kerüli, vagy nem keresi az ellenséges 
haderővel való összeütközést, mint ahogy az is bizonyított, hogy Clausewitz ezen fel-
adatok végrehajtására is a katonákat, a haderőt vélte egyedül alkalmasnak (a  19. századi 
viszonyokat ismerve, erre nagyon más szervezet nem is volt képes).

A fentieknek azonban létezhet egy teljesen más megközelítése is. Ha függetlenítjük 
magunkat a hadtudomány tanításaitól, és pusztán Clausewitz fő művét olvassuk – egy 

17 Clausewitz  1961, 29.
18 Clausewitz  1961, 62–63.
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természetes bizonytalansági faktort is beleszámítva, azaz a fordítási és terminológiai 
hiányosságokat, ami a kor hadviselését érintő megkerülhetetlen tudás hiányából is 
fakadhat – egy lényegében más jellegű „kettős jelleghez” jutunk, ami értelemszerűen 
hatással van témánk feldolgozására és értelmezésére is. Ha elfogadjuk, hogy a  19. század 
elején, amikor a manőverezés és a tűzzel való pusztítás (harc-ütközet) a  18. század meto-
dizmusához képest – a katonai erőszak alkalmazásának szempontjából – azonos szintre 
jutott, akkor elfogadható gondolat lehet, hogy a „kettős jelleg” tekintetében egyazon 
politikai cél kétféle hadászati gondolkodásmódját valósíthatja meg. A közvetlen, direkt 
hadászati lépéseket magába foglaló klasszikus háborút, amelyben a megsemmisítésre 
törekvés és katonai erőszak (harc) dominál, míg a közvetett, indirekt hadászati stratégiát, 
amely során nem cél az ellenség katonai megsemmisítése, csupán a területeinek bizonyos 
mértékű megszállása, elfoglalása. Ha ez utóbbi esetben az ellenséges ország bármilyen 
oknál fogva nem képes haderejével érdemben ellenállni ezen katonai stratégiának, akkor 
a területfoglalás is megvalósíthatja a politikai célkitűzést.

A területfoglalás, kisebb-nagyobb országrészek megszállása az ellenség pénzügyi 
(adó), gazdasági (vámok, kereskedelem, nyersanyagok), humán erőforrásbeli (terme-
lőerő és hadseregnek tartalék) lehetőségeit csökkentik, ami ezáltal nagyobb terhet ró 
a megmaradt országrészek lakosságára, hadseregére és kormányzatára (a clausewitzi 
„csodás hármasság”19), így gyakorlatilag a háború folyamatában kifárasztó hatással bír, 
önmagában indirekt, közvetett hatással éri el a politikai célt.

Az I. könyv II. fejezet további oldalain a porosz tábornok foglalkozik a kettős jelleg 
mellett egyéb – elsősorban harcászati szintű – katonai lehetőségekkel is. Clausewitz sze-
rint három olyan sajátos katonai eszköz/eljárás létezik még, amely fordított – gyakorla-
tilag indirekt – módon hat az ellenség erőkifejtésére annak érdekében, hogy az ellenség 
saját érdekünk/szándékunk szerint cselekedjék. Egyrészt az invázió, amely abban 
a korban kicsit más jelentéstartalommal bírt, mint napjainkban, hiszen akkor csupán 
kisebb-nagyobb mélységű betörést jelentett az ellenséges területre pusztán károkozás 
céljából. Másrészt az ellenséges erő részekben való felaprózása és pusztítása harccal, 
és harmadrészt a legfontosabb eszközként alkalmazandó kifárasztás.20

Függetlenül attól, hogy ezen gondolatok ilyen formában nem olvashatók a szerző által 
késznek tartott Értekezésben vagy az I. könyv I. fejezetében, mégis fontosnak ítéljük 
megemlítésüket. Mindhárom eljárás tekintetében ugyanis elmondható, hogy a direkt 
katonai stratégiát megvalósító, az ellenség fő erejét hagyományos katonai műveletekben 
megsemmisíteni szándékozó gondolkodásmódtól és erőszak alkalmazásától eltérő 
módszert, katonai eljárásrendet valósít meg. Az invázió az, amikor egy hagyományos 
katonai erő az ellenséges területekre mélyen benyomulva, annak megszállása nélkül azt 
kifosztja, társadalmi rétegeit bomlasztja, adott esetben pusztítja, lakhelyének elhagyására 

19 Clausewitz  1961, 58.
20 Clausewitz  1961, 64.
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 kényszeríti. Kisebb kötelékek költséghatékony alkalmazása mellett jóval nagyobb anyagi 
és erkölcsi hasznot remélhet az alkalmazó hadvezetés.21

A második lehetőség során az ellenség széttagoltságát kihasználva részenként bocsát-
kozunk vele harcba. Gyakorlatilag a fő erők összeütközését folyamatosan kerülve akkor 
vállalkozunk az ütközetre, ha abban csupán az ellenséges erő részei vehetnek csak részt. 
Így abszolút értékben gyengébb haderő is képes lehet helyi erőfölényt kialakítva legyőzni 
az erősebbet, de az ellenség teljes vereségéhez ez nem minden esetben elegendő.22

A harmadik lehetőség a kifárasztás, amely alatt Clausewitz „harccal való kifárasztást” 
ért, amely a háború időtartama során fokozatosan kimeríti az ellenség mind fizikai, mind 
lelki erőit, és gyengíti akaratát. Megítélése szerint ez a forma leginkább a védelemre 
hasonlít, mindenekelőtt abban, hogy ez is egy pozitív szándék nélküli harctevékenység. 
A gyengébb fél hagyományos haderejének egyik legjelentősebb esélye ezen negatív szán-
dékban testet öltő tervezett ellenállás, amely kerüli az ellenséggel való, teljes haderőt 
felhasználó döntő ütközetet, ellenben részeiben, a védelemben rejlő előnyökre támasz-
kodva, az ellenséget az eredeti szándékától eltérítve zaklatja, annak elérésében akadá-
lyozza, gyakorlatilag kifárasztja.23

A fentiekből látszik – és mindezt a fejezet derekán egy felsorolással is megerő-
síti –, hogy nincs abszolút célravezető módszer és eljárás, hiszen mind az esetek egyéni 
sajátosságai, mind az egyéni formabontó kezdeményezések miatt a „célhoz vezető utak 
szinte megszámlálhatatlanok”.24

Clausewitz még egy esetben értekezik dolgozatunk témáját illetően, a III. könyv 
I. fejezetében, ahol nem a háború kettős jellegéről, hanem az ütközet kettős céljáról 
fogalmazza meg gondolatait. Úgy látja, hogy a harcászati szinten megvalósuló ütkö-
zetben is léteznek közvetlen/direkt és közvetett/indirekt hatások. „Közvetett hatásról 
akkor beszélünk, ha közbeeső ütközet-célok elérésével, kerülő úton bár, de annál bizto-
sabban sikerül az ellenséget megsemmisítenünk. Ezek a célok önmagukban még nem 
egyértelműek az ellenséges haderő megsemmisítésével. Országrészek, városok, várak, 
utak, hidak, raktárak stb. elfoglalása csak legközelebbi célja lehet az ütközetnek, de 
semmiképpen sem a végcélja. Csak növekvő erőfölényünk eszközének tekintjük, hogy 
végül is olyan helyzetbe kényszeríthessük az ellenséget, amelyben már lehetetlen ütkö-
zetbe bocsátkoznia. Ezek az eljárások a megsemmisítés elvének egy-egy közbülső lép-
csőfokát alkotják, de nem jelentik magát az elvet.”25 Ebben az esetben is látható, hogy 
amíg a mű kezdeti fejezeteiben a katonai stratégiai szinten megvalósuló nagybani katonai 
lehetőségeket, a hadászati szintű háborús jelleget, gondolkodásmódot – benne az indi-
rekt katonai gondolkodást is – részletezi Clausewitz, addig A hadászat című fejezetben 
a mű egyik legfontosabb alapelvét fejti ki, amikor a rész és egész viszonyrendszerét 

21 Clausewitz  1961, 64.
22 Clausewitz  1961, 64.
23 Clausewitz  1961, 63–65., 72.
24 Clausewitz  1961, 66.
25 Clausewitz  1961,  191–192.
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taglalja. Az ütközetek   részcélokat valósítanak meg, amelyek kisebb sikerek révén – indi-
rekt módon – közvetetten hatnak az egészre, a háború folyamatára, végső soron annak 
kimenetelére.26

A fentiekben kiemeltük a clausewitzi „indirektség” szempontjából legrelevánsabb 
elemeket. Itt azonban éles különbséget vélünk felfedezni a különféle értelmezésekben, 
ami sajnos számos kutatónál további értelmezési eltérésekhez vezethet. A hadtudomány 
művelői az  1920-as  évektől napjainkig ezen clausewitzi értelmezésből vezetik le az indi-
rekt hadviselés különféle formáit, amelyet gyakorlatilag az erőszak pszichikai formájaként 
azonosítják, amelyben nem pusztán katonai eszközök dominálnak, de politikai, gazda-
sági, kulturális akaratérvényesítési eszközök is. Megvalósulásakor az indirekt hadviselést 
alkalmazó állam nem keresi az ellenség fizikai megsemmisítését, ha van mód anélkül is 
a politikai akaratot elérni. Ez a kijelentés ugyan részben hasonlít a területfoglaló – ki-
fárasztó jellegű – hadászati gondolkodásra, azonban azzal nem tekinthető azonosnak. 
Gondolatmenetét tekintve egyértelműen sok a közös vonás, hiszen egyik sem elpusztít, 
hanem befolyásol, terel, olyan körülményeket teremt, amelyek közvetett módon hatnak 
a politikai célok elérésére. Szükséges azonban megjegyeznünk, hogy ez a végső soron 
kifárasztó jellegű katonai erőalkalmazás teljességgel másról szól.

Clausewitz természetesen pontosan ismerte a háború szerepét a politikai akarat-
érvényesítési palettán, valamint azt is, hogy érdekeket érvényesíteni háború nélkül is 
lehet, de művének témája a háború volt. A háború, azaz a politikai döntést követő, annak 
célkitűzéseit szem előtt tartó haderő-alkalmazás (hadászat és harcászat)  19. század eleji 
törvényszerűségeit elemezte, összefüggéseit tárta fel – egy köztudottan nem befejezett 
hadtudományi alapműben. Természetesen a katonai műveletek nem tekinthetők függet-
lennek, és nem voltak azok az  1800-as  évek elején sem. Párhuzamosan mindig voltak 
politikai és gazdasági lépések is, amelyek egyrészt az adott országot tették alkalmassá 
a háború megvívására-elszenvedésére, valamint a katonai szférától független döntésekkel 
igyekeztek saját magukat kedvezőbb, az ellenséges országot hátrányosabb helyzetbe 
hozni – ezzel is támogatni az akaratérvényesítés végső eszközét, a háborút. Ezen lépé-
seket (tudniillik a politikai és gazdasági eszközök alkalmazását) mai értelemben tekint-
hetjük indirekt hadviselésnek, de azt nem mondhatjuk, hogy ez a clausewitzi indirekt 
hadviselés / megközelítés, vagy abból eredeztethető.

Egyrészt a porosz tábornok a háborúról, a hadsereg alkalmazásáról írta művét, nem 
elemezte a háború érdekében fellépő, politikai és gazdasági akaratérvényesítő, kénysze-
rítő eszközrendszerként alkalmazott folyamatokat. Nem tette, mert a  19. század elején 
ezen folyamatok még alapvetően külön – mai terminológiát használva – műveleti vonalon 
teljesültek civil vezetők irányításával, kevésbé voltak szinkronizálva a korszak technoló-
giai színvonalának megfelelően. Másrészt vitán felül áll, hogy Clausewitz a területfoglaló 
(dolgozatunk témáját tekintve indirekt) jelleget a megsemmisítésre törekvő gondolko-
dásmódtól eltérő katonai alkalmazásra értette, amely hasonlóan a direkt alkalmazáshoz 
a reguláris haderő háborús tevékenységét takarja. Amíg a Delbrück-vitában a reguláris 

26 Clausewitz  1961,  191–192.; Perjés  1966,  106.
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haderő kifárasztásra épülő stratégiáját, hadászati alkalmazását értették félre majd száz 
évvel ezelőtt, manapság Clausewitzre hivatkozva azonosítják a kifárasztási jelleget mint 
indirekt módszert nem katonai eszközök alkalmazására.

A témát más oldalról megvizsgálva feltűnhetett, hogy a hadtudomány az indirektséget 
a kifárasztó jelleggel azonosítja (lásd területfoglalás esetén okozott indirekt, kifárasztó 
hatások), ugyanakkor Clausewitz használja a kifárasztást mint harci tevékenységet. 
Nem szerencsés az elnevezés, hiszen a hadtudományban használatos kifárasztó, indi-
rekt hadászat nem feltétlenül erről szól, ráadásul, hogy mit tartunk direkt vagy indirekt 
jellegű katonai formának, az sokszor egymáshoz való viszonyukban értékelhető leg-
inkább. A döntő ütközetet kereső, a katonai tevékenységekben erre fókuszáló katonai 
vezető számára, ami nem ezt a célt szolgálja, az mind ennek inverze, tehát a korábban 
tárgyalt hármas harci lehetőség (tudniillik invázió, az ellenség részenkénti pusztítása, 
illetve a kifárasztás) is tekinthető az azt alkalmazó állam részéről indirekt hadászati 
elgondolásnak, egyfajta kifárasztásnak.

Nem téveszthetjük szem elől a clausewitzi célt: minél jobban megismerni a rész-
egész viszonyrendszerében a háborút magát. A fenti félreértelmezés azért is fájó, mert 
a porosz teoretikus egyértelműen fogalmaz: a háborúnak egyetlen eszköze van, a harc. 
A harcot pedig reguláris erők végzik, ami még inkább egyértelműsíti, hogy Clause-
witznél a hagyományos hadviselés kétféle hadászati stratégiájáról beszélhetünk: meg-
semmisítő és területfoglaló jellegűről. A porosz tábornok bizonyos mértékig értekezik 
a népfelkelésről is, valamint annak alkalmazási korlátairól, amelyek bizonyos mértékig 
megfeleltethetők a mai értelemben vett gerilla-hadviselésnek, bár a korabeli népfelkelőket 
sok esetben a hagyományos erők szárnyain vagy tartalékaiban vetették be klasszikus 
ütközetben. Nem kétséges még előtte sem, hogy a harcnak különböző formái vannak, 
amelyek akár gyökeresen eltérnek a nyers fizikai erőszaktól, mégis ha mint jelenség 
együtt jár vele, akkor elválaszthatatlanként kell tekintenünk rá a háború fogalmának 
esetében is. A teoretikus azonban nem a nem katonai eszközök alkalmazásáról értekezik 
ez esetben sem, hanem olyan fontos, a háborúnak közvetlenül részét nem képező, de 
nélkülözni azokat nem tudó elemeiről, mint a hadseregszervezés, a felkészítés-kiképzés, 
a harcvezetés, a hadsereg ellátása és fenntartása. Ezekkel együtt elemzi az alkalmazás 
kérdéseit, és kapcsolja a háború egyetlen eszközéhez, a harchoz, amelynek egyetlen 
formája az ütközet.27

Természetesen a clausewitzi indirekt (kifárasztásra törekvő) gondolkodásmód, 
illetve a modern indirekt hadviselés között a nem szemtől szemben megvalósuló 
akaratérvényesítés jellegét tekintve találhatók analógiák, akár a hidegháborús időszakban 
alkalmazott háborús küszöb alatti politikai hadviselést, akár napjaink hibrid hadviselését 
vizsgáljuk, de csak indirektségében, közvetett hatásmechanizmusában, de lényegi 
értelmében egyáltalán nem tekinthető azonosnak. Clausewitz a hadseregről írta művét, 
annak indirekt jellegű alkalmazásáról, míg napjaink indirekt megközelítése ettől jóval 

27 Clausewitz  1961, 66–73.
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szélesebb értelmű, sokszor a katonai szférán túlnyúló eszközrendszert is felhasználó, 
vagy éppen annak mellőzését erőltető érdekérvényesítési lehetőség.

Az „indirekt” Liddell Hart-i  értelmezése

Basil Henry Liddell Hart,28 angol katonatiszt, publicista, író ugyan legismertebb művével, 
a Stratégiával29 került be a hadtudományi teoretikusok közé, azonban számottevő írásai 
már jóval azt megelőzően megjelentek. Témánk tekintetében neki köszönhető a ma már 
sokkal szélesebb értelemben használt „közvetett/indirekt megközelítés” mint elnevezés, 
amelynek történelmi hátterét, összefüggéseit, valamint következményeit a Stratégia 
című művében foglalja össze.

Az angol teoretikus az  1920-as  években kezdte vizsgálni a történelmi korok háborúit, 
katonai eseményeit, amelyeket egy viszonylag hosszú – majd negyedszázadnyi – kuta-
tást követően foglalt össze a fő műve első három részében.30 Vizsgálódásai során nem 
pusztán arra jött rá, hogy a közvetett/indirekt megközelítés a történelem során a legtöbb 
esetben sikeresebben működött, mint a közvetlen stratégia, de megállapította, hogy ezen 
gondolkodásmód az élet majd minden területén nagyobb eséllyel biztosította a kívánt/
elvárt eredményt, mint a direkt eljárások.31

Mindenekelőtt két alapvető kérdést kell tisztáznunk. Liddell Hart Strategy című 
művében a „közvetett/indirekt megközelítés” indirect approach-ként szerepel, amelyet 
az Európa Könyvkiadó fordítói konzekvensen „közvetett megközelítésnek” fordítottak 

28 Liddell Hart életéről, fő művéről a Stratégiáról, illetve a közvetett megközelítésről Forgács Balázs 
publikációját tartjuk érdemesnek megemlíteni, amely nem csupán a híres teóriáról, de annak középkori 
megfelelőjéről, Morus Tamás indirekt hadviselésről alkotott gondolatairól is átfogó ismereteket közöl. 
A két elmélet között az is biztosít némi azonosságot, hogy a két szerző egyaránt széles – a katonai 
képesség alkalmazáson túlnyúló – platformra helyezi az indirekt hadviselést. Az indirekt hadviselés két 
képviselőjéről bővebben lásd Forgács  2019.
29 A Stratégia első kiadása  1954-ben  jelent meg, majd ezt egy kibővített második kiadás követte 
 1967-ben. Ez utóbbi fordítása az egyetlen munkája a szerzőnek, amely magyar nyelven is olvasható. 
Ugyanakkor Rázsó Gyula az  1954-es  londoni kiadáshoz írt recenziójában azt írja, hogy a mű 
gyakorlatilag első kiadása még  1928-ban  jelent meg Decisive battles of history (A történelem döntő 
ütközetei) címmel (ugyanez a Stratégiában  1929-es  dátummal szerepel), majd annak második bővített 
kiadása már erősen hajazott az általunk is ismert Stratégiára –  1946-ban  jelent meg A strategy of 
indirect approach címmel. Látható, hogy a Stratégia egy hosszabb hadelméleti érlelődés gyümölcse, 
amelyet a technológiai fejlődés okozta klasszikus direkt hadászati gondolkodásmód kudarca indított 
fejlődési útjára, hathatott rá a két világháború közötti gépesített elméletek általi újszerű szemlélet, 
majd a második világháború a korábbi Nagy Háborúhoz mérhető újszerű hadviselési módszereivel, 
az atombomba megjelenése és végül a hidegháborús időszak hagyományos és nukleáris háborút kerülő, 
más megoldásokat kereső érdekérvényesítési lehetőségei. Rázsó  1957, 283.; Liddell Hart  2002,  15. 
30 A mű négy részből áll, az első három hadtörténelmi alapú, míg az utolsó részt tekinthetjük 
egyfajta összegzésnek, de akár az első három rész tapasztalatait felhasználó, attól némileg elkülönülő, 
a közvetlen / indirekt megközelítés hadelméleti összegzésének is.
31 Liddell Hart  2002,  14–16.
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az egész műben. Dolgozatunk szemantikai vizsgálódásai rávilágítottak, hogy érdemben 
mind a „közvetett megközelítés”, mind az „indirekt megközelítés” ugyanazt takarja, 
csupán kétféle fordításként kerültek be a köztudatba.

A másik szintén tisztázandó kérdés, hogy mit is jelent ez a kifejezés valójában? 
A kérdés megválaszolásában az előszó és a történelmi példák segíthetnek – bár mint 
látni fogjuk, ez még koránt sem teljes körű jelentéstartalmat takar. Ez alapján az indi-
rekt megközelítés egy alapvetően stratégiai gondolkodásmód, amely lényegét tekintve 
a direkt32 stratégia ellentéte. Liddell Hart hadászati – azaz mai értelemben vett katonai 
stratégiai, illetve a Liddell Hart-i  értelemben vett stratégiai – és harcászati szintű katonai 
eseményeket vizsgált, és vont le belőlük általánosított következtetéseket. Kiemelten 
fontosnak ítéljük ezt, mert ez a meglátás azt igazolja, hogy Liddell Hart – ellentétben 
Clausewitzcel – már a korábbi korok katonai tevékenységeit is másként ítélte meg, attól 
gyökeresen eltérő módon elemezte és határozta meg a direkt-indirekt gondolkodás/ stra-
tégia/katonai alkalmazás alapelvét. Tehát a két teoretikus teljesen más szemlélet alapján 
ítélte meg a háborúkban alkalmazott hadászat/stratégia (és persze harcászat) direkt vagy 
indirekt jellegét – azaz nem hasonlíthatók össze teljeskörűen.

Az angol hadtudós a stratégia (hadászat) fejlődéstörténetének kutatása során azonosí-
totta azt a minden történelmi korszakban megnyilvánuló igazságot, hogy a közvetett stra-
tégia mindig fölényben volt a közvetlennel szemben. Úgy vélte, hogy először az ellenség 
ellenállását kell megingatni vagy akár megtörni és csak azután megkísérelni legyőzni. 
Ennek pedig legcélravezetőbb módja, ha az ellenséget valamilyen módon kibillentjük 
egyensúlyából, és stabilnak tűnő védelmi állásának feladására bírjuk.33

Alapvetését azzal igyekszik indokolni, hogy a háborúkban még manapság is a morális 
és fizikai dimenziók hatnak döntően annak kimenetelére – a napóleoni 3: 1 arányban. 
Meglátása szerint bár az arány egyes esetekben változhat, és akár kölcsönösen hathatnak is 
egymásra, mégis a morális szegmens a fontosabb, mivel a hadviselésben ezek állandóbbnak 
tekinthetők, mint a folytonosan változó fizikai tényezők. A körülmények, a hadviselő 
felek, a hadi eszközök, az azokhoz tartozó harceljárások folyamatos változáson mennek 
keresztül, de az ember viszonya mindezekhez pszichológiai értelemben változatlan, azaz 
megismerhetőbb és kiszámíthatóbb. „A pszichológiai tényező dominanciája a fizikaival 
szemben, e tényező nagyobb állandósága arra a következtetésre vezet, hogy bármely 
hadielméletnek a lehető legszélesebb alapokon kell nyugodnia […] Kutatásaim során egyre 
határozottabbá vált az a benyomásom, hogy az egész történelmünkben a háború – ritka 
kivétellel – csak akkor érhetett el érdemi eredményeket, ha a megközelítés közvetett 
volt, ami biztosította, hogy az eljárás készületlenül érje az ellenfelet. A közvetettségnek 

32 Érdekes fordítási jelenség, hogy míg az indirect szó minden esetben „közvetettként” szerepel 
a műben, ugyanakkor a magyar kiadás néhol „direkt”, és nem „közvetlen” akciókról ír. Liddell Hart 
 2002,  15.
33 Liddell Hart  2002,  14–16.
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többnyire voltak fizikai és mindig voltak pszichológiai összetevői. A stratégiában gyakran 
előfordul, hogy a leghosszabb kerülő út vezet el a legrövidebb idő alatt a célhoz.”34

Vizsgálódásai során úgy látta, hogy a támadó fél fizikai és/vagy mentális támadása 
csak akkor vezet eredményre, ha olyan módon teszi, amire a másik nem számít. Még 
nagy erőfölényben lévő hadsereg esetében sem mindig kifizetődő ott támadni, ahol 
egyébként várják a támadást, ahol a legfelkészültebb az ellenséges erő, amire morá-
lisan az ellenséges katonák készülnek, hiszen ennek bekövetkezése erősíti a védelem 
kohézióját, míg annak ellenállásának növekedése elbizonytalaníthatja a támadót. Cél 
lehet az ellenség megtévesztése; nem kiszámítható eszközök, eljárások és manőverek 
alkalmazása; az ellenség jellembeli hibáira való tudatos tervezés; vagy akár kitérés 
az ütközet elől, amennyiben annak eredménye nagyon bizonytalan. A közvetett/indirekt 
megközelítés a lehetőséget keresi, hogy az ellenség vezetése vagy annak egyes részei 
egyensúlyukból elmozduljanak, pszichikailag elbizonytalanodjanak.35

Már az ókori háborúk vizsgálata során megállapítja, hogy a közvetlen/indirekt meg-
közelítésnek két fajtája létezik: az egyik „az ellenfél erőire, a másik az ellenfél vezetésére 
igyekszik hatást gyakorolni”.36 Mindkettő fajtának jellemzője a kölcsönösség, azaz bár-
melyikre hatunk akár fizikai, akár pszichológiai eszközök alkalmazásával (a két dolog 
az elérendő hatás tekintetében szorosan összefügg és következik egymásból), az vis-
szahat a másikra – többnyire azonos morális előjellel. Liddell Hart szerint a meglepő 
döntések, manőverek, tűzcsapások, az elvárt helyett a váratlan alkalmazása, az erősebb 
pont helyett gyengeség keresése és támadása ugyan direkt alkalmazás fizikai értelemben, 
de hadászati célját és elérendő hatását tekintve indirekt. Azáltal, ahogy közvetett módon 
közelítünk a katonai stratégiai helyzet megoldásához, az ugyan a fizikai dimenziót hasz-
nálja, de annak morális, pszichológiai hatása a fontos, hiszen az bomlaszt, zavart kelt, 
akadályoz, megbénít, vagyis további ellenállásra alkalmatlanná tesz, miközben fizikai 
értelemben – matematikai alapon – egyébként még az ellenség akár erőfölényben is lehet.

Az első három részben felvázolt vizsgálódások alapján joggal vélekedett az angol 
teoretikus úgy, hogy a háborús helyzet katonai megoldását indirekt megközelítés alkal-
mazásával célravezető kezelni. Az utolsó részben viszont kilép a történelmi általáno-
sítás folyamatából, és Clausewitzhez hasonlóan a politika-hadsereg viszonyrendszere 
és az elérendő cél – alkalmazandó eszköz/eljárás tekintetében fogalmazza meg elmé-
letét – részben Clausewitzcel egyetértve, ugyanakkor sok esetben vitába szállva vele.

A politika és haderő – mai értelemben véve a politikai stratégiai és katonai stratégiai 
szint – tekintetében teljesen újat alkotott azzal, hogy Clausewitznél sokkal részletesebben 
foglalkozik az érdek- és akaratérvényesítésbeli feladataikkal, az azokban tetten érhető alap-
vető különbségekkel. Az angol hadtudós kétféle stratégiát különböztetett meg: a katonai 
értelemben vett stratégiát és a politikai értelemben vett nagystratégiát. A különbség abban 
érhető tetten, hogy a „nagystratégia – a magasabb stratégia –  szerepe – ugyanis az, hogy 

34 Liddell Hart  2002, 22–24.
35 Liddell Hart  2002, 25–26.
36 Liddell Hart  2002, 74.
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koordinálja és irányítsa a nemzet vagy az ország-csoport minden erőforrását a háború 
politikai célkitűzéseinek elérésére, amelyet viszont az alapvető politika fogalmaz meg”.37 
A nagystratégia, mai értelemben véve politikai stratégia feladata és felelőssége az ország 
gazdasági és humán erőforrásának fejlődését biztosítani, a nép morális felkészítésével 
foglalkozni, a hadsereg struktúráját meghatározni. A kétféle stratégiai szint között szoros 
a kapcsolat, de egyértelműek a különbségek is, hiszen „míg a stratégia horizontja a hábo-
rúra korlátozódik, a nagystratégia túltekint azon, a háborút követő békére. A különböző 
eszközöket úgy kombinálja, úgy szabályozza alkalmazásukat, hogy ne zavarják a majdani 
békeállapotot – ugyanis a biztonság és fellendülés csak így garantálható”.38

A fentiekben már kifejtettük álláspontunkat a clausewitzi és Liddell Hart-i  indirekt 
gondolkodás közötti különbségekről, itt azonban fel kell hívnunk a figyelmet még egy 
fontos elemre. A stratégia (hadászat, katonai stratégia) indirekt megközelítésének tekinte-
tében látható értelmezési különbségek mellett az utolsó részben feltűnik ennek egy újabb 
alkalmazása is, amely sokszor ad okot a félreértésre a témát kutatók számára. Az indirekt 
megközelítésnek ugyanis a nagystratégia – azaz a politikum világa, a politikai straté-
giai szinten megvalósuló akaratérvényesítés esetében – is létezik jól körülhatárolható 
világa, amely azonban csupán gondolkodásmódjában hasonló a hozzá szervesen köt-
hető hadászati indirekt megközelítéshez, de eszközrendszerét tekintve egyáltalán nem 
hasonló hozzá. Nem is lehet azonos, hiszen amíg „a harcoló haderő csupán egyik eszköze 
a nagystratégiának”, addig a nagystratégia (a politikai stratégiai szint) „számításba veszi 
és alkalmazza a pénzügyi, a diplomáciai, a kereskedelmi és, nem utolsósorban, az etikai 
nyomás eszközeit is az ellenfél akaratának gyengítése érdekében”.39 A nagystratégia, azaz 
a politikum is alkalmazhatja az indirekt megközelítésen alapuló akaratérvényesítő esz-
közök használatát, ami ismét egy nyilvánvaló különbség Clausewitz A háborúról című 
művében foglaltakhoz képest. Nem kell csodálkozni ezen, elvégre a porosz teoretikus 
a  19. század elején a hadsereg, a hadtudomány művelői számára írta művét, míg Liddell 
Hart egyértelműen szélesebb közönség számára.

És volt még egy nagyon fontos tény, amelyet Liddell Hart témáját illetően nem 
kerülhetett meg, és valószínűleg az első három rész megírását követően ez ösztönözte 
a negyedik, stratégia-nagystratégia működéséről szóló rész megírására. Az egyre inkább 
kibontakozó hidegháborús szembenállás, az újabb és újabb politikai és katonai stratégiai 
szinten megjelenő elrettentési stratégiák, valamint az az útkeresés, ami mindkét szinten 
megjelent olyan érdekérvényesítési módszerek és eljárásrendek tekintetében, amelyek 
az atomkorban működhetnek, de nem okoznak nukleáris öngyilkosságot.40 Az angol 
teoretikus ugyanakkor kiemeli, hogy műve a stratégiáról szól, azaz a katonai stratégi-
áról, hadtudományi terminológiával élve: a hadászatról. Minden kapcsolódó terület akár 
a politikai stratégiai kérdések, akár a taktika/harcászat témaköreit érinti. Ennek kapcsán 

37 Liddell Hart  2002, 493.
38 Liddell Hart  2002, 494.
39 Liddell Hart  2002, 494.
40 Liddell Hart  2002, 9–15.
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fogalmazódik meg a Liddell Hart-i  alapvetés, miszerint a háború célja egy jobb béke 
elérése. Másként fogalmazva: a politikai vezetésnek, de adott esetben a hadsereg veze-
tésének a háború során nem szabad megfeledkeznie arról, hogy milyen áron érhető el 
a béke, nem kerül-e rosszabb helyzetbe az állam egy pusztító háborút követően, mint volt 
annak megkezdését megelőzően. Ez a hidegháború időszakában, amikor exponenciálisan 
nőtt a nukleáris robbanófejek száma, „politikai patthelyzetet” okozott. Ez a patthelyzet, 
amikor a legpusztítóbb fegyverek birtokában annak alkalmazását éppen annak extrém 
pusztító képessége zárja ki, és így az államok vezetőinek józanságán múlik a kölcsönös 
elpusztítás helyett más módszerek és eljárások keresése és alkalmazása. Ez a tény egy-
értelműen oka és szükségszerűsége is az indirekt hadászati, de azon túlnyúlóan a politikai 
értelemben vett megközelítés kiterjesztett formájának, amelyet korunk hadtudománya 
különféle névvel illet: negyedik generációs hadviselés, nem lineáris hadviselés, politikai 
hadviselés, indirekt hadviselés vagy napjainkban hibrid hadviselés.

Nem véletlen, hogy az angol hadtudós ennek hatására átemelte az ekkor már a had-
tudomány szerves részét képező gerilla-hadviselés működési mechanizmusát, szabály-
szerűségeit, gondolkodásmódját egy reguláris hadsereg hadászati kérdéseivel foglalkozó 
mű utolsó fejezetébe. „Ha békét akarsz, készülj a háborúra” ókori gondolatot az  1930-as  
években előbb „ha békét akarsz, értsd meg a háborút” iránymutatásra, majd Stratégia 
című művében „ha békét akarsz, értsd meg a háborút, különösen a gerilla- és a felforgató 
háborút” formára cserélte.41 Az alapvetés nem azt állítja, hogy a hidegháborúban vagy azt 
követően nem lesznek a hagyományos hadviselés törvényszerűségeit alkalmazó háborúk, 
katonai konfliktusok, hanem azt, hogy az atomfegyverek pusztító képességének árnyé-
kában az akaratérvényesítés tekintetében az indirekt megközelítés egyfajta gerilla-had-
viselési gondolkodásmódot és felforgató jellegű alkalmazást kényszerít ránk – a politikai 
és katonai felső vezetés számára egyaránt.

A két megközelítés összefoglalása

A két teoretikus gondolkodásmódját az életüket meghatározó kor szellemisége, a korszak 
meghatározó hadtörténelmi eseményei és a korra jellemző geopolitikai és geostratégiai 
jellemzők határozták meg. Clausewitz az államok kizárólagos hadviselési joga, a napó-
leoni háborúk, a nemzetállamok konvencionális hadseregei környezetében írta le gondo-
latait, míg Liddell Hart az  1960-as  években a második világégés tapasztalataival a háta 
mögött, a nukleáris fegyverkezési verseny hadtudományra gyakorolt befolyása, vala-
mint a hidegháború mindent átitató szellemisége alapján. Mindkét teoretikus elismerte 
a háború mindkét – direkt és indirekt – jellegét, de koruk és annak minden befolyásoló 
körülményei már önmagukban ezen kategóriák eldöntését is deformálták.

Clausewitz megsemmisítésre törekvő direkt hadászata a hadsereg erőinek teljes, 
még ha nem feltétlenül egy időpontban történő bevetésén, annak pusztító képességének 

41 Liddell Hart  2002, 550.
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lehető legjobb kihasználásán alapult. A háború ugyan nem hagyhatja figyelmen kívül 
az  áldozatok számát, de elsősorban az ellenséggel szembeni ütközetek során elért hadá-
szati szintű győzelem számít. Léteztik ugyan ezt nem feltétlenül követő elgondolás is, 
például a sokak által félreértett kifárasztó hadászatként ismert metódus, ahol a had-
sereg kerüli a nyílt, teljes haderőt alkalmazó összeütközést, vagy az indirektnek tartott 
területszerző hadászat, de mindegyik formára a reguláris haderő alkalmazása jellemző, 
és csupán az erők egymáshoz való viszonyában, illetve a teljes vagy korlátozott célú 
alkalmazásban tehetünk különbséget direkt és indirekt között.

Ennek egy másik olvasatában Liddell Hart úgy látja, hogy a clausewitzi direkt-in-
direkt felosztás és értelmezés nem megfelelő. Nem tagadja a konvencionális katonai 
műveleteket vagy akár a hagyományos eszközökkel vívott háborút, de ezeket illetően 
az ellenségre gyakorolt hatás alapján dönti el, hogy mi direkt vagy indirekt. A clausewitzi 
megsemmisítő jellegű (direkt) hadászat sem nélkülözheti a cselt, a váratlanságot, a gyenge 
pontok keresését, a lélektani előnyök előidézését és azok kihasználását, de Liddell Hart 
esetében ezek együtt járnak olyan megoldásokkal, amik Clausewitznél sokszor éppen 
a direkt értelmezés kizárását jelentenék. Ilyen a frontális alkalmazás kerülése, a célirá-
nyos bomlasztás és zavarkeltés, a folyamatos meglepésre törekvés, aminek pszichikai 
kihasználása további előnyöket biztosít, a dezinformáció és miden olyan cselekmény, 
ami a dezorganizációhoz vezet.

Kutatásunkban megállapítottuk, hogy mind a clausewitzi, mind a Liddell Hart-i  indi-
rekt megközelítés és gondolkodásmód képes stratégiává formálódni, de éppen a két 
teoretikus alaptézisei és azok megszületésekor létező hadtudományi gondolkodás miatt 
kijelenthető, hogy messzemenőkig nem lehet azonos platformon értekezni róluk.

Clausewitz megsemmisítő és területfoglaló stratégiái között utóbbiban tetten érhető 
az indirekt jelleg, és közvetve erős kölcsönhatás figyelhető meg a katonai stratégiát 
megvalósító területfoglaló hadászat és más nem katonai jellegű, a politikum világa alá-
rendeltségében működő szektorok között (politikai, gazdasági, pénzügyi, társadalmi).

Ha jobban megnézzük, akkor Liddell Hartnál minden kifárasztásra törekvő 
tevékenység, még azok is, amelyeket Clausewitz alapvetően a megsemmisítésre 
törekvés egyéb formáihoz sorolt, mint például az invázió, a részenkénti megsemmisítés 
vagy a harccal történő kifárasztás egyértelműen az indirekt megközelítéshez tartozik. 
Ez alapján akár újra is értelmezhetnénk a clausewitzi kettős jelleget, és megvalósíthatnánk 
a clausewitzi és Liddell Hart-i  direkt-indirekt alapvetések szintézisét. Egyrészt létezik 
a harccal megvalósítható és a döntő ütközetet kereső, az erők alkalmazásánál a fizikai 
pusztítást előtérbe helyező megsemmisítő (direkt), valamint ugyanúgy harcot alkalmazó, 
de korlátozott célokkal operáló, az előzőektől eltérő módon a túlzó fizikai erőkifejtés 
helyett a pszichikai hatás elérésére irányuló, annak hatásait kihasználó kifárasztó 
(indirekt) hadászati gondolkodás, megközelítés. Mindkettő esetében elmondható, hogy 
a katonai összecsapások magas intenzitásúak, de méretüket és az elérendő hatásukat/
céljukat tekintve ellentétes előjelűek. Ezen két alapvető jelleg mellett létezik a katonai 
erővel történő megszállás/területszerzés, amely nem mentes a harctól (egyfajta alacsony 
intenzitású művelet), de nem feltétlen velejárója, ugyanakkor a politika, a gazdaság  
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és a társadalom dimenzióiban erőteljesen indirekt hatású, azaz ezt is az indirekt 
megközelítéshez, hadászati elgondoláshoz sorolhatjuk.

A fenti szintézis elfogadhatóságát támasztja alá az is, ahogyan a hadsereg mindent 
eldöntő ütközetben való alkalmazásának kockázatáról értekezik a porosz teoretikus, 
hiszen „az ellenséges erők megsemmisítésének minden mást felülmúló jelentőségével 
csak várható veszteségünk és kockázatunk áll szemben. Ha ezeket sokalljuk, más utat kell 
választanunk, hogy célunkat elérjük.”42 Clausewitz ez alapján nem volt a megsemmisítő 
gondolkodás prófétája, még ha sokan ezt így értékelték a múltban, ezzel magyarázhatók 
azok a kifárasztásra fókuszáló katonai módszerek, amelyek az erők koncentrálása és egy 
helyen történő döntő ütközetbe való alkalmazása helyett más, közvetettebb megoldá-
sokat biztosítanak. A porosz tábornok abban is hasonlíthat angol tiszttársához, ahogyan 
a fizikai-pszichikai hatással kapcsolatosan pontosítja gondolatait. „Hangsúlyozzuk, hogy 
amikor az ellenséges haderő megsemmisítéséről beszélünk, nem pusztán a fizikai erőkre, 
hanem sokkal inkább az erkölcsi erőkre kell gondolnunk, hiszen ezek elválaszthatatlanul 
összefonódnak mindenütt.”43

Összefoglalás

Napjainkban elmondható, hogy a modern társadalmi és gazdasági folyamatoknak, 
az információs forradalomnak – és az ezt alapjaiban megváltoztató technológiai dimen-
zióváltásnak – köszönhetően a hadviselés, az akaratérvényesítés minden formája, mód-
szere és működési mechanizmusa folyamatosan kisebb-nagyobb mértékben formálódik, 
változik. A direkt-közvetlen és indirekt-közvetett megközelítés akaratérvényesítési for-
mációi tovább léteznek és formálódnak a modern világunk fejlődési ütemének és irá-
nyultságának megfelelően.

A háború valódi célja a saját akaratunk érvényesítése. Kovács szerint – és ez egybe-
cseng Clausewitz gondolataival – a világban lezajló változások a háború „végletekre törő 
erőszakát” a civilizáltabb társadalmak esetében az értelemnek köszönhetően enyhíti, 
és újabb, hatásosabb akaratérvényesítési eszközök keresésére sarkall.44 Ebből fakad, hogy 
a fegyveres erőszak a  20. század végére már „nem az erőszak egyetlen lehetséges válto-
zata”, hiszen számos lehetőség adódik (például gazdasági, diplomáciai stb.) más – a fegy-
veres erőszak alkalmazásának a társadalomtól idegen, a civil lakosság elpusztításának 
lehetőségét egyértelműen kizáró – erőszak-alkalmazási formák esetében is.45 A háború 
pusztító valósága az első és a második világháború hadjáratai, hadműveletei és ütközetei 

42 Clausewitz  1961, 71.
43 Clausewitz  1961, 70–71.
44 Clausewitz szerint ugyanis a nyers, abszolút erőszak alkalmazása helyett a másik „egyéniségéből, 
társadalmi berendezkedéséből, helyzetéből és jellegzetes viszonyaiból, a valószínűség törvényeit szem 
előtt tartva, mindkét fél következtetéseket von le, és ezekhez idomítja saját működését”. Clausewitz 
 1961, 39–45.; Kovács  1991,  1071–1073.
45 Kovács  1991,  1071.



1084

Holecz József

révén, illetve az atombomba pusztítási lehetősége révén a hidegháború óta napjainkig tart 
egy intenzív, impulzusát tekintve változó, de irányát tekintve többé-kevésbé egyirányú 
folyamat. Kovács ezt a „hadászat csődjének” nevezte, mivel bár a háború az erőszak foko-
zása szempontjából rendelkezik egy meghatározó fegyverrel, éppen annak túlzó pusztí-
tási képességei okozzák felhasználásának kerülését.46 Ugyanakkor nem csupán a katonai 
stratégiának (hadászatnak) volt ez csőd és egyfajta paradoxon, de megítélésünk szerint 
a két világháború pusztítása a társadalomban erkölcsi apátiát okozva politikai csődöt 
jelentett a politikai elit számára is. Az atomfegyverek túlzó pusztító hatása – és ezáltal 
hadászati csődöt okozva – kizárta azok felhasználását, de a fejlett társadalmak a hagyo-
mányos fegyveralkalmazásra, a klasszikus háborúra is kerülendő megoldásként tekin-
tettek, ami viszont a politikai elit számára okozott politikai csődöt, lévén az évszázadok 
óta meglévő legerősebb akaratérvényesítési forma is elfogadhatatlanná vált.

A politikai elit akaratérvényesítési útkeresése párhuzamos jelenség volt a katonai 
stratégia formálódó eszközrendszerének tekintetében is. A hidegháborúban a két katonai 
tömb az atomháború elkerülése végett, ma az atomhatalmak hasonló okból figyelik egy-
mást és igyekeznek elkerülni még a látszatát is annak, hogy okot adjanak a másiknak 
bármiféle nyílt katonai beavatkozásra, ami nukleáris fegyverek alkalmazásának eszka-
lálódását eredményezhetné.

Ebből következik, hogy a hadviselés, a háború jelensége nem állandó kategória. Ter-
mészetesen szűk értelmezésben tekinthető a háború fegyveres küzdelemnek, azonban 
Kovács szerint is „a hadtudomány a hadviselés egyre újabb módjait találta fel”, aminek 
oka a társadalom és gazdaság háborúhoz való viszonyában keresendő. A világ változásai 
egyrészt igyekeztek a hagyományos háború lehetőségét és veszélyét csökkenteni és kor-
látokat szabni, másrészt így teremtődtek más, a klasszikus háború világához szorosan 
nem tartozó akaratérvényesítési lehetőségek és formák. Egyszerre van jelen a pusztítás 
direkt jellegű katonai lehetősége, de ugyanakkor annak lehetőség szerinti kerülése – más 
indirekt megoldások alkkalmazása – is.47 Témánkat tekintve ez az ellentmondás, para-
doxon látszólag végletes, de összességében valószínűleg csak annyiban, ahogyan a háború 
abszolút és relatív formája, a benne rejlő erőszak fokozása és enyhítése tekintetében.
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A hadikultúrák és a közelharc

Varga Imre Tibor

Bevezetés

Tanulmányom célja a katonai közelharc-kézitusa és a hadikultúrák közötti viszony bemu-
tatása. Témaválasztásomat indokolja, hogy Magyarország a rendszerváltoztatást követő 
közel három évtizedben igen komoly politikai, gazdasági, társadalmi változásoknak 
volt színtere. Ezek a változások mélyen érintették a Magyar Honvédséget is, amely 
teljesen új biztonsági környezetben találta magát, és napjainkban egy olyan szövetségi 
rendszer tagjaként kell megfelelnie a folyamatosan változó világ kihívásainak, amel-
lyel közel negyven évig szembehelyezkedett. Magyarország NATO-kötelezettségeiből 
adódó szerepvállalása során szembekerült olyan ellenséges erőkkel, amelyek leginkább 
a gerilla-hadviselés elemeit vonultatják fel. Ezen sajátos helyzetéből adódóan a Magyar 
Honvédség kapcsolatba került mindhárom hadikultúrával és azok hatásaival. Ugyanakkor 
napjaink egyre bonyolultabbá váló biztonsági környezetében lezajló fegyveres konflik-
tusok megértése a különböző hadikultúrák ismerete nélkül szinte lehetetlen vállalkozás.

A fent említett hatások egyike, hogy a magyar – és más – fegyveres erők tagjainak 
gyakran kell sűrűn lakott területen feladatot végrehajtaniuk, ahol sokszor igen nehéz 
megkülönböztetni a civileket az ellenséges erőktől. Emiatt a megfelelő szintű erő hasz-
nálata egyre nagyobb szerepet kap, hiszen a túlzott erőszak alkalmazása elfordíthatja 
a civileket a katonák támogatásától, és akár ellenük is hangolhatja a közvéleményt. 
„A világ már az aszimmetrikus hadviselés jegyében vívott háborúk korát is éli.”1 Hasonló 
problémákkal kell szembenéznie Magyarország fő NATO-szövetségesének az Egye-
sült Államoknak is, valamint szinte minden olyan haderőnek, amely manapság aktív 
fegyveres konfliktusban vesz részt a Földön. Ezen probléma leküzdésének egyik lépése 
volt, hogy a 90-es  évek derekától kezdődően az USA szárazföldi csapatai elkezdték 
megreformálni a katonai közelharc-kézitusa kiképzésüket.2 Ez köszönhető annak, hogy 
a beépített területeken egyre nagyobb esély van a közelharc-kézitusa kialakulására. Őket 
követte az USA tengerészgyalogsága a  2000-es  évek elején és több más állam – köztük 
Magyarország – hadereje is.

Napjainkban a két állam fegyveres erői közti összecsapások egyre kevésbé jellemzőek. 
Legtöbb esetben egy állam fegyveres erői olyan ellenséggel kerülnek szembe, akik a gerilla-
hadviselés szerint építik fel ellenállásukat. A gerilla-hadviselés teoretikusai közül Carlos 
Marighella3 írja le a legrészletesebben a különféle közelharci metódusok hasznosságát. 

1 Forgács  2009, 7.
2 Childs III.  2014,  10.
3 Marighella  1969, 4. és 23. fejezet.
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A kérdéssel kevésbé – vagy egyáltalán nem – foglalkoznak olyan szerzők, mint Ernesto 
„Che” Guevara4 vagy Mao Ce-tung.5 Erre magyarázatot adhat, hogy utóbbiak időben 
korábban vetették papírra nézeteiket, és leginkább a vidéki gerilla-hadviselés kérdései fog-
lalkoztatták őket, ellenben Marighellával, aki a városban tevékenykedő gerilláknak adott 
elsőbbséget és a városi gerillaharc megvívásának mikéntjével foglalkozott.

A hadikultúrák kifejezést Kovács Jenő honosította meg a magyar katonai gondolko-
dásban az  1990-es  évek elején.6 Munkája során a Magyarország számára legmegfele-
lőbb katonai stratégiát kutatta, így került munkásságának homlokterébe a fenti terület. 
Leírta a NATO-tagállamokra jellemző anyagcentrikus – a volt Varsói Szerződés államai 
által alkalmazott –, a mozgáscentrikus és a gerilla-hadviselés főbb jegyeit. Amellett 
érvel, hogy a különböző hadikultúrák közötti hasonlóságok leginkább a harcászat terén 
lépnek fel.7 Kovács Jenő munkája félbemaradt tragikusan korán bekövetkezett halála 
miatt. Munkásságának ezt a részét Forgács Balázs vitte tovább, aki arra a megállapításra 
jutott – Kovács Jenőhöz hasonlóan –, hogy a különböző hadikultúrák közti határok 
a  21. század során egyre inkább elmosódnak.8

Úgy vélem, ezen okból is érdemes foglalkozni a témával, hiszen katonáink felkészítése 
során reflektálni kell a harctéren beállt változásokra, hogy a lehető leghatékonyabban 
készíthessük fel a honvédeket a sikeres feladat-végrehajtásra. Korunk egyik hadviselési 
tendenciája a harcterek áthelyeződése sűrűn lakott és beépített területeken. A tanul-
mányban tárgyaljuk a különböző hadikultúrákat: „Napjaink aszimmetrikus háborúinak 
többsége nem értelmezhető a hadikultúrák fogalmi rendszere nélkül.”9 Majd az Egyesült 
Államok, Franciaország, Magyarország és Izrael közelharc-kézitusa metódusai. Az USA 
választását a kiképzési anyagainak viszonylagos kutathatósága, valamint vezető katonai 
pozíciója indokolja. Izraelt a Magyarországhoz hasonló lakosságszáma és a fenyege-
tettségnek szinte folyamatos kitettsége predesztinálja a vizsgálatra. A francia fegyveres 
erők felkészítésének vizsgálata rávilágít azokra a nehézségekre, amelyekkel a hazai fel-
készítésnek is szembe kell néznie. A gerilla-hadviseléssel foglalkozók műveit is górcső 
alá veszem, majd a tanulmányt javaslataim megfogalmazásával zárom.

Hadikultúrák

„A hadikultúra a hadviselést érintő katonai, szellemi és anyagi értékek azon összessége, 
amely az ellenség összetartó erői felbomlasztásának, illetve a saját csapatok összetartó 
erői megőrzésének alapirányát jelöli meg.”10

4 Che Guevara  1961.
5 Mao Tse-tung  1989.
6 Kovács  1995.
7 Kovács  1995,  20.
8 Forgács  2009,  133.
9 Forgács  2009, 8.
10 Kovács  1995,  17–18.
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„Minden hadikultúra egy közös őstől származik és a haditapasztalatok tárházából nőtt 
ki. A haditapasztalatok azonban rendkívül sok, esetenként egymásnak ellentmondó tanul-
sággal szolgálnak. Ezért tartalmában eltérő tudományok, hitek kísérik a katonai kultúrák 
nyomvonalát.”11 Elmondhatjuk tehát, hogy a hadikultúrák közti különbségek a tapasz-
talatok egymástól különböző módon való feldolgozása során születtek meg. A kultúra 
többi területéhez hasonlóan a hadikultúra sem egységes. „Az eltérések főleg a történelmi 
előzményekből, a technikai, anyagi lehetőségekből, s nem utolsósorban a kulturális ant-
ropológiai gyökerekből erednek.”12 Jogos a kérdés, hogy milyen hadikultúrákról beszél-
hetünk tehát.

A mozgáscentrikus hadikultúra

„A mozgáscentrikus hadikultúra a direkt hadviselés jellemzőit hordozza magában, azaz 
legfőbb célja az ellenséges fegyveres erők megsemmisítése.”13 Magyarország sokáig 
a mozgáscentrikus hadikultúrát követő országok közé tartozott. Ennek két főbb ága van: 
az osztrák–német14 és az orosz–szovjet.15 Mindkét iskola a szárazföldi hadviselés elsőbb-
ségét hirdeti. Céljuk az ellenség erőinek teljes megsemmisítése, területeinek birtokbavé-
tele, amit lendületes támadással igyekeznek kivitelezni. Ehhez leginkább a szárazföldi 
csapatok szolgálnak eszközül, akiket a többi haderőnem támogat küzdelmében. A véde-
lemnek nincs kiemelt szerepe ebben a hadviselési szemléletben. A védelem lényegét 
abban látja, hogy amennyiben a támadás valamilyen oknál fogva elakadt, az erők kisebb 
részével folytat védelmi harcot addig, amíg a támadás feltételei újból rendelkezésre nem 
állnak, vagy az ellenség lekötésével a védelemben lévő csapatok megfosztják az ellenséget 
a támadás lehetőségétől. A második világháború alatt – és után – olyan nézetek is voltak, 
miszerint a védelem szükségtelen rossz vagy csak egyfajta kikényszerített harcmód.16 
Meg kell jegyezni, angolszász és francia teoretikusok is foglalkoztak a mozgáscentrikus 
hadikultúra elméleti kérdéseivel. Az ő felfogásuk abban tér el a német és orosz–szovjet 
iskolától, hogy az erőszakot – az ellenséges erők fizikai megsemmisítését – nem tekin-
tették elsődleges célnak.17

E kultúra manőverező háborúban bontakozhat ki, ha a politika célja a területek bir-
tokbavétele és a hadsereg megfelelően ki van képezve. Nem az erőforrások döntő fölénye 
hozza el a sikert, hanem az ellenség gyenge pontjai elleni lendületes támadások, amelyek 
felbomlasztják az ellenséges erők kohézióját fizikailag és pszichikailag. Gondoljunk 
a Wehrmacht Franciaország elleni támadására a második világháborúban! A csapatok 

11 Kovács  1995,  15.
12 Forgács  2009, 6.
13 Forgács  2009, 47.
14 Forgács  2009, 53–57.
15 Forgács  2009, 57–65.
16 Kovács  1995,  16.
17 Forgács  2009, 65.
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mozgatása, az akarat ellenségre való kényszerítése, a kezdeményezés megragadása 
és a lehetőségek azonnali kihasználása lévén lehetséges a győzelem kivívása. A hadikul-
túra egyik alapvetése, hogy a háborúban nincs előre látható bizonyosság, ezért a döntést 
decentralizálja. Fontos az elöljáró és az alárendeltek közti összhang, ennek hiányában 
nem lehet kellő hatékonysággal alkalmazni ezen hadikultúra eljárásait. Folyamatos csa-
pásokkal az időelőny megszerzésére törekszik, amelynek birtokában megakadályozza 
az ellenfelet az ellenállás megszervezésében, így a kezdeményezést folyamatosan kézben 
tarthatja. Az időelőny megszerzése és megtartása a hadikultúra sikerének fundamentu-
ma.18 Ha ezt nem sikerült kivitelezni, akkor megbukik. Ez a hadikultúra szellemi és fizikai 
értelemben is sokat kíván az egyéntől és a katonai szervezettől is. Csak potenciálisan 
erős hadseregek tudnak megfelelni ezeknek a követelményeknek.19

Az osztrák–német és az orosz–szovjet típusú hadászati irányzatok közti lényegi 
különbség a végrehajtás eszközeiben, módszereiben keresendő. A német egyidejű 
és gyors, míg az orosz–szovjet időben elhúzódó, egymás utáni csapások gőzhengerszerű 
sorozatára épített. A különbségek fő okaként a rendelkezésre álló forrásokat nevezhetjük 
meg. Ezen hadikultúra gyökerei a napóleoni háborúk idejére nyúlnak vissza, és legto-
vább a Varsói Szerződés tagállamainak fegyveres erői képviselték. A mozgáscentrikus 
hadviselés fő gyengeségét a nyitott szárnyak jelentik, valamint ha bekerítés idején nem 
törnek meg gyorsan az ellenséges csapatok, akkor tőle idegen módszerek alkalmazására 
kényszerül.

Az anyagcentrikus hadikultúra

Magyarország tehát földrajzi, politikai szerepéből adódóan a rendszerváltásig a korábban 
említett iskola metódusait követte, és ezen kellett változtatni az euroatlanti integrációs 
folyamatokhoz csatlakozván. Az átállást megkönnyíti, hogy már Kovács Jenő munkás-
sága idején arról nyilatkozott: „Az amerikai hadtudományban egyre több jel utal arra, 
hogy irányzatának módosulásával, határozottan közeledik a mozgáscentrikus hadikultúra 
értékei felé.”20 Ennek okai között említendő: „Pusztán az indirekt eszközök alkalma-
zása ugyanis sokszor nem hozta meg a várt eredményt, vagyis a fegyveres konfliktus 
győztes befejezését, így az anyagcentrikus hadikultúra képviselői a direkt hadviselés 
eszközrendszerét is bevetették céljaik elérésének érdekében.”21 Ez a folyamat leginkább 
hadműveleti és harcászati szinten érhető tetten, és a német iskolát veszi alapul, lévén 
nincsenek olyan tömegű csapatai, amelyekkel az orosz–szovjet irányzat gőzhengertí-
pusú eljárásait sikerrel tudná alkalmazni. Ugyanakkor mivel a magyar tisztikar katonai 
műveltsége az utóbbi irányzaton nyugodott, ez nehézséget is jelentett az átállásban. 

18 Forgács  2009, 60., 67.
19 Kovács  1995, 22–27.
20 Kovács  1995, 26.
21 Forgács  2009, 90.
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Angolszász kultúrkörben alakult ki a fenti hadikultúra ellenpárja, ami az anyagcentrikus 
hadikultúra névre hallgat. Magyarországnak ezen hadikultúrához közeledését szorgal-
mazták a 90-es  években. Kovács Jenő aktív22 magatartást tartott kívánatosnak e téren, 
hiszen nem várható el az új értékek történelmi léptékű kialakulása tétlenség közepette. 
Ez a hadikultúra az indirekt hadviselés reguláris formája.23

Az anyagcentrikus hadikultúra gyökerei a középkorig vezethetők vissza. A várakban 
nagy katonai erőket állomásoztattak, hogy ellen tudjanak állni az ellenséges támadá-
soknak. Erre a megoldásra vezethető vissza korunk anyagcentrikus hadikultúrája. 
Ez nem a csapatok mozgatásával – manőver –, hanem a nagy anyagi értéket képviselő 
eszközök csapásaival törekszik céljai elérésére. A siker maximalizálása érdekében haj-
landó növelni a bevetett eszközök mennyiségét, és a katonai infrastruktúra fejlesztését 
kívánatosnak tartja. A védelem áll ennek a hadikultúrának a középpontjában, amelyet 
a hadviselés alapvető módjának tart.24 Ebben a hadikultúrában mást értünk védelem 
alatt, mint a mozgáscentrikus hadikultúránál. A védelem jelen esetben a támadás meg-
hiúsítása okán a katonai erőfölényre épül. A támadást ugyanakkor ez sem veti el, de azt 
vallja, hogy védelemben nagyobb esély kínálkozik az ellenség pusztítására, emiatt kap 
a védelem magasabb prioritást a támadással szemben. Míg a mozgáscentrikus hadikul-
túrában a helyzetekhez való gyors alkalmazkodás és a kezdeményezés révén igyekeznek 
a biztonságot kialakítani, addig az anyagcentrikus kultúrában a területek szilárd birtok-
lása révén kívánják ugyanezt elérni. A támadás célja a védendő területek biztosítása. 
A védelem megszervezése ezen hadikultúrában kevéssé kényszerül megszorításokra, 
hiszen érvényesül a katonai erőfölény.

A kezdeményezés megragadása nem áll kritikus helyen ezen hadikultúra célkitű-
zései között. A kezdeményező ellenség célkitűzéseinek meghiúsítása már annál inkább 
kritikus. A támadástól való idegenkedés másik oka, hogy a felhalmozott erőforrások 
egy része nem alkalmazható támadásban. A támadó ellenség pusztításával kívánatos 
az ellenség támadási szándékának megtörése. Az ezt lehetővé tevő erőforrások előte-
remtéséhez hosszú idő szükséges. A sikeres működéshez elengedhetetlenek a békében 
meghozott döntések, amelyek háború esetén biztosíthatják a kellő hatékonyságú műkö-
dést. A gyors mozgás erre a hadikultúrára nem jellemző, sokkal inkább az anyagi esz-
közök pontos kiszámítása és elosztása a megfelelő helyeken.25 Az improvizáció helyett 
a terv van előtérben.

Ez a hadikultúra a parancsnoktól megkívánja az anyagok szakszerű kezelését, az erő-
források alapos ismeretét. Ezek a tulajdonságok a kreativitásnál is fontosabbak. Ez a kissé 
egyoldalú, számszerűen kifejezett adatok tömegével operáló szemléletmód azonban 
komoly tévedések melegágyául is szolgálhat. (Gondoljunk a vietnámi háborúra, amely 

22 Kovács  1995, 21.
23 Forgács  2009, 67.
24 Kovács  1995, 27–28.
25 Kovács  1995, 29–30.
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minden matematikai számítás szerint megnyerhető volt az USA számára!)26 Emellett haj-
lamos a mozgás előnyeinek alábecsülésére annak hátrányaival szemben. A hadikultúra 
előnyei nagy háborúkban érvényesülhetnek, ahol nem szükséges újabb területek birtok-
bavétele, és a védelem képes megbénítani a támadó hadműveleteket. A helyzet változá-
saihoz való nem kellően rugalmas alkalmazkodás ugyanakkor előnyökhöz juttathatja 
a kreatív támadót, hiszen a tervekhez való túlzott ragaszkodás megfosztja a védekező 
felet a szükséges rugalmasságtól. Ahogy a mozgáscentrikus hadikultúra esetében, úgy 
ebben az esetben sem vezérli belpolitikai cél az erőszak alkalmazását.27

Az anyagcentrikus hadikultúra megjelenésében megfigyelhető, hogy az alkalmazó 
államok földrajzi fekvésük okán nagy fokú természetes védettséggel rendelkeznek. Az el-
lenük irányuló szárazföldi támadás esélye igen csekély, ezen okból a légierő és a hadi-
tengerészet28 alkalmazása élvez elsődlegességet esetükben, ugyanakkor természetesen 
a szárazföldi csapatok alkalmazásának lehetőségét is napirenden tartják.29 „Az indirekt 
hadviselés reguláris formáinál is megfigyelhető tehát, hogy a hadikultúrák közötti határ-
vonalak elmosódnak, vagyis a hadviselés komplexszé válik.”30

A gerilla-hadviselés hadikultúrája

Napjainkban leginkább az első két hadikultúrába tartozó államok erői csapnak össze 
a harmadik hadikultúrához tartozó ellenséges erőkkel. Ez a hadikultúra – amely a leg-
ősibbnek tekinthető – a gerilla-hadviselés kultúrája. Ennek a felfogásnak több egymástól 
élesen eltérő irányzata alakult ki Európában, a Távol-Keleten és Dél-Amerikában is. 
Ez a hadviselési mód nem rendelkezik olyan rendező elvekkel, mint a fenti két hadikul-
túra, ennek oka a gerilla-hadviselés lényegéből fakad, amelyben a fegyveres harc csak 
az egyik eszköz a célok eléréséhez. A hadviselés elnevezése kortól és földrajzi területtől 
függ. Jugoszláviában és a Szovjetunió területén tevékenykedő mozgalmakat a francia 
eredetű partizán szóval illették. Franciaországban a németek ellen a második világhábo-
rúban létrejövő szervezetek az ellenállás szót használták magukra. Az Ibériai-félszigeten 
Napóleon ellen küzdő spanyol és portugál önkénteseket illették a bandita kifejezéssel 
ellenfeleik, de ők adták az irreguláris és gerilla szavakat is a világnak. Egyre többször 
alkalmazzák a terrorista szót is a nem reguláris módon küzdőkre. A terrorista és a gerilla 
között azonban jogi értelemben éles és tisztán kivehető határ van. A gerilla önszántából 
vállalkozik a fegyveres harcra, valamilyen irreguláris csoport tagja, és emiatt megilleti 
a nemzetközi jog védelme.31

26 Kovács  1995, 30.
27 Forgács  2009, 69.
28 A haderőnemek preferáltságának okairól bővebben lásd Forgács  2009, 70–89.
29 Forgács  2009, 69–70.
30 Forgács  2009, 90.
31 Kovács  1995, 38.
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A gerilla-hadviselésre inkább a védekező jelleg jellemző, ugyanakkor támadó műve-
leteket is folytathat. Alapvető feltétele a civilek támogatásának megléte, elnyerése. Ha 
ez hiányzik, nem folytatható sikeresen a gerillatevékenység azon oknál fogva, hogy 
a nép támogatása biztosítja számukra az erkölcsi és anyagi forrásokat, továbbá elrejti 
őket az ellenség csapásai elől. A mozgalom másik elengedhetetlen kelléke a karizmatikus 
vezető figura, aki leképezi a nép törekvéseit. A vezér személye azért is kiemelten fontos, 
mert ő fogja össze az önkéntes alapon szerveződő csapatokat. Ez az alap általában – de 
nem feltétlenül – lazább fegyelmet jelent, mint a reguláris csapatok esetében. „A gerilla 
hadviselésre jellemző, hogy az alkalmazott erőszakot a fegyveres küzdelem végső cél-
jának eléréséig kívánja fokozni.”32

„Eltérően a mozgáscentrikus és az anyagcentrikus hadikultúrától, a gerilla hadvi-
selésben felfedezhető, hogy jelentkezik fokozott belpolitikai cél is az elérendő háborús 
célkitűzések között […]”33 A gerillák főbb célkitűzései között szerepel harcuk nemzetközi 
elismertségének kivívása, a nagyhatalmi támogatás megszerzése és a népi szimpátia fel-
keltése. Gerillaműveletek során alapvető fontosságú a biztonságos katonai bázisterület 
kiépítése lehetőleg nehezen megközelíthető helyen, ami akár egy másik ország területén 
is helyet kaphat. Itt folyhat a kiképzés, az oktató-szervező munka, valamint a csapatok 
pihentetése a harcok közti szünetekben. A gerillák hadászati eszköztárában előkelő helyet 
foglal el az ellenséges csapatok zaklatása, kimerítése, félelemkeltés, majd ha ezeket 
sikeresen elérték, a tárgyalások kezdeményezése és a békekötés. Mao Ce-tung a gerilla-
hadviselést „az üss és fuss” példájával jellemezte.34 A gerillák számára elengedhetetlen, 
hogy túljárjanak az ellenség eszén, amihez a szükséges információkat az őket támogató 
lakosságtól tudják megszerezni. A gerillacsapatok a konfliktus elején igen kis létszámúak, 
majd a mozgalom sikerével és a harcok intenzitásának növekedésével a csapatok létszáma, 
szervezettsége is fokozódik. Az is előfordulhat, hogy a csapatokat központi vezetés alá 
szervezik, ahogy például a második világháború idején a Szovjetunióban vagy később 
Vietnámban is történt. Ilyen esetben a gerillakötelékek a mozgáscentrikus hadikultúra 
egy sajátos változatát képviselik, hiszen alapvetően védelmi célzatú harcokról van szó. 
Harcászati szinten pedig a védelem helyett az elrejtőzést választják. Támadásban pedig 
a gyors, váratlan és rövid lefolyású akciókat alkalmazzák. Az ellenség üldözése igen 
ritka. A gerillák malmára hajtja a vizet, ha az ellenség nem bánik kellő tisztelettel 
a lakossággal, nem próbálja meg annak szimpátiáját megnyerni. Ilyenkor a népi támogatás 
fokozódhat a gerillák irányába. Erre negatív példaként hozható fel a németek második 
világháborús tevékenysége Jugoszláviában, a Szovjetunióban, vagy a franciák, amerikaiak 
vietnámi harcai, de a Szovjetunió afganisztáni tevékenysége is. A sikeres gerillaellenes 
hadviselésnek tehát egyszerre kell irányulnia a helyi lakosság megnyerésére, valamint 
a gerillamódszerek elsajátítására, hogy így sikerüljön elválasztani a gerillákat a civilektől, 

32 Forgács  2009, 93.
33 Forgács  2009, 94
34 Kovács  1995, 41.
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majd katonailag is legyőzni őket. Ezen okból a reguláris erők eszköztára egyre több 
gerilláktól eltanult fogást tartalmaz, ahogy az utóbbiak is tanulnak ellenfeleiktől.35

Hadikultúrák és a közelharc

A hadtörténelemben szereplő példákat jobban szemügyre véve láthatjuk, hogy a hadi-
kultúrák közti élesnek tetsző határvonalak sok esetben átjárhatóvá váltak. Ez a tendencia 
korunkban pedig egyre inkább felgyorsult. A különböző hadikultúrák tanultak egy-
mástól, ezen felül nemcsak határvonalak, de kapcsolódási pontok is léteznek köztük, 
amik csak megerősítik ezeket a folyamatokat.36 Kovács Jenő szerint a hadikultúrák 
közti hasonlóságok leginkább harcászati szinten jelentkezhetnek. Napjaink fegyveres 
konfliktusai zömében olyan területeken zajlanak, ahol nagy létszámú nem hadviselő 
él – civilek –, és gyakran be is van építve – városok.37 Ennek, valamint annak a ténynek 
köszönhetően, hogy az állami hadviselők gyakran olyan erőkkel kerülnek szembe, akik 
lehetőség szerint kerülik a reguláris erőkre jellemző küzdelmet, valamint a hadikultúrák 
közti határok elmosódásának köszönhetően a harcászatban ismét egyre nagyobb esélye 
van a közelharc-kézitusa kialakulásának. Egy az Egyesült Államok szárazföldi haderő-
nemében végzett kutatás szerint a megkérdezett katonák közel  20%-a  nyilatkozott úgy, 
hogy élt át olyan helyzetet, amikor a kézitusa-kiképzésen elsajátított fogásokat kellett 
alkalmaznia.38 Ugyanakkor a kézitusa nemcsak az ellenség legyőzésének és a túlélésnek 
szolgálhat eszközéül, de ugyanakkor a kiképzés olyan mentális és fizikális készségekkel 
ruházhatja fel a katonákat, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a sikeres feladat-végrehaj-
táshoz is. Emellett egyes kutatások azt is sugallják, hogy a kézitusa-kiképzés és a katonai 
szolgálat során fellépő negatív pszichikai hatások megelőzése, leküzdése között is pozitív 
irányú kapcsolat van.39 Egy interjú során több általam megkérdezett hazai szakértő azt 
is kiemelte, hogy a kézitusa-kiképzés során a katonák olyan készségekre tesznek szert, 
amellyel egy a kiképzésen át nem esett egyén nem rendelkezik.40 De mit is értünk közel-
harc-kézitusa alatt? „Minden kézitusa közelharc, de nem minden közelharc kézitusa.”41 
„A kézitusa fogalmán a közelharc olyan speciális fajtáját értem, amelynek során változó 
közegben, gyakran szélsőséges körülmények közötti test-test elleni pusztakezes vagy 
hideg fegyverrel végrehajtott küzdelem folyik, amelynek célja az ellenség legyőzése 

35 Kovács  1995, 44–45.; Forgács  2009, 94.
36 Forgács  2009,  119–133.
37 Blanton  2008, 3.
38 Jensen  2014, 9.
39 Childs III.  2014,  15–16.
40 Ezek a szakértők Eleki Zoltán ezredes és Zöllei Zoltán ny. alezredes urak. Ezúton is köszönöm 
a segítségüket!
41 Zöllei  2003,  11.
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és a túlélés.”42 Az egyszerűség kedvéért a tanulmányban a közelharc és a kézitusa sza-
vakat egymás szinonimáiként használjuk.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a potenciálisan ellenséges erők tagjai is kapnak fel-
készítést ezen a területen, így semmiképpen nem engedhető meg, hogy a magyar katonák 
hátrányba kerüljenek ezen a területen sem. A reguláris hadviselő felek szinte az idők 
kezdete óta képzik ki tagjaikat a kézitusa fogásaira. Ezen felül a nem reguláris – irre-
guláris – csoportok felkészítésében is kezdenek helyet kapni ezek a metódusok. Carlos 
Marighella művében több helyen is hangsúlyozza a test-test elleni küzdelemben való 
jártasság fontosságát.43 Napjainkban pedig olyan kiképzési anyagok jutottak a nyugati 
hatalmak birtokába – egy afganisztáni, valamint londoni rajtaütés során –, amelyek külön 
fejezetet szenteltek a kézitusának és a fizikai erőnléti kiképzésnek.44

Ezen okokból – és ahogy korábban már leírtam – a hadikultúrák ismerete nélkül 
nagyon nehezen értelmezhetők korunk fegyveres konfliktusai. Érdemes egy pillantást 
vetni arra, hogyan is képzik ki a különböző hadikultúrák a test-test elleni küzdelemre 
fegyveres erőik tagjait. Vizsgálatunkat az Amerikai Egyesült Államokkal kezdjük mint 
az anyagcentrikus hadikultúra képviselőjével. Ezt követi majd Izrael mint a mozgáscent-
rikus kultúra egyik legjobb legújabb kori példája, majd a Magyar Honvédség és végül 
az irreguláris hadikultúra művelőinek kiképzési repertoárja következik.

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek közelharc-kézitusa kiképzése

Az USA fegyveres erőinek ilyen irányú kiképzését sokáig az  1942-ben  kiadott FM 
23–25 Bayonet Manual45 határozta meg. A 90-es  évekig ezt a kiképzési anyagot ötször 
adták ki újra változatlan tartalommal.46 Ezen változtatott Stanley McChrystal tábornok, 
aki akkoriban a 75. 75th Ranger Regimentben (ezred) szolgált, és vezetésével megindult 
a korábbi kiképzési anyagok felülvizsgálata.47 Az általa elindított kezdeményezés hívta 
életre a Modern Army Combatives48 programot, amely a szárazföldi erők tagjainak kézi-
tusa-kiképzésében hozott nagy változásokat. Az USA légiereje  2007-ben  állt neki egy 
hasonló kiképzési anyag kidolgozásának, amely egy éven belül el is készült. Ez java-
részt a szárazföldi erők metodikáját követi.49 Az Egyesült Államok tengerészgyalogsága 
a  2000-es  évek elején csatlakozott a megújulási folyamathoz, és dolgozta ki saját csapatai 

42 Zöllei  2003,  11.
43 Lásd Marighella  1969, 4. és 23. fejezet.
44 Dodd,  2006. 
45 FM 23–25 Bayonet Manual (1943).
46 Blanton  2008, 33.
47 Lorah  2010, 5–6.,  11-12., valamint Childs III.  2014,  10.
48 A legfrissebb kiadás lásd FM 3–25.150. Field Manual (2017.
49 Lorah  2010, 28.
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számára a Marine Corps Martial Arts Programot.50 A haditengerészet a  2010-es  években 
állt neki az előzetes kutatásoknak, de konkrét eredményekről még nem tudunk.51

A változásokat indokolta, hogy napjaink harcterein a katona-katona elleni össze-
csapások egyre inkább háttérbe szorulnak, és egyre többször találják szembe magukat 
a fegyveres erők tagjai gerillákkal, terroristákkal és civilekkel. Az USA-ban  korábban 
alkalmazott közelharci fogások az ellenség elpusztítását tartották elsődlegesnek, 
ez a szemlélet azonban korunk harcterein nem állja meg a helyét.52 A kellő mértékű erő 
alkalmazása válik egyre hangsúlyosabbá. Továbbá fontos az eljárási szabályok betar-
tása, valamint az is, hogy manapság a katonák tevékenységüket sokszor a média figyelő 
szemei előtt végzik, és elég lehet egy apróbb hiba, ami máris rossz színben tünteti fel 
a fegyveres erők tagjait.

Egy másik nyomós indok a katonák képességeinek fejlesztése volt. A korábbi ki-
képzési kézikönyvek ugyan meghatározták a megtanítani kívánt mozdulatokat, taktikai 
elemeket, de nem sokat foglalkoztak a fizikai aspektus mellett meglévő szellemi és lelki 
kívánalmakkal. Az újabb kiképzési anyagok kiemelten hangsúlyozzák, hogy a kézitusa-
kiképzés során a katonák szellemi és erkölcsi nevelése is kivételesen hangsúlyos, valamint 
az is, hogy a haderőnemek által vallott értékek követésére és közvetítésére szoktassák 
a fegyveres erők tagjait.53

Az Izraeli Védelmi Erők kézitusa-felkészítése

Izrael államnak szinte megalakulásától meg kellett küzdenie arab szomszédjaival. 
Kezdetben ezek reguláris erők közti háborúkat jelentettek. Az izraeli erők különösen 
az  1967-es  háborúban mutatták meg, hogy milyen jól értenek a mozgáscentrikus hadi-
kultúra alkalmazásához. A későbbiekben, ahogy a reguláris erők közti erőpróbák rendre 
izraeli győzelmekkel értek véget, a konfliktusok arculata átalakult, és az Izraeli Védelmi 
Erőknek egyre inkább a felkelésellenes és terrorelhárító harcra kellett fókuszálniuk, 
miközben egy komoly, elrettentő és csapásmérő erővel bíró haderőt is fenntartanak.

Az izraeli fegyveres erők kézitusa-metódusát kráv mágá – héberül közelharcot 
jelent – néven illetik. Ennek a rendszernek magyar vonatkozása is van, hiszen a pozsonyi 
Lichtenfeld Imre kezdte el fejleszteni.54 A képzés mindössze néhány órát ölel fel, amelynek 
során a katonákat leginkább azzal a gondolkodásmóddal próbálják meg felvértezni, ami 
azon helyzetek megoldásához szükséges, amelyek során test-test elleni küzdelembe 
keveredhetnek, mindezt az emberekben munkáló természetes ösztönökre alapozva.55

50 A kiképzési útmutatót lásd MCRP 3–02B. Field Manual (2011).
51 Lorah  2010.
52 Ezen kiképzési anyagokról bővebben FM 21–150. Field Manual (1954).; FMFM-07. Field Manual 
(1993).
53 Lásd FM 3–25.150.  2017. 1–1.; MCRP 3–02B.  2011. 1–1. 
54 Bővebben Kráv Mágá – önvédelem különleges megközelítéssel (2018).
55 Lorah  2010, 35.; Blanton  2008, 56.
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Izraelben alkalmazásban áll egy másik kézitusarendszer is, amely kevésbé elter-
jedt, leginkább a különleges erők felkészítése során kerül napirendre. Ezt kapapnak56 
hívják – kráv panim el panim – ami magyarul szemtől szembeni küzdelmet jelent. 
Ez a módszer az egyén képességei mentén igyekszik felépíteni a lehető legjobb harcost. 
Gyökerei visszanyúlnak a zsidó állam megalakulása előtti időkre. A kapap eredetileg 
a különböző titkos zsidó védelmi csoportok kiképzésének a része volt.

Mind a kráv mágának, mind a kapapnak kialakultak iskolái, amelyek a civilek fel-
készítését tűzték ki célul. A kapap fejlődésében a 70-es  években felerősödő terrorellenes 
küzdelmek hoztak változást, amelyek során a fegyveres erők tagjainak egyre inkább 
civilekkel körülvéve kellett feladataikat ellátniuk – hasonlóan az USA és a legtöbb állam 
hadseregeihez. A kapap egyik jellegzetessége, hogy a fegyveres erők tagjaira mint egy-
ségben szolgálókra tekint, és az egységként való cselekvésen komoly hangsúly van.57 
Úgy vélem, ez a fajta mentalitás minden fegyveres erő felkészítésében helyet kell, hogy 
kapjon. Azt is meg kell említeni, hogy nemcsak az izraeliek követik ezt az elvet, de 
az USA kiképzési anyagaiban is nyomaira bukkanhatunk.58 A kapap a kráv mágához 
hasonlóan szintén épít a természetes emberi reakciókra. Inkább koncepciókra épít, sem-
mint a küzdőtechnikákra. A gyakorlók számára a küzdelem világos mechanizmusait 
igyekszik megmutatni, és az egyén vérmérsékletére, felkészültségére bízza, hogyan 
éri el a kitűzött célt. Úgy gondolom, ez a felfogás nagyon hasznos lehet egy Izraelhez 
hasonló tulajdonságokkal bíró állam fegyveres erőiben, ahol a fegyveres erők tagjai már 
a kiképzés megkezdése előtt kiváló fizikai és mentális formában vannak. Ugyanakkor 
általánosnak mondható egy vagy több harcművészeti ágban való jártasság is. Ezen elő-
feltételek megléte nélkül azonban egy kézzelfoghatóbb, gyakorlatközpontúbb felkészítési 
módszer hasznosabb lehet.

A francia fegyveres erők kézitusa-metódusai

Franciaországban a fegyveres erők körében alkalmazott kézitusa-kiképzési módszerekről 
egy, a Francia Idegenlégióban szolgált magyar veterán árulta el tapasztalatait. Ezek azért 
relevánsak, mert az idegenlégió a francia fegyveres erők kiképzési metodikáját követi. 
Az interjú során közölt gyakorlati tapasztalatok rávilágítanak arra, hogy milyen nehéz-
ségekkel kell szembenézni a kézitusa-kiképzés során.

A francia fegyveres erők eredetileg a TIOR-rendszert59 alkalmazták. Ez azonban 
nem állta meg a helyét a csatamezőn, így kialakították a C4 névre hallgató kiképzési 

56 A kapapról bővebben Nardia  2012.
57 Nardia  2012,  17.
58 Blanton  2008, 80–81.
59 Lásd Le TIOR (2013). Techniques d’Intervention Opérationnelle Rapprochée. Francia kézitusa-
metódus, amely a második világháborúban használt kiképzési technikákat váltotta fel a  2000-es  
években, a francia haderőben. 
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metódust. A fentebbi példáktól – USA, Izrael – ez abban tér el, hogy célja az ellenség 
megölése és a maximális sérülés okozása. Így elmondhatjuk, hogy a francia szemlélet 
az amerikaival és az izraelivel ellentétben nem finomodott. Éppen ellenkezőleg, egy 
sokkal agresszívebb megközelítést tett magáévá. Ennek oka lehet, hogy a korábban alkal-
mazott kiképzési módszerek nem feleltek meg a valós igényeknek.

Az elmélet azonban csak egy dolog. Interjúalanyom felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kézitusa-kiképzés sokszor esetleges volt. Leginkább az alakulat parancsnokán múlott, 
hogy mennyi időt szán rá. Leginkább akkor került fókuszba, amikor az alakulatokat 
városi járőrözésre vezényelték.

Ez nem francia sajátosság. Magyar interjúalanyaim is arról nyilatkoztak, hogy a ki-
képzési idő elenyésző részét teszi ki a kézitusa-kiképzés, de ez nagymértékben függ 
az alakulattól is. Az USA-ban  végzett kutatások is hangot adnak annak, hogy bizony 
hiába van egy jól kidolgozott, működő kiképzési rendszer, ha annak alkalmazására nem 
fektetnek kellő időt, energiát.60

A Magyar Honvédség közelharc-kézitusa kiképzése

A hazai tapasztalatokról elmondható, hogy illeszkednek azokba a tendenciákba, ame-
lyekbe az USA vagy Izrael fegyveres erői is. Egyre nagyobb szerepet kap a katona-
gerilla, katona-terrorista, katona-civil interakció. Megkerülhetetlen az arányosság 
fontossága a kihívások megoldása során. Fontos szerepet játszik a magyar katonák fel-
készítésében a Katonai Testnevelés és Közelharc Módszertani Részleg.61 A kiképzési 
kézikönyvek is próbálják lekövetni ezeket a változásokat.62

A Magyar Honvédség tagjai a világ számos pontján teljesítenek missziós szolgálatot, 
ahol szükség lehet tömegkezelési jártasságokra.63 A jelenlegi járványhelyzetben pedig 
elsősorban a katonai rendészek – de a többi alakulat tagjai is – egyre többször láthatók 
a magyar utcákon járőrözve, a köznyugalmat erősítve.64 És végül, de nem utolsósorban 
Magyarország határainak biztosításában is helyt kell állniuk, sokszor a rendőri erőkkel 
együttműködve.65 Ezek mind-mind olyan helyzetek, amelyek során a kézitusa-kiképzés 
keretében elsajátított technikák és szemlélet – arányosság, szükséges agresszió, maga-
biztosság – jól jöhetnek.66

60 Blanton  2008, 76–80.
61 Új köntösben a hazai közelharc-oktatás (2018). 
62 Zöllei  2007.
63 Kozák  2020. 
64 Országszerte járőröznek a katonák (2020). 
65 Kapás  2020.
66 Antal  2020.
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Közelharc a gerilla-hadviselésben

A gerilla-hadviselés teoretikusai kevés figyelmet szenteltek a katonai értelemben vett 
közelharcnak egészen Carlos Marighella színre lépéséig. Ezen nincs is mit csodálkozni, 
hiszen Mao vagy Che Guevara figyelmének homlokterében a vidéki gerillák álltak. 
Marighella volt azt, aki a gerilla-hadviselésről írott művében a nagyvárosokat teszi meg 
a gerillák tevékenységének központi színteréül. Marighella a 60-as  évek végén alkotott, 
így nézetei egyfajta generációváltásként is felfoghatók. Szerinte a gerillaharcos fel-
készülésének elengedhetetlen része a különböző fegyvertelen küzdelmi technikákban 
szerzett jártasság.67 Ez nemcsak azt a célt szolgálja, hogy saját testi adottságait felhasz-
nálva tudja megvédeni magát, de segít fizikailag is formába hozni az egyént. Ez hasznos 
lehet a fegyveres erők tagjainak is. A reggeli tornafoglalkozásokat ki lehetne egészíteni 
kézitusa-foglalkozásokkal.

Marighella az utcai taktikákról írt fejezetében is említést tesz róla, hogy a rendőri 
erők ellen lefegyverzéssel és veréssel is hatékonyan fel lehet lépni.68 Marighellánál már 
tehát nemcsak, mint kiképzési elem, hanem mint taktikai fogás is megjelenik a kézitusa.

Összegzés

A tanulmány első felében megismerkedtünk a különböző hadikultúrákkal és azok sajá-
tosságaival. A hadikultúrák ismerete sokat segíthet napjaink és a jövő fegyveres konf-
liktusainak megértésében, elemzésében. Napjainkban a határok az élet sok területén 
elmosódni látszanak. Nincs ez másképp a hadikultúrák terén sem. Igaz, hogy vannak 
alapvető, főként elméleti síkon jelentkező különbözőségek köztük, de már korábban is 
megfigyelhető volt, hogy egymástól tanulnak a különböző kultúrák képviselői. A hadi-
kultúrák terén ez a folyamat az utóbbi időben egyre inkább felgyorsult, amit az említett 
határelmosódási tendenciák csak megerősítettek.

Kovács Jenő azt írta, hogy a hadikultúrák közti hasonlóságok leginkább a harcászati 
szinten fordulhatnak elő. Ezzel mi a közelharc-kézitusa kiképzés szempontjából csak 
egyetérteni tudunk, hiszen minden általunk vizsgált reguláris fegyveres erő tagjai át-
esnek ilyen felkészítésen. Erre már csak azért is szükség van, mert sokáig a fegyveres 
erők tagjait más reguláris erők elleni összecsapásokra trenírozták.

Napjainkra ez a kép azonban jelentősen módosult, és a fegyveres erők szótárában 
olyan kifejezések is helyet kaptak, amelyek korábban nem bírtak jelentőséggel. Ilyenek 
az arányos erőszak alkalmazása, a katona-civil interakció vagy a szinte állandó 
médiajelenlét. A fenti okok miatt a katonák nem engedhetik meg maguknak, hogy 
a szükségesnél nagyobb fokozatú erőszakot alkalmazzanak, hiszen az az ellenség 

67 Bővebben Marighella  1969.
68 Lásd Marighella  1969.
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malmára hajtja a vizet, akik sokszor különböző gerilla-, felkelő csoport tagjaiként a civil 
társadalom támogatásának elnyeréséért küzdenek.

Az arányos erő alkalmazásának egyik elsőrangú eszköze a fegyveres erők közelharc-
kézitusa felkészítése, amely hozzásegíti a katonákat a feladataikhoz szükséges készségek 
fejlesztéséhez. Az ezen a téren való felkészülést azért sem hanyagolhatják el a katonák, 
mert a velük szemben állók repertoárjában is helyet kap, legyenek ezek más reguláris 
erők tagjai vagy irreguláris katonai szereplők.

Végezetül kijelenthetjük, hogy minden hadikultúrában megtalálható a közelharc, 
még ha az idővel változik is annak szerepe, fontossága is. Napjaink konfliktusai során 
úgy tekinthetünk rá, mint egy fontos és hasznos képességre, még ha nincs is feltétlenül 
a reflektorfényben.
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A geoinformáció szerepe a biztonságföldrajzban

Balog Péter

„A modern hadügy földrajzi szempontból a geográfiai potenciál  
érvényre juttatása és megóvása annak érdekében, hogy akaratunkat  

az ellenségre kényszerítsük.”1

A biztonságföldrajz azon katonaföldrajzi tényezők összességét vizsgálja, amelyek egy 
adott térség biztonsági rendszerét és környezetét befolyásolják.2 Tanulmányomban arra 
keresem a választ, hogyan alakul ezen tényezők szerepe a hadtudomány változásával, 
kiemelve pár, szerintem jelentős gondolatot. Érdekesnek tartom megnézni, hogyan vál-
tozik az a tér, amelynek tényezőit a katonaföldrajz vizsgálja, illetve napjaink terminoló-
giájának megfelelően a geoinformáció. A térelemzés és a hadtudomány egymásra hatása 
pedig arra ösztönöz, hogy elemezzem, miként alakítja egymást a szemlélet változása 
és a geoinformáció a  21. században.

A tanulmány mottójának választott gondolat, miszerint a hadügy modern értelmezése 
földrajzi megközelítésből „a geográfiai potenciál érvényre juttatása és megóvása annak 
érdekében, hogy akaratunkat az ellenségre kényszerítsük”,3 egyértelmű és elválasztha-
tatlan kapcsolatot jelez a térbeliség és a harci tevékenységek között. Az akarat kénysze-
rítése visszautal Clausewitz háborúdefiníciójára – „[a] háború tehát az erőszak ténye, 
mellyel az ellenséget saját akaratunk teljesítésére kényszeríteni igyekszünk”4 –, ugyan-
akkor logikailag összekapcsolja azt a geográfiai potenciállal, ami alatt az értendő, hogy 
minden terület rendelkezik egy bizonyos földrajzi értelemben vett előnnyel, aminek 
ismerete stratégiai előnnyé kovácsolható, így megóvásra érdemes.

Ha egymás mellett ábrázoljuk diagramon a komplex katonaföldrajz tudományrend-
szertani helyét,5 figyelembe véve a biztonságföldrajzi aspektust is, illetve a fenti Nagy-féle 
mottót, akkor láthatjuk, hogy az egyes tudományterületek és meghatározások fogal-
milag fedik egymást (lásd 1. ábra). A geográfiai potenciál meghatározása és értelmezése 
a földrajztudományok feladata, ennek érvényre juttatása és megóvása a biztonsági tanul-
mányok témaköre, míg az akarat ellenségre kényszerítése a hadtudomány eszköztárába 
tartozik – természetesen jelentős átfedéssel, és csak így együtt értelmezve adnak egy 
egészet.

1 Nagy  2002, 244.
2 Kállai – Siposné Kecskeméthy  2018.
3 Nagy  2002, 244.
4 Clausewitz  1917,  13.
5 Gerencsér  2016, 21.
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1. ábra
A komplex katonaföldrajz tudományrendszertani helye és a mottó fogalmi egyezősége
Forrás: a szerző

Mik voltak az előnnyé kovácsolható földrajzi tényezők a hadtudomány 
kezdetekor, és miket sorolunk ide ma?

„A földrajz törvényeit, amelyeket oly jól ismert Hannibál,  
Szun-ce és Nagy Sándor, a mai vezetők sem hagyhatják figyelmen kívül.”6

A biztonságföldrajz új fogalom, de a földrajz haditevékenységekre gyakorolt hatása nem 
új gondolat, csak mást és másképp vizsgál ma, mint például az ókorban. Az első rész 
mottója is azt mondja, hogy a tér ismeretének szerepe nem csökkent az idő múlásával, 
csak átalakult. Az empíria időszakában abból a tapasztalati tényből indultak ki, hogy 
a haditevékenységek és a természeti környezet között szoros kapcsolat van.7 A harc 
megvívásának mindig is voltak objektív, katonaföldrajzi tényezői, amik mérhetők, fel-
térképezhetők és adott célnak megfelelően felhasználhatók, illetve szubjektív tényezővé 
formálhatók, amit a saját javunkra fordíthatunk. Ez a gondolat már több mint ezer éve 
felmerült Szun-ce (pinjin átírással, Sunzi)8 A háború művészete9 című művében, ahol 
először találkozhatunk tudományos értékű katonaföldrajzi definíciókkal,10 mai elveink 
is ezen alapulnak. Van, ami idővel átalakult, de a többségük ma ugyanúgy érvényes, 
ezért érdemesnek tartom ezeket bemutatni.

6 Marshall  2019,  13.
7 Kecskeméthy  2014, 328.
8 Tokaji  2018.
9 Más lehetséges nevek létező magyar fordításokban: A hadviselés törvényei; A hadviselés szabályai; 
A hadviselés művészete; A hadviselés tudománya.
10 Kecskeméthy  2014, 329.
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Szun-ce művében megemlíti az évszakok, napszakok és a terep fontosságát – ezek most 
is érvényes alapok, a Magyar Honvédségben  2007-ben  jött létre az MH Geoinformációs 
Szolgálat az MH Térképész Szolgálat és az MH Meteorológiai Szolgálat egyesülésével, 
összekötve a „terepet” az „évszakokkal”.

Mai értelemben vett geoinformációról akkoriban nem beszélhettünk, a katona-
földrajzi tényezők közül – az egyes országok földrajzi elhelyezkedése, természet-
földrajzi adottságai, társadalmi-politikai viszonyai, gazdasági, közlekedési jellemzői, 
katonai, nemzetbiztonsági információk, történelem, az ország etnikai és fegyveres 
konfliktusai11 – a terepformáknak, a járhatóság vizsgálatának szentel külön fejezetet 
a szerző – 10. Terepformák.12

Itt figyelhető meg leginkább a harctéri tapasztalatokkal rendelkező katona gon-
dolkodása.13 Ezek jelentik írásának napjainkban is értelmezhető, tudományos szem-
pontból jelentős katonaföldrajzi értékét.14 A következő fejezetben – 11. A kilencféle 
terület15 – pedig részletesen bemutatja, hogy hogyan lehet kihasználni a terep ismerete 
adta előnyöket, ehhez kilencféle terepet különböztet meg. Ezeket itt nem mutatom be 
részletesen, a leírás lényege az, hogy előtérbe helyezte a terep ismeretének fontosságát, 
és azokat harci tevékenység szerint osztályozta.

Szun-ce fontosnak tartja kiemelni a terep napsütötte részének elfoglalását: „Az át-
járható (terep)formán elsőként kell elfoglalnunk a magas és napsütötte (déli) oldalt”,16 
illetve „[a] meredek (terep)formát elsőként foglaljuk el! El kell foglalnunk a magas, nap-
sütötte (déli) oldalt, és úgy várjuk az ellenséget!”17 Ezek a mai meteorológia támogatás 
gondolatainak előfutárai, az időjárás ismeretének fontosságát jelző első hadtudományi 
gondolatok. A modern geoinformációs támogatásnak elengedhetetlen része a meteoro-
lógia. Szun-ce alapgondolatai tehát helytállóak a  21. században is, még ha nyilvánva-
lóan másképp hajtjuk is végre az elemzést, hiszen akkoriban elképzelhetetlen technikai 
eszközpark áll rendelkezésünkre.

A háború művészete  10. fejezetében találjuk a katonaföldrajzi berkekben egyik leg-
többet hivatkozott idézetet, ha úgy tetszik geoinformációs szemmel az egész mű tételmon-
datát: „A terepformák a hadsereg segítségét jelentik. Az ellenség fölmérése, a győzelem 
biztosítása, valamint a szakadékok és szorosok, a távoli és a közeli (helyek) feltérképezése 
adják a fővezér Taóját. Aki ismeri mindezt, és így vezeti a harcot, feltétlen győzelemre 
számíthat. Aki viszont nem ismeri ezeket, mégis részt vesz a harcban, biztos vereségnek 
teszi ki magát.”18 Ezek a gondolatok vezérlik most is a szakmát, a potenciális harcászati 
szintű tevékenységek sikeres megvívásának segítése.

11 Kállai – Siposné Kecskeméthy  2018.
12 Tokaji  2018, 52–54.
13 Padányi  2017,  11.
14 Kecskeméthy  2014, 329.
15 Tokaji  2018, 55–61.
16 Tokaji  2018, 52.
17 Tokaji  2018, 52.
18 Tokaji  2018, 53.
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Tóth Ágostonnál19 a  19. században ugyanez a gondolat így jelenik meg: „A terep, 
melyen a katona az ellenség elé megy, melyen megütközik, melyen talán védőleg vissza-
vonulni kényszerítve van, a legnagyobb fontossággal bír. A katonának ezen tényezőt úgy 
kell ismernie, mint a sok játékosnak ostábláját, melyen húzásait teljesíti.”20 Két évezreddel 
később21 is helytálló gondolat, valószínűleg hárommal később is az marad.

A katonaföldrajzi tapasztalatok megjelennek a hazai hadtudomány megalapítójának 
műveiben is. Zrínyi Miklós a  17. század 50–60-as  éveiben írt Vitéz hadnagyának Apho-
rismák című része  13. fejezete a Locorum cognitio (helyismeret, -tapasztalat) címet viseli, 
itt foglalkozik a föld, a terep ismeretével.22 Ő is a fentebb már tárgyalt gondolatokat 
fogalmazza meg: „Egy árok, egy patak, egy szalma oka volt sokszor hadak veszedel-
mének. Mennyivel inkább kell hát tudni a hegyeket, mint feküsznek, a mezőket, melyre 
szélednek, az erdőknek járását, a vizeknek folyását.” Az idézetből is látjuk, hogy a harc 
sikeres megvívásához elengedhetetlen a terep ismerete, és Zrínyi nemcsak leírta, de 
ismerte és ki is használta a terep adottságait.23 Itt megfogalmazott gondolatait szinte teljes 
egészében Mario Savorgnano Arte militare terrestre, e maritima című  1614-es  művéből 
veszi át. Ez a mű a hadművészet két fő részének, az előkészítésnek és a végrehajtásnak 
a szakaszait rendezi áttekinthető formába.24 A terepnek itt is még csak a harcászati szintű 
ismerete, elemzése kerül előtérbe.

A katonaföldrajz tudománnyá válása, önállósodása Magyarországon Korponay János 
nevéhez köthető.25 Ő volt az első magyar tudós, akinek katonaföldrajzi elméletének fő 
kérdése már nem a természeti környezet és a háború közötti általános összefüggés volt, 
hanem a fegyveres küzdelem és annak konkrét színhelyei, tehát a geográfiai és a had-
színterek közötti viszony.26  1845 végén jelent meg a reformkori hadikultúra és a magyar 
hadtudományi irodalom történetében jelentős helyet elfoglaló könyve, a Hadi földírás.27 
Meghatározása szerint a hadtudományok egyik önálló ága a katonaföldrajz, vagy ahogy 
ő fogalmaz: „A harcz színhelyének rendszeres harczműi vizsgálata, s a harczviselés kön-
nyíthető vagy nehezítő anyagi erőknek ismerete, Hadi-földírásnak nevezhető.”28 Szerinte: 
„A physikai és politikai geographiából szerkesztve van a hadi geographia, amelly is a föld 
felső területének előadásakor leginkább azon tárgyakat hozza említésbe, mellyek  a hadi 

19 1812–1889, honvédezredes, hadmérnök, térképész, a modern magyar katonai térképészet úttörője. 
Az ő nevét viselte a magyar katonai térképészeti intézet (Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti 
Intézet) az  1990-es  években.
20 Tóth  1987,  146.
21 A háború művészete megjelenésére több adat van, de legvalószínűbben az úgynevezett Csou-kor 
utolsó szakaszában, a „hadakozó fejedelemségek” korában (i. e. 403–221) íródott.
22 Kecskeméthy  2014, 330.
23 Padányi–Négyesi–Nagy  2018, 241.
24 Hausner  2008, 89.
25 Kecskeméthy  2014, 334.
26 Lánszki  1998.
27 Ács  2005, 236.
28 Ács  2005, 237.
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tekintetből a harczmunkálatra káros, vagy hasznos befolyást gyakorolnak, és nyomaté-
kosak a politikaiból pedig mind azon adatokat összegyűjtögetve, mellyek minden egyes 
statusnak egymássali viszonyait, segédeszközeit, és a háború viselésére megkívántató 
szellemi és anyagi erőket közelebbről érdeklik.”29 Itt tehát már nem kizárólagosan a terep 
és természetföldrajz vizsgálatáról beszél, hanem minden olyan társadalmi jelenségről, 
amelyek a harctevékenységet bármelyik irányba befolyásolhatják. Szélesedett tehát a defi-
níció, horizontálisan bővült a spektruma.

Korponay a katonaföldrajzot (hadi földírást) földírásra, tájírásra és országírásra osz-
totta fel, amelyek az alábbiakat foglalják magukban.30

A földírás magában foglalja:
• a földirati harcműi fő tárgyakat (azaz politikai határok, hegyláncok, tengerek, folyó-

vizek, csatornák);
• a földirati harcműi alrendű tárgyakat (azaz sivatagok és puszták, erdők, mocsarak 

és posványok, tavak, szigetek, földszorulatok, előhegyek).
A tájírás (harcszínhely) tartalmazza:

• az országutakat, a vasutakat, a védvonalakat, a harcmunkálati vonalakat.
Az országírás tartalma:

• hadirend, népmennyiség, népnevelés, nemzeti jellem, nemzeti egység, kormány 
és alkotmány, ipar, földművelés, termény, közjövedelem és státusadósság, vallás 
és éghajlat.

Tulajdonképpen ezek az akkor sajátosan csoportosított értékelési mutatók azok, amelyeket 
a katonaföldrajzi értékeléskor – a vizsgált terület függvényében – ma is alkalmazunk, 
ezzel tehát tudományosan megszületett a katonaföldrajz értékelő rendszere.31 Ez a rend-
szer bővül a hadikultúra átalakulásával a mai napig, de a tudományos elv napjainkban 
is helytálló.

A  19. század másik nagy magyar katonaföldrajzosa, Csalány Géza volt az, aki meg-
kísérelte tudományos alapra helyezni a katonaföldrajzot. Az  1885-ben  kiadott A hadi 
földleírás rövid elmélete című munkájában ezt írta a katonaföldrajzról: „A hadi föld-
leírás a föld felületet a háború szempontjából leírja és méltatja. Ezen feladatánál fogva 
lényegére nézve a hadászatnak állandó, illetve már előre ismert elemét alkotva, a had-
tannak fontos segédtudományává válik.”32 Ő emelte először hadászati szintre a földrajz 
vizsgálatát, vizsgálta azok kapcsolatát, összefüggéseit. A magyar államterület hadi 
földleírása című  1888-ban  kiadott munkájában rendszerezte és ma is értelmezhető szintre 
hozta a katonaföldrajzi tényezőket. Ezek az alábbiak voltak: „politikai alkotórészek, 
határok, fekvés, kiterjedés, domborzati viszonyok, földtani viszonyok, vízrajzi viszonyok,  

29 Ács  2005, 238.
30 Kozma  1999.
31 Kozma  1999.
32 Kozma  1999.
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 éghajlati és egészségügyi viszonyok, növényfödözet, lakosság, segélyforrások, lakhelyek 
és erősségek, közlekedés és hadi méltatás.”33

Korponay katonaföldrajzi elméletének fő kérdése nem a természeti környezet 
és a háború közötti kapcsolat, hanem a konkrét harci tevékenységek, helyszínek, a had-
színterek közötti viszony. Csalánynál a katonaföldrajz már a hadtudomány egyik segéd-
tudománya, ezért a földrajzi viszonyok elvesztik kizárólagos szerepüket, bővül a foga-
lomkör, megjelennek a társadalmi szempontok,34 előbbiek a háborúban egy olyan előre 
ismert tényezőt alkotnak (ezt nevezem én objektivitásnak), amely felhasználása minden 
egyes háború esetében különböző lehet, és a hadakozó fél belátásától függ (ez a szubjek-
tivitás).35 Máig is ez az uralkodó elmélet, a legújabb definíció szerint a katonaföldrajzi 
értékelések rendeltetése „a hadszíntér vagy annak egy részének bemutatása, valamint 
a földrajzi környezet és a terep hadműveletekre és harcra gyakorolt hatásának elemzése, 
értékelése.”36

A magyar katonaföldrajz mint önálló tudományterület vitéz Somogyi Endre (1891–
1966) nevéhez kötődik.37 Ő a katonaföldrajzot mint tudományt kezeli, és felhasználja 
más tudományok eredményeit is, kialakul tehát a katonaföldrajz máig ható interdiszcip-
lináris volta: „A katonai földrajz – akárcsak a gazdasági, politikai stb. földrajz – a föld-
rajznak alkalmazott része és a földszinét katonai (hadműveleti és harcászati) szempontból 
tanulmányozza […]”38 Egy adott állam hatalma nemcsak hadseregén, hanem területe 
nagyságán, helyzetén, határainak védhetőségén és gazdasági felkészültségén is múlik. 
Az állam katonaföldrajzi helyzete azonban nemcsak az ország, hanem a környező államok 
hatalmától is függ. Itt tehát már nemcsak a közvetlen terep harcászati értékelése jelenik 
meg, hanem hadműveleti, hadászati értékelési szintek is. Somogyi rendszerezte és leírta 
a katonaföldrajzi tényezőket, és feltárta azok összefüggéseit a háborús folyamatokkal 
és a fegyveres küzdelemmel. Az általa megfogalmazott értékelési mutatók napjainkig 
helytállóak.39

Mára a katonaföldrajz korábbi vizsgálati tényezőit, a háborúk, a fegyveres küz-
delem és a földrajzi tér viszonyát felváltotta a biztonsági tényezők összetett vizsgálata. 
A tényezők köre bővült, megjelentek olyan elemek, mint például a migráció, a gazda-
sági fenyegetettség, az éghajlati tényezők változása, a nemzetiségi-vallási konfliktusok. 
A katonaföldrajz vizsgálati körébe esnek ezek is, hogy minden fent említett veszélytípus 
kapcsolható egy adott környezethez, van földrajzi vetülete.40

33 Kozma  1999.
34 Siposné Kecskeméthy–Nagy  1995, 75.
35 Kecskeméthy  2014, 334.
36 Krajnc  2019, 524.
37 Kecskeméthy  2014, 334.
38 Kecskeméthy  2014, 335.
39 Kecskeméthy  2014, 335.
40 Gerencsér  2016,  19.
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Visszaugorva egy gondolat erejéig az ókorba, Szun-ce szerint: „A hatalom, felmérni 
az előnyöket és tetteinket ahhoz igazítani.”41 Ha 21. századi geoinformációs szakemberként 
értelmezem az idézetet, akkor ma a legnagyobb hatalom a térről gyűjtött információ. 
Minden katonaföldrajzi jellegű információ fontos – általános földrajzi helyzet, természeti, 
társadalmi, gazdasági és katonai tényezők42 – arról a területről, ahol a potenciális 
katonai művelet zajlani fog. Ezeket az információkat pedig adatbázisban tudjuk tárolni, 
amelyek hatékony, a modern kor elvárásainak megfelelő leválogatása egy geoinformációs 
értékelő-elemző rendszer feladata. A geoinformáció több a térképi ábrázolásnál vagy 
a terepjárhatóság vizsgálatánál, a Föld felszínének, a légkör és vizek statikus és dinamikus 
információit, a terep és az időjárás hatását vizsgálja a harctevékenységre egy adott 
válságövezeten belül.43

Összegezve: a katonaföldrajzi tényezők köre bővült a hadtudomány fejlődésével. 
A tudománnyá alakulással belekerült a fogalomkörbe a természetföldrajzi vizsgáló-
dáson túl a társadalom vizsgálata is. Napjainkban is alakul, bővül a definíció, egyre 
többet használjuk a geoinformáció fogalmát a katonaföldrajz helyett. A bővüléskor elég 
akár a kibertér, akár az űrhadviselés megjelenésére gondolni. Ezeknek a területeknek 
a földrajzi vonatkozása azonban már nem annyira egyértelmű, mint például a terepé, 
így érdemes tovább vizsgálódnunk.

Hogyan változik az a tér, amelynek a tényezőit vizsgálja a katonaföldrajz,  
illetve napjaink terminológiájának megfelelően a geoinformáció?

„A földrajzi adottságok természetesen nem  
határoznak meg minden eseményt és folyamatot.”44

Láthattuk, hogy eleinte még nem a hadtudomány részeként vizsgálták a haditevékeny-
ségek színtereit, Szun-cénél még elég volt a terep közvetlen vizsgálata. Később megje-
lent az összefüggést elemző gondolkodásmód, és bővült az elemzési szempontrendszer 
is, megjelent a hadszíntér elemzése. Ez a terület is tovább növekedett, kontinens-, sőt 
világméretű háborúk, konfliktusok alakultak ki. Megnőtt egyes területek geostratégiai 
szerepe. Így tevődött át, ha úgy tetszik, harcászati szintről hadászati vagy akár stratégiai 
szintre az értékelés-elemzés szükségessége.

Mára a háborúk típusa is megváltozott, egyre inkább nem reguláris háborúk, gerilla-
hadviselés vagy terrorizmus és migráció sújtotta válságövezeteket kell geoinformációs 
szempontból értékelni, nem feltétlenül államok harcolnak egymás ellen, és gyorsabban 

41 Hahn  1963,  207.
42 Kállai–Siposné Kecskeméthy  2018.
43 Berkáné Danesch  2015,  177.
44 Marshall  2019, 321.
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le is zajlanak a konfliktusok.45 A háborúk ideje is rövidül, ezáltal az értékelésre szánható 
idő is jelentősen kevesebb, korábban hónapok álltak rendelkezésre, az elmúlt években 
hetek, a jövő lehet, hogy csak napokat enged majd.

A hidegháború végeztével az egész világra kiterjedő konfliktusok esélye csök-
kent, a bipoláris világ végét követően új teóriák jelentek meg a háborúról, a Clausewitz 
által a  19. század elején jellemzett államok közötti háborúk kora lezárult. Létrejött a nagy 
háborúk elavulásának elmélete,46 a kis méretű katonai konfliktusok a konvencionális 
háborúk végét jelentették, a hadviselés új modellje, az alacsony intenzitású konfliktus lett, 
amelyet jellemzően gerilla-hadseregek, terroristák, vallási fanatikusok vívnak, potenci-
álisan az iszlám vallás határterületein. Ezzel az egész Földre, hatalmi tömbökre vonat-
kozó stratégiai katonaföldrajzi elemzések készítésének szerepe jelentősen redukálódott. 
Az elemzések és a kiképzés feladata is eltolódott a magas technológiájú információs 
hadviselés koncepciójának irányába, a háborúban alkalmazott új eszközök és módszerek 
(precíziós csapások, domináló hadszíntérismeret, lopakodó eszközök és technológiák, 
GPS-rendszer, szupersebességű fegyverek) formálják a jövő konfliktusait.47 Ebből egy-
értelműen következik, hogy a katonaföldrajz helyébe lépő geoinformációnak már ezekkel 
a technikai elvárásokkal kell dolgoznia és terveznie, aktívan igénybe véve a rendelkezésre 
álló, egyre fejlődő technikát, biztosítva az egyre több dimenzióra kiterjedő, egyre kisebb 
területet lefedő és egyre gyorsabban elkészülő, műveleti térre vonatkozó ismereteket.

Van olyan forrás is, amelyik a technológiára alapozott felfogással ellentétben olyan 
háborús konfliktus képét vetíti előre, amelyben a hadviselő országok társadalmi be-
rendezkedése fontosabb szerepet játszik, mint az adott technológiai színvonal.48 Itt 
a működésképtelen államok (failed states) anarchiája figyelhető meg, a globalizációs 
kihívások, az új biztonsági dilemma az állami funkciók gyengüléséhez vezet, sérül 
az identitás, a szociális, gazdasági és politikai tereket újra kell konfigurálni.49 Ezekhez 
az elemzésekhez is kiváló alapot, segítséget nyújthat a földrajzi térre vonatkoztatott ada-
tokat elemző geoinformáció, amennyiben annak a társadalomföldrajzi területét vesszük 
igénybe mint az alkalmazott katonaföldrajz ágazati és regionális földrajzi részét képező 
résztudományt.50 Ilyen jelenségek figyelhetők meg például Afrikában, ahol a működés-
képtelen államok anarchiája remek táptalaj az aszimmetrikus háborúknak, a nem állami 
szereplők bevonásával zajló, hibrid konfliktusoknak vagy proxyháborúknak. Az ilyen 
konfliktusoknál nagyobb a vallás és a kulturális identitás szerepe, mint a hagyományos 
háborúknál, elhúzódó, kiszámíthatatlan és véres harctevékenységek jellemzik.

Keverednek a hagyományos és nem hagyományos konfliktusok, a különböző hadvise-
lési formák összeolvadnak – többdimenziós műveletek jönnek létre. A politikai tervezés  

45 Forgács  2017, 89.
46 Szenes  2017, 91.
47 Szenes  2017, 91.
48 Kaplan  1994.
49 Szenes  2017, 92.
50 Gerencsér  2016, 21.
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már áthatja a modern hadművészet hadászati, hadműveleti és harcászati is szintjét is.51 
Ehhez mérten kell alakítani a geoinformációs értékeléseket, elemzéseket is, gyakran 
változik az értékelendő terület mérete és az értékelés szintje is.

A negyedik, illetve ötödik generációs hadviselés következtében állami szint alatti 
és államok feletti hálózatok lépnek be a konfliktusokba, amik hibrid jelleget öltenek, 
ilyen volt például Oroszország és Ukrajna  2014-es  konfliktusa, de a MENA-térség52 
polgárháborúi is. Az ötödik generációs hadviselésben hálózatos összhaderőnemi jelleg 
jelenik, nem lineáris a hadviselés, nem lineáris a harcmező, új harctérkoncepció kell 
ennek az értelmezéséhez. Itt ismét jelentős a geoinformációs szerepe, hiszen ötdimen-
ziós – szárazföldi, légi, tengeri, kozmikus, információs – sokszor kontaktus nélküli 
koncentrált csapások jellemzik,53 amihez precízebb, kisebb területet, de alaposabban 
leíró elemzések kellenek, amelyek szakmailag és technológiailag is kihívás elé állítják 
a szakmát. Mindezt persze egyre rövidebb idő alatt kell elvégezni, hiszen kisebb, kon-
centrált erők gyorsan hajtják végre az akciókat, több meglepést okozva ezzel. Ezekben 
a rapid elemzésekben, a parancsnoki döntéshozatalban nyújt segítséget egy megfelelően 
felépített, karban tartott, adatokkal feltöltött geoinformációs elemző-értékelő rendszer, 
és hozzá tartozó, jól kiképzett szakmai állomány.

Előfordul az is, hogy nem egy adott ország vagy meglévő közigazgatási egység egé-
szét, hanem ezeknél kisebb vagy nagyobb területet kell értékelni. Ilyenkor nem minden 
katonaföldrajzi tényezőre tudjuk elvégezni a vizsgálatot, vagy nincs lehetőségünk minden 
változót figyelembe venni. A lehatárolás alapja nem is a földrajzi, közigazgatási környezet, 
vagy nem a természeti adottságok szabta határ, hanem egyéb ideológiai-etnikai-vallási 
egység. A különböző országokban, térségekben tevékenykedő vallási csoportok, egy-
házak egyben jelentős politikai, társadalmi tényezők is; a térségek politikai jellegét, tevé-
kenységét lényegesen befolyásolhatják.54 Értékelést kellett például készítenünk az Iszlám 
Állam vagy Kurdisztán területéről is, és bár utóbbi részben, Iraki Kurdisztán révén, 
rendelkezik autonómiával, azért a kurd területek jóval nagyobb kiterjedésűek, és nehezen 
lehatárolhatók. Az Iszlám Állam pedig semmilyen államisággal nem bírt, területét főleg 
a vallási terror által uralt környezet határozta meg ideiglenesen – a „határai” olyan 
gyorsan változtak, hogy mire elkészült egy térkép, már újat kellett készíteni.

Vajon mi lehet az, ami ezen rész mottójának55 megfelelően, a földrajzi adottságokon túl, 
de még geoinformációs szemmel nézve meghatározza a területet alakító folyamatokat? 
A hadtudomány és a hadikultúrák megváltozásával változott a földrajzi tér hadi jellegű 
tevékenységekre gyakorolt hatása is. Átalakult maga a tér, ahol a harc zajlik, egyszerre 
nőtt és csökkent; nőtt, mert akár világméretű is lehet, csökken, mert a  gerilla-hadviselés, 

51 Szenes  2017, 94.
52 MENA – Middle East and North Africa; magyarul a Közel-Kelet és Észak-Afrika térsége, amelyet 
a magyar külpolitikai és külgazdasági felfogás az etnikai alapú (arab lakta területek Észak-Afrikában) 
nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan egy egységként kezel.
53 Szenes  2017, 97.
54 Hunyadi  2014, 216.
55 Marshall  2019, 321.
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a kiberháborúk térben és időben is koncentráltan zajlanak le. Napjainkban nem a hori-
zontális terület nő, hanem a vertikum – kibertér, felszín alatti erőforrások vizsgálata, 
űrhadviselés, dróntámadások –, sokszor nem is kell fizikailag jelen lenni, nem kell fog-
lalkozni a katonaföldrajzi értelemben vett terepelemzéssel, járhatósággal, láthatósággal. 
A kibertér a „felhasználók, eszközök, szoftverek, folyamatok, tárolt vagy átvitel alatt 
lévő információk, szolgáltatások és rendszerek gyűjtőfogalma, amelyek közvetlenül vagy 
közvetett módon számítógép-hálózathoz vannak kapcsolva”.56 A tér és a fegyveres küz-
delem kapcsolata már nem azonosítható a földrajzi tér és a háború fogalmával – ilyen 
módon sokkal inkább hadműveleti térről beszélhetünk, ahol maga a fegyveres küzdelem 
bármilyen szinten zajlik. Ebbe a műveleti térbe már a Föld felszíne alatt zajló geográfiai, 
geológiai, illetve hidrológiai tevékenységeket is bele kell érteni,57 vagy akár a kiberteret 
is, amelynek számos aspektusa kifejezetten geográfiai, ezen belül is társadalomföldrajzi 
megközelítésű elemzés lehetőségét kínálja.58

A technológia fejlődésének következménye a katonaföldrajz szerepének megváltozása. 
Sok területen ma is meghatározó szerepet játszik a hadművészetben, a geostratégia is 
fontos marad, de a stratégiai földrajz elsődleges szerepe a nemzetvédelemben és a nem-
zeti biztonsági magatartás meghatározásában megszűnt.59 A globalizáció a biztonságot 
a területi elhatárolódástól a szoros összekapcsolódás irányába tolja el, ennek következ-
tében a térségi, regionális és globális összefüggések egyre inkább megjelentek a belbiz-
tonsági feladatokban is – például terrorizmus elleni harc, tömeges bevándorlás – a biz-
tonságföldrajz új ágait is „aktivizálva” ezzel. „Ma már a nemzeti biztonságot nem lehet 
egyedül a határok fogalmával definiálni.”60

Mivel a biztonságnak társadalmi, politikai, gazdasági dimenziói léteznek, az ezt 
fenyegető támadásokat már nem lehet csak a terület elfoglalásával vagy megtartásával 
jellemezni. Beléptünk a korlátlan hadviselés korába, nincs különbség harctér és nem 
harctér között, a földrajzi vonatkozási hellyel bíró, főleg természeti területek (földi, ten-
geri, légi, kozmikus), a társadalmi terek (katonai, politikai, gazdasági, kulturális és pszi-
chológiai), és a kettőt összekapcsoló kibertér mind hadműveleti dimenzióvá váltak.61

A geoinformáció a katonaföldrajz vizsgálati módszerét alkalmazza, így a fogalomkör 
bővülése indokolja a geoinformációs értékelések eszköztárának újragondolását is.

56 Kovács  2018 
57 Nagy  2007, 26.
58 Mészáros  2006, 494.
59 Szenes  2017, 90.
60 Szenes  2017, 90.
61 Szenes  2017, 90.
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Miként hat egymásra a szemlélet megváltozása és a geoinformáció 
a  21. században?

„Egyetlen földrajzi tényező sem fontosabb a többinél.”62 

A geoinformáció tehát többet, mást, másképp vizsgál, mint a katonaföldrajz. Beletartozik 
természetesen a természetföldrajz és minden ahhoz kapcsolódó vizsgálati elem, bele-
értendők a társadalmi viszonyok, kiemelten a vallás, és a műveletekre gyakorolt hatása 
miatt az időjárás, az éghajlat is. A konkrét földrajzi térértelmezés nem elég, a műveleti tér 
értékeléséről kell beszélni, ami elszakad a felszín vizsgálatától, figyelembe véve a mottót 
azzal a kiegészítéssel, hogy előre meghatározottan nincs hierarchia a földrajzi tényezők 
között, azt nekünk kell kialakítani, ha szükséges, a cél függvényében.

A geoinformáció „a Föld, illetve annak közvetlen környezetére vonatkozó térbeli 
adatok és információk összessége”.63 Minden olyan tényezőt vizsgálni kell tehát, aminek 
biztonságföldrajzi szempontból van releváns térbeli vonatkozása, hatása a földrajzi-tár-
sadalmi viszonyokra, amelyek a potenciális harc menetét, a válság kimenetelét befolyá-
solhatják. A biztonság különböző dimenziói más-más részterületet vizsgálnak, mégis 
együttesen hatnak egy térség biztonságára, így azt a válságtérséget kell lehatárolni 
és lokálisan, regionálisan vagy globálisan vizsgálni.64

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a világban a hagyományos fenyegetések, 
az államok közötti magas intenzitású katonai összecsapások veszélye és súlya csökkent. 
A konfliktusok egyre gyorsabban zajlanak le, így elemzésükre is kevesebb idő marad. 
Ugyanakkor a megváltozott biztonságfelfogásunk és a szövetségesi kötelezettségvál-
lalás következtében egyre több műveletben veszünk részt. A katonai erő alkalmazására 
sokszor eltérő kultúrájú, fejlettségű, visszamaradott infrastruktúrával, szokatlan terep-
viszonyokkal rendelkező országokban kerül sor.65 Ezzel nő a területről rendelkezésre 
álló információk jelentősége.

A földrajzi tényezők elhanyagolásából, fel nem ismeréséből politikai konfliktusok 
adódhatnak, amelyek fegyveres konfliktusba torkollhatnak. „Ha úgy húzzák meg a tér-
képen a határvonalakat, hogy nem veszik figyelembe az adott terület földrajzi adott-
ságait és a helyi kultúrák éppily fontos sajátosságait, azzal elvetik a későbbi viszályok 
magvait.”66 „Sok térség (például Közel-Kelet, Kína, Mexikó) az éles határvonalakat fel-
váltó »frontierek«, határövezetek kialakulása felé halad.”67 Korunk biztonsági helyzetét 
távlatosan is befolyásolják a változó földrajzi tényezők (például a környezetszennyezés, 
az elsivatagosodás, az ivóvíz hiánya, a jégtakaró olvadása), így ezek is, bár nem  fegyveres 

62 Marshall  2019,  10.
63 Kállai–Siposné Kecskeméthy  2018.
64 Gerencsér  2016, 21.
65 Für–Tuba–Körmös  2016, 852.
66 Marshall  2019,  14–15.
67 Kaplan  2019.
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konfliktusok, feltétlen geoinformációs tényezőkké válnak, érdemesek az elemzésre, ala-
kítják a szemléletünket.

A megváltozott szemlélet része, hogy már nem feltétlenül kartografált papírképben 
gondolkodunk, hanem digitális adatbázisban.68 Ez azt jelenti, hogy egy adott területre 
összegyűjtött hatalmas adatmennyiséget, térbeli vonatkozásával és metaadatokkal együtt 
egy adatbázisban gyűjtjük össze, tároljuk, és a szükséges időben a csak leválogatott, 
szükséges adatokat jelenítjük meg – akár papíron, nyomtatott analóg formában, akár egy 
monitoron vagy más digitális eszközön. Az így kialakított adatbázis és az abból nyert 
információ csak akkor használható fel hatékonyan, ha időben eljut a döntéshozókhoz, 
időszerű. Fontos, hogy pontos, megbízható adatokat tartalmazzon, feladatorientált módon 
lehessen alkalmazni.69 Az adatbázis felépítésének további alapkövetelményei a hézag-
mentesség, konzisztencia, naprakészség, megfelelő készenlét, a nemzetközi együtt-
működés lehetőségének biztosítása, de ezek olyan műszaki követelmények, amelyeket 
ebben a tanulmányban nem fejtek ki.

A térábrázolással kapcsolatos információs rendszerek felépítésére vonatkozó alap-
elvek részletesen megtalálhatók Robert Laurini és Derek Thompson művében, ahol 
a térinformatikai rendszerek elemző látásmódot is képviselnek, a problémák összesí-
tését, a világ elemzésének módját jelentik. A térbeli információs rendszerekkel foglal-
kozó szoftveripar felfedezte a földrajzi alapú kapcsolatok megjelenítésének értékét.70 
Kétségtelen, hogy a katonai szemlélettel gyűjtött és értékelt információ esetén is hasz-
nálható a térbeliség ilyen értelmezése. Az adatok gyűjtésétől, tények megállapításától 
kezdve a vizuális ontológián, térbeli ismereteink rendszerezésén át egyéb ismereteink 
integrálásáig széleskörűen alkalmazható egy jól megalkotott, a Laurini által meghatáro-
zott tizenkét alapelvet megfogadó geoinformációs értékelő-elemző rendszer.71 A térbeli 
ábrázolásnak saját nyelve van, amivel érhetővé teszi az adathalmazt – egy műholdkép 
például tökéletes ábrázolás, de értő szemléléséhez szaktudás kell. Az adatbázist úgy kell 
felépíteni és megjeleníteni, hogy a földrajzi térről alkotott tudásunkkal a kívánt célnak 
megfelelően értelmezni tudjuk az eredményt.

A kibővült térszemlélethez bővített definíció kell, így katonai értelemben a geoin-
formáció definíciójának a következőt javaslom: azon térbeli vonatkozással rendelkező 
adatok és információk összessége, amelyek egy adott műveleti térben végrehajtásra 
kerülő katonai tevékenységre hatással vannak, és amelyeket a katonai tevékenység befo-
lyásol. A műveleti tér és a katonai tevékenység kölcsönösen hat egymásra, dinamikusan 
alakítja egymást. Műveleti tér alatt pedig azt a teret értem, ahol a katonai tevékenység 
kifejti hatását. A geoinformációs válságindex olyan mutató, amely megadja egy lehatárolt 
műveleti tér válságövezetté alakulási valószínűségét egy meghatározott geoinformációs 
tényező vonatkozásában.

68 Rostás  2015.
69 Für–Tuba–Körmös  2016, 869.
70 Laurini–Thompson  1992.
71 Laurini  2015.
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Ebben az értelemben a katonai tevékenységekre ható elemzett tényezők számos-
sága – akár háborús, akár békeműveleti – és a műveleti tér kapcsolatának vizsgálata nem 
lineáris kapcsolatban állnak egymással, mint a 2. ábrán. Ez azt jelentené, hogy a vizs-
gált terület mérete és a vizsgált tényezők félesége egyenes arányban növekszik, pedig 
ez nincs így. A vizsgált tényezők köre gyarapodásnak indult, miközben az elemezni kívánt 
terület mérete csökkent, egyre kisebb lett a harctér, de arról egyre több információ állt 
rendelkezésünkre, és ezek közül egyre több feldolgozására támadt is igény (lásd 3. ábra).

2. ábra
Lineáris kapcsolat az elemzett tényezők félesége és a vizsgált terület mérete között
Forrás: a szerző

3. ábra
Tapasztalati kapcsolat az elemzett tényezők félesége és a terület mérete között
Forrás: a szerző

A geoinformációs elemzést azonban nemcsak a fenti két tényező relációja határozza meg. 
Ha figyelembe vesszük a vizsgálat szintjét, akkor azt látjuk, hogy a műveleti tér területe 
és a vizsgált tényezők száma a fegyveres küzdelem különböző (hadászati,  hadműveleti, 
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harcászati) vizsgálati szintjein változnak a kisebb-nagyobb terület, illetve az alacsonyabb 
és magasabb szint között. Az összefüggés dinamikus, a terület mérete és a vizsgálat 
szintje is csökkenhet és nőhet, a tényezők félesége pedig folyamatosan bővül, ez adja 
a kapcsolat spirális jellegét. A 4. ábrán folytonos vonallal ábrázolt geoinformációs spirálon 
kell megtalálni azt az elemzési pontot, amit értékelni szeretnénk egy meghatározott 
művelethez, az ábrán pontozottan van jelölve a lineáris kapcsolat az érzékeltetés kedvéért.

4. ábra
A geoinformációs spirál
Forrás: a szerző

Összegzés

A katonaföldrajzi tényezők köre bővült, ahogy a hadtudomány fejlődött. A tudománnyá 
alakulással belekerült a fogalomkörbe a természetföldrajzi vizsgálódáson túl a társadalom 
vizsgálata is. A definíció napjainkban is alakul.

A sokadik generációs, gerilla-hadviselést alkalmazó konfliktusok más jellegű térelem-
zést kívánnak. A tér és a fegyveres küzdelem kapcsolata már nem azonosítható a földrajzi 
tér és a háború fogalmával, megváltozik a térértelmezés, a földrajzi térből műveleti teret 
kell alkotni. A megmaradó földrajzi tér definíciója vertikálisan bővül, belekerül a defi-
nícióba a nem fizikai tér fogalma is. A földrajzi, fizikai tér vizsgálata nem szűnik meg, 
de a vizsgálandó terület hagyományos értelemben szűkülni fog, a hadművészet és a tér 
egymásra gyakorolt hatása nem lineáris pályán fejlődik.

Egyre fontosabb a minden aspektusra kiterjedő adatbázis-építés, rendszerezés, 
értelmezés. Ezekhez a változásokhoz kell igazítani a közeljövőben a honvédségi 



1117

A geoinformáció szerepe a biztonságföldrajzban

szabályozókat is.72 Kutatásaimban tovább fogom vizsgálni a térértelmezést a hadviselésben, 
ez segít majd olyan rendszerek létrehozásában, amelyek geoinformációs értékelő-elemző 
rendszerek segítségével a geoinformációs válságindexet hatékonyan határozzák meg.
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A Magyar Légierő elhelyezkedése az európai légiforgalmi 
hálózatban

Paulov Attila

Bevezetés

Az elmúlt évtizedben a nemzetközi polgári és a katonai légiforgalmi környezetben 
bekövetkezett változások, illetve kitűzött légi közlekedési stratégiai célok a Magyar 
Honvédség légi navigációs, illetve légiforgalom-szervezési rendszerére is hatást gya-
koroltak. A jelentős változások realizálását követően megkezdődött az intenzívebb légi 
forgalom és a fejlettebb technikai környezet által támasztott igények jogi és elvi kere-
teinek, személyi, illetve gazdasági feltételeinek megteremtésével összefüggő feladatok 
előkészítése a honvédelmi tárcánál, többek között a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderő-
fejlesztési Program keretében is. A nevezett program az Magyar Honvédség légiforgalmi 
képességeinek és magának a katonai légi forgalomnak a folyamatos növekedésével jár, 
ennek megfelelően szükséges költséghatékony és fenntartható pályára állítani a szak-
terület – a katonai képességek megőrzésével járó – folyamatos fejlődését, továbbá sza-
vatolni a repülés biztonságát.

A Magyar Honvédség légiereje az Airbus A319 és a Falcon 7X légi járművek meg-
jelenésével több olyan légi járművel gazdagodott, illetve a továbbiakban is gazdagodni 
fog, amelyek feladatellátásuk során részt vesznek az európai és transzatlanti légi köz-
lekedés áramlásában. Az EUROCONTROL1 forgalmi előrejelzései szerint az európai 
légiforgalmi hálózat szignifikánsan növekszik,2 a légtérfelhasználási igények a kapa-
citás határán mozognak, amely forgalmi környezetbe az MH repülési igényeit is be 
kell illeszteni. A nagyszámú légi forgalom miatt a repülések tervezésének fázisában 
jelen lévő munkafolyamatokat a lehető leghatékonyabb módon, valamennyi befolyásoló 
tényezőt és körülményt figyelembe véve, szabályszerűen és pontosan kell megvalósítania 
a Magyar Honvédségnek.

Ennek a folyamatnak érezhető technológiai és humán erőforrásbeli következmé-
nyei is vannak, hiszen a légiforgalmi szakterületnek – az elmúlt évtizedek változásai 
miatt – mára már egészen más követelményeknek kell megfelelnie mind a katonai, mind 
a polgári vonalon. A polgári légi forgalom robbanásszerű növekedése okozta kihívások 
megoldására létrehozott, a légi közlekedés szinte valamennyi ágazatának reformjára 
hivatott modernizációs programok (például SESAR3), valamint kutatás-fejlesztési 

1 EUROCONTROL – európai szervezet a légi közlekedés biztonságáért.
2 EUROCONTROL  2019a.
3 SESAR – Single European Sky Air Traffic Management Research; Egységes Európai Égbolt 
Légiforgalom-szervezési Kutatás-fejlesztési Program. 
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 tevékenységek várhatóan jelentős mértékben át fogják strukturálni Európa katonai és pol-
gári légiforgalom-szervezési rendszerét.

Nemzetközi kitekintés, a SES-koncepció4

A katonai légi közlekedés a nemzeti légtér feletti szuverenitás egyik közvetlen kifejezése. 
Magában foglalja a védelemmel és biztonsággal összefüggő műveleti és kiképzési repü-
léseket, amelyeknek minden más légi forgalommal szemben elsőbbséget kell biztosítani 
a polgári légi közlekedés biztonságának szavatolása mellett. A polgári-katonai együtt-
működés hatékony alkalmazása nélkülözhetetlen a katonai feladatok végrehajtása során, 
ami a különböző NATO-, EU- és semleges országokban különbözőképpen valósul meg.

A SES az Európai Unió kulcsfontosságú kezdeményezése a légi közlekedés terén, 
amelynek magas szintű célkitűzéseit teljesítményalapon, bizottsági rendeletek végrehajtá-
sával valósítják meg az Európai Bizottság által a  2015. évben elfogadott légi közlekedési 
stratégia alkotóelemeként. A légi közlekedési stratégia nélkülözhetetlen annak biztosí-
tása érdekében, hogy ezen stratégiai ágazat a továbbiakban is versenyképes, a gyorsan 
változó és fejlődő globális gazdaság kihívásaira hatékonyan válaszolni képes legyen.

Mivel Európában a polgári repülések száma folyamatosan növekszik, a légtér által 
biztosított kapacitás kiaknázása mind a polgári, mind a katonai repülés szempontjából 
kritikus kérdéssé vált. A légi közlekedés a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, 
a kereskedelem és a mobilitás egyik legfőbb katalizátora, ugyanakkor kulcsfontosságú 
eszköze a katonai félnek a biztonság és védelem terén. A légierő rugalmas és egyben 
folyamatos reagálásra képes jellege és rendelkezésre állása elengedhetetlen a döntés-
hozók számára, amikor a különböző válsághelyzetekre vonatkozó politikai, diplomáciai 
és katonai válaszokat mérlegelik.

A SES nem vonatkozik a katonai kiképzésekre és műveletekre, azonban a polgári 
és a katonai repülési tevékenységek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel azonos 
légtérben hajtják végre feladataikat. Következésképpen a SES-kezdeményezést szük-
séges összhangba hozni a katonai terminológiával, tekintettel arra, hogy a katonai fél 
polgári kontextusban egyszerre légtérfelhasználó, légi navigációs szolgáltató, repülőtér-
üzemeltető, légtérgazdálkodó és jogalkotó is egyben.

A légi navigációs szolgáltatás biztosítását a legmagasabb szintű biztonság jellemzi 
a polgári és katonai oldalon egyaránt. A katonai légi közlekedés szignifikánsan járul 
hozzá a biztonságos repülési környezethez. A biztonság és védelem szempontjából döntő 
jelentőségű, hogy a légi közlekedéssel összefüggő valamennyi fejlesztés során a katonai 
követelményeket figyelembe vegyék annak érdekében, hogy a nemzeti és a kollektív 
védelmi képességekre gyakorolt negatív hatást minimalizálni lehessen. A releváns 
katonai hatóságok bevonása az új technológiai megoldások lehető legkorábbi fejlesz-
tési szakaszában  elengedhetetlen, mivel azok hatása akár hátrányos is lehet a katonai 

4 SES – Single European Sky; Egységes Európai Égbolt.
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eljárásokra, felszerelésekre, technikai eszközökre, szabályzókra, valamint a szervezeti 
struktúrákra.

Tekintettel arra, hogy a SES-kezdeményezés, valamint a légi közlekedési stratégia 
által megfogalmazott célkitűzések katonai relevanciával is bírnak, a NATO és az Európai 
Unió közötti együttműködés, illetve párbeszéd eredményeképpen a NATO a  2017. évben 
kidolgozta a főtitkár által aláírt Katonai Légügyi Stratégia a SES kontextusában című 
dokumentumot5, amely négy fő stratégiai célkitűzést jelenít meg a katonai fél számára 
a polgári-katonai együttműködés terén:

1. Biztonság és védelem

A katonai követelményeket nemzeti és szövetségi szinten is szükséges beépíteni a SES 
műszaki, operatív és szabályozási területeibe. Ezen túlmenően a biztonság és védelem 
prioritásának szavatolása érdekében olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek 
biztosítják egyúttal a katonai légi járművek tisztán nemzeti hatáskörben történő alkal-
mazásával összefüggő módok megválasztásának előjogait is.

2. A légtérhez való hozzáférés, a légi navigációs szolgáltatás alkalmazása

A katonai félnek képesnek kell lennie hatékonyan és biztonságosan hozzáférnie a szük-
séges légtérhez annak érdekében, hogy végre tudja hajtani a békeidős kiképzési, valamint 
a krízis- és konfliktushelyzetben előforduló feladatokat. Fokozni kell a polgári-katonai 
koordinációt a katonai feladatok 24 órában történő folyamatos, hatékony, idő- és térbeli 
korlátozásmentes biztosítására.

Európában a katonai légi közlekedés számára a légi navigációs szolgáltatók részéről 
a továbbiakban is biztosítani szükséges térben és időben a legoptimálisabb útvonalat 
annak érdekében, hogy a műveleti területekről történő be- és kijutás akadálymentessége, 
a közép- és hosszú távú útvonalak gyorsasága, továbbá a határon átnyúló műveletek 
hatékonysága szavatolható legyen.

3. Kiberbiztonsági célkitűzések

A légi közlekedésben végzett műveletek nagymértékben támaszkodnak a digitális 
adatok hatékony cseréjére és megosztására az érdekelt felek és az üzemeltetők között. 
A katonai félnek a továbbiakban is meg kell őriznie a különböző katonai feladatok szem-
pontjából kritikus információk bizalmas jellegét. Ettől függetlenül a polgári-katonai 

5 Military Aviation Strategy in the context of Single European Sky – Katonai Légügyi Stratégia 
az Egységes Európai Égbolt kontextusában.
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 együttműködésből eredő szükséges információkat a továbbiakban is meg kell osztani 
a különböző légiforgalom-szervezési hálózatokon keresztül. Nélkülözhetetlen egy olyan 
adatmegosztó hálózat létrehozása, amely ellenáll valamennyi ismert kibertámadásnak.

4. Interoperabilitás

A katonai és polgári rendszereknek a legszükségesebb mértékig átjárhatónak kell lenniük 
a katonai-katonai rendszerek közötti átjárhatóság sérülése nélkül, ami a többnemzeti 
műveletek végrehajtása során nélkülözhetetlen. „A katonai félre jellemző rugalmasság 
és reagálóképesség legmagasabb szinten való tartása megköveteli a polgári légi közle-
kedési struktúrákkal és eljárásokkal való interoperabilitást.”6

A SES rövid áttekintése során egyértelműen látszik, hogy a nemzetközi szervezetek 
nagy hangsúlyt fektetnek a polgári-katonai együttműködés hatékony működtetésére, 
amely egyben lehetőséget teremt a katonai műveletek hatékonyságának további növe-
lésére.

A polgári-katonai együttműködés mint képesség

A folyamatosan növekvő légi forgalom, a SES-kezdeményezésből adódó kötelezettségek, 
valamint a dinamikusan változó, a nemzetközi jogalkotók által támasztott jogszabályi, 
valamint a különböző légi közlekedési szervezetek gondozásában lévő fejlesztési célki-
tűzések környezetében kulcskérdéssé vált a katonai légiforgalmi rendszerek polgári-ka-
tonai interoperabilitása. „A fejlesztési célkitűzések megvalósíthatóságának vizsgálatába 
a katonai felet a kezdetektől szükséges bevonni, figyelemmel arra, hogy a katonai légi 
közlekedés a korábbi sztereotípiák ellenére nem csupán a klasszikus értelemben vett 
katonai légterekben végrehajtott feladatokig terjed, hanem szerves része az európai légi 
közlekedés vérkeringésének.”7 Útvonalrepülés során – ahol polgári légi navigációs szol-
gáltató nyújt szolgáltatást állami légi járműnek – nem teszünk különbséget állami és pol-
gári légi jármű között, hiszen ugyanazon szabályok szerint hajtják végre feladataikat.

Éppen ezért az állami légi járműveknek is rendelkezniük kell mindazon képességekkel, 
műszerezettséggel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy részt tudjanak venni az európai 
légi közlekedés vérkeringésében. Egy konkrét példával élve, a szabványosított 8,33 kHz 
frekvenciakiosztású rádiók beszerzése a katonai fél számára is nélkülözhetetlen, figye-
lemmel arra, hogy a jövőben a légi navigációs szolgáltatók a megnövekedett légi forgalom 
miatt kizárólag e frekvenciakiosztással tudják szavatolni a biztonságos elkülönítést a légi 
járművek között mind polgári, mind katonai vonatkozásban. Fontos megemlíteni továbbá, 
hogy a légi közlekedési ágazat valamennyi szereplőjét érintő fejlesztési célkitűzések adott 

6 NATO  2017.
7 Paulov  2012.
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esetben műveleti kockázatokat is magukban rejthetnek, amelyek vizsgálatára az EDA,8 
valamint a NATO szakbizottságai jelenleg is komoly erőfeszítéseket tesznek.

A fent leírtak alapját képező interoperabilitás elősegítése tehát kulcskérdéssé vált, 
amely a katonai légiforgalmi szolgáltatás esetében azt jelenti, hogy technológiai és humán 
vonalon is meg kell vizsgálni a polgári félhez történő felzárkózás lehetőségeit, amihez 
hozzátartozik a katonai-polgári irányítási rendszerek funkcionális integrációja is.

Ennek megfelelően a békeidejű nemzeti légtérfelhasználásban egyre jelentősebb 
igényként merül fel a növekvő nemzetközi polgári légi forgalom biztonságos kiszol-
gálása, amellyel egyidejűleg a hazai és a szövetségi katonai követelményeken alapuló 
katonai repülések végrehajtásának elsődlegességét / fontosságát is meg kell tartani. A hon-
védelmi tárca, valamint a fő profilként Magyarország polgári és részben katonai légi-
forgalmának irányításáért felelős HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
az elmúlt közel két évtizedben számos területen alakított ki hatékony együttműködést, 
amely alapján a felek a továbbiakban is elkötelezettek maradnak egy harmonizáltabb 
légi navigációs szolgáltatási környezet megvalósításában. Mindez a nemzetközi polgári 
és katonai szakmai környezetben is példaértékű eredményeket mutathat fel.

A felek között számos együttműködési projekt van folyamatban, amelyet a  2019. évben 
egy stratégiai szintű együttműködési megállapodásban is rögzítettek. A nevezett doku-
mentumban a felek megállapodtak abban, hogy a polgári-katonai integráció elmélyí-
tését közös érdeknek, a hosszú távú, fenntartható fejlődés kulcsfontosságú tényezőjének 
tekintik. Ennek érdekében számos, a jövőbeni katonai-polgári harmonizációt közvetlenül 
elősegítő fejlesztési projektet (például MATIAS9 légiforgalmi irányító rendszer telepí-
tése a katonai repülőtereken, távoli toronyirányítási rendszerekkel összefüggő kutatás-
fejlesztés, közös képzések stb.) indítottak el a szervezetek, amelyek a megállapodás 
megkötése óta további feladatokkal bővültek (például műholdas navigációs eljárások 
kidolgozása, katonai légiforgalmi tájékoztató rendszer modernizálása, légiforgalmi áram-
lásszervező képesség megszerzése).

A kormány a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések 
céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támoga-
tásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló  1845/2016. (XII. 23.) Korm. 
határozatban döntött a kecskeméti repülőtér közös felhasználású repülőtérré történő 
fejlesztésének a támogatásáról. Ennek megfelelően a jövőben a tárgybeli katonai repü-
lőtéren a katonai légiforgalmi (légiforgalmi irányító, repülésbejelentő) szakszemély-
zetnek a polgári légi forgalom kiszolgálására is fel kell készülnie mind technológiai, 
mind a humán erőforrással összefüggő képességek terén, amelyek hatékony biztosítása 
érdekében a polgári légi navigációs szolgáltatóval való együttműködés nélkülözhetetlen.

A katonai repülőtereken végrehajtásra kerülő – katonai légiforgalom-szervezési 
szempontból – nem háborús műveletek (például érkező-induló légi járművek kezelése) 

8 EDA – European Defence Agency, Európai Védelmi Ügynökség.
9 MATIAS – Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control System, Magyar Automatizált 
és Integrált Légiforgalmi Irányító Rendszer.
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intenzitásuktól függően jelentős hatást gyakorolhatnak az európai légiforgalmi háló-
zatra. A nem megfelelően kiválasztott útvonalak és magasságok, az útvonalon történő 
indokolatlan szektorváltás, a nem megfelelően kitöltött repülési tervek, a helytelenül 
alkalmazott áramlásszervezési státuszok felhasználása, továbbá az útvonalon történő 
repülési feladatokra történő felkészülés késése mind negatívan befolyásolhatják a polgári 
légi forgalom biztonságos áramlását, ami szintén negatívan befolyásolhatja a katonai 
feladatok végrehajtását is.

A fent említett hiányosságok kiküszöbölésére már a repülési feladatokat megelőzően 
szükséges sort keríteni, amihez segítséget nyújthatnak a számos polgári repülőtéren sike-
resen működő és hatékony információáramláson alapuló A-CDM-rendszerek.10

Az információ áramlásának kérdései

A Magyar Honvédség merevszárnyú szállító légi járművei által az GAT-11 és IFR-sza-
bályok12 szerint végrehajtott útvonalrepülések minden esetben a légiforgalmi áramlás-
szervezési eljárások alá esnek, amennyiben azok keretében – többek között – nem kiemelt 
állami vezető szállítása valósul meg. Ennek megfelelően nagyszámú olyan repülési feladat 
jelentkezik, amely a szükséges áramlásszervezési eljárások miatt hatással van az európai 
légi útvonalhálózatra, illetve a megnövekedett forgalom miatt maga a repülési feladat is 
adott esetben résidő-korlátozás alá eshet.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség által üzemeltetett repülőterek polgári légi-
forgalom-szervezési szempontból rendkívül komplex földrajzi helyen találhatók (például 
Pápa induló-érkező forgalom konfliktál Bécs–Pozsony–Belgrád–Budapest forgalmával), 
továbbá hogy Magyarország légterében az átrepülő légi forgalom évente az 1 millió darab-
számot közelíti meg, amely forgalomba az állami légi járműveket is be kell illeszteni, 
a katonai félnek a nevezett repülési feladatok tervezésénél maximális körültekintéssel kell 
eljárnia. A Magyar Honvédség légiforgalmi szolgálatai által kezelt – az áramlásszervezési 
eljárások alá eső – légi forgalom intenzitása változó képet mutat. A repülőbázisokon 
települt légi járművek által végrehajtott kiképzési feladatok, valamint az időszakosan 
végrehajtott nemzetközi gyakorlatok során kezelt légi forgalom mind számában, mind 
komplexitásában jelentős eltérést mutat, utóbbi esetben a forgalom növekménye és bonyo-
lultsága megegyezhet a nagyobb nemzetközi repülőterek mutatóival is.

Mivel az állami célú légi közlekedés a gyakran azonnal végrehajtott feladatok okán 
(például QRA-feladatok13) mindig elsőbbséget élvez a polgári repülési feladatokkal 
szemben, a katonai félnek az általa aktuálisan üzemeltetett infrastruktúrában rejlő kapa-
citásokat – beleértve a légteret is – maximálisan ki kell tudnia használni. A Magyar 

10 A-CDM – Airport Collaborative Decision Making, repülőtéri döntéstámogató rendszer.
11 GAT – General Air Traffic, általános légi forgalom.
12 IFR – Instrument Flight Rules, műszer szerinti repülési eljárások.
13 QRA – Quick Reaction Alert, készenléti szolgálat.
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Honvédség repülőterein a földrajzi adottságokból, továbbá az MCTR-14 és MTMA-lég-
terek15 felett jelentős átrepülő polgári légi járműből következő konfliktáló légi forgalom 
elkerülése érdekében, már a repülési feladatok előkészítő fázisában szükséges adatokkal 
rendelkezni a saját repülési feladatok körülményei, az érkező légi járművek forgalmi 
szempontból szükséges adatai, a repülőtér adott pillanatban elérhető infrastrukturális 
lehetőségei, továbbá a légtér- és légi útvonalhálózat kapacitásáról.

A Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően Magyaror-
szág katonai szállító légi járműveinek forgalma folyamatosan növekszik, a megnövekedett 
katonai légi forgalom többsége pedig a jövőben is a GAT-szabályoknak megfelelően fog 
közlekedni az európai, valamint az észak-atlanti térségben. Ennek megfelelően a katonai 
és polgári-katonai repülőterekről történő indulás és érkezés, továbbá a repülőtereken 
zajló kiszolgáló műveletekről való azonnali és pontos információcsere elengedhetetlen 
a nem háborús katonai műveletekben részt vevő felek között. Az egyes műveletekről 
és azok körülményeiről (indulás, érkezés, résidő-nyilvántartás, technikai harcérték, 
útvonali adatközlés stb.) történő – megfelelően védett, egymással azonos protokollon 
kommunikáló döntéstámogató informatikai rendszerek alkalmazásával való – adatközlés 
elengedhetetlen velejárója lesz a nem háborús légi műveletek tervezésének, figyelemmel 
arra, hogy a katonai légi forgalom gyors és hatékony áramlását a korábban említetteknek 
megfelelően már egy jóval összetettebb és dinamikusan növekvő polgári légiforgalmi 
környezetben kell a jövőben biztosítani.

Annak érdekében, hogy a repülési feladatokat befolyásolni képes információk fel-
dolgozása hatékony legyen, a vonatkozó adat minőségére nagy hangsúlyt kell fektetni. 
Az adatok előállítása és cseréje során előfordulhat, hogy a szükséges információ torzul, 
ami elsősorban az alábbi okokra vezethető vissza:

Különböző szakkifejezések használata

A repülési feladatok folyamatában részt vevő, viszonylag korlátozott interakcióval ren-
delkező csoportok saját referenciák szerint kezdhetnek el tevékenykedni (például szo-
kásalapú munkavégzés), amivel egy időben a hivatalos terminológiától eltérő szakkife-
jezéseket is használhatnak. A különböző műveletek során alkalmazott közös definíciók 
és folyamatok megértésének és alkalmazásának a hiánya extrém módon is súlyosbíthatja 
az adott szituációk közötti félreértéseket, továbbá csökkentheti a közös helyzettudatosság 
(situational awareness) képességét. Egy konkrét példával élve, amíg a légiforgalmi irá-
nyító az érkezési idő (arrival time) alatt a légi jármű földet érését érti, addig ugyanez 
a repülőműszaki szakszemélyzet számára az állóhelyre való érkezést is jelentheti.

14 Military Control Area, katonai repülőtéri irányítói körzet.
15 MTMA – Military Terminal Manoeuvring Area, katonai közelkörzeti irányító körzet. 
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A kommunikáció hiánya

Egy másik fontos tényező, amely az érdekelt felek között pontatlanságokat és félreérté-
seket okozhat, az a világos és tömör kommunikáció, illetve az információcsere hiánya. 
Sok esetben a szervezeti egységek és szervezetek egymástól függetlenül működnek, 
és nem osztják meg az információkat egymással, nem vitatják meg a keletkezett adatokkal 
kapcsolatos aggályokat, amelyek együttesen olyan döntésekhez és tevékenységekhez 
vezethetnek, amelyek inkább kontraproduktív, mintsem produktív jellegűek, és hiányos 
vagy hibás információkon alapulnak. Gyakran előfordul, hogy az adott repülőtéren nin-
csenek definiálva azok a folyamatok, amelyek alapján az információcserét biztosítani 
lehet az érdekelt felek között, ami főként egy kiemelt forgalmi időszakban akár repülés-
biztonsági kockázatot is jelenthet.

Különböző stratégiai célok és munkahelyi izoláció

„A repülőtereken települő különböző szolgálatok saját hatékonyságuk növelése érdekében 
önálló folyamatokat, munkatechnológiai eljárásokat dolgozhatnak ki. Ez azonban 
csak abban az esetben lehet hatékony, amennyiben a folyamatok összhangban állnak 
a többi szolgálat célkitűzéseivel és hatékonysági mutatóival, eltérő esetben jelentős 
teljesítménycsökkenést szenvedhetnek el külön-külön, és egységesen is.”16

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közös szakkifejezések használata, a meg-
felelő kommunikáció, a jól definiált információ- és adatcsere alkalmazása, továbbá 
az azonos stratégiai célkitűzések együttesen növelhetik a hatékonyságot a repülőtéri 
műveletek végrehajtása során, amit egységesen A-CDM-rendszernek is nevezhetünk. 
A nevezett rendszerek elsődlegesen az adatcserén alapulnak, így a repülési feladatokkal 
összefüggő adatok átvitelével kapcsolatos követelmények, továbbá az abban részt vevő 
felek szerepeinek megfelelő tisztázása nélkülözhetetlen. Az A-CDM-et ez idáig csak 
polgári környezetben alkalmazták, Európában mindösszesen 29 repülőtéren alkalmazzák 
sikerrel, Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egyelőre csak telepí-
tési fázisban van.

A-CDM-rendszerek alkalmazása

A Magyar Honvédség merevszárnyú szállító légi járművei által végrehajtott repülési fel-
adatok jelentős részét GAT- és IFR-szabályok szerint, polgári légiforgalmi irányítás mel-
lett, RVSM-légtérben17 hajtják végre, amelyek egyben a légiforgalmi áramlásszervezés 

16 Canso  2016.
17 RVSM – Reduced Vertical Separation Minima – csökkentett függőleges elkülönítési minimum 
légtér.
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szabályai alá is esnek. Ennek megfelelően a nevezett repülések hatással vannak az európai 
légi útvonalhálózatra, adott esetben annak túlterheltsége miatt résidő-korlátozást is kap-
hatnak, valamint maguk is okozhatnak túlterheltséget. Mivel az európai légi forgalom 
folyamatos és biztonságos áramlását határon átnyúlóan is szavatolni kell, a nevezett 
katonai repülési feladatok végrehajtásának valamennyi fázisáról szükséges megfelelő 
információ val rendelkezni, amelyek megosztását biztosítani szükséges az érintett felek 
között. Az információk megosztása és az érdekelt felek közötti együttműködés lehe-
tővé teszi a repülési feladatokkal összefüggő megalapozottabb döntések meghozatalát, 
továbbá a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználását. A légiforgalmi 
útvonalhálózatot érintő információk egy kölcsönös adatcserén alapuló döntéstámogató 
rendszerbe integrálhatók, amelynek egyik fontos szegmense az A-CDM-rendszer.

Az A-CDM-rendszeren belül a repülési feladatokkal összefüggő információk 
megosztása már a repülés előtt megkezdődik a repülési terv benyújtásával, majd 
folytatódik a felszállás előtti repülőtéri folyamatok közlésével (például töltés, jégtelenítés 
stb.), a környezeti adatok cseréjével (használatos futópálya, meteorológiai körülmények, 
navigációs eszközök állapota, légterek aktiválása stb.), végül befejeződik a légi jármű 
felszállásával. Az említett információk megosztása megkönnyíti az együttműködésen 
alapuló döntéshozást a rendszer – jelen esetben a repülőtér – általános hatékonyságának 
növelése érdekében ahelyett, hogy csak az egyes folyamatok optimalizálására 
összpontosítanánk. A katonai és polgári légi navigációs szolgáltatás szempontjából 
a forgalom kiszámíthatósága lehetővé teszi a műveletek hatékonyabb tervezését is, így egy 
nagyobb szabású nemzetközi gyakorlat során a feladatok végrehajtása kiszámíthatóbbá 
válik.

Az A-CDM-rendszer működtetésében részt vevő, az adatokat közvetlenül továbbító 
szereplők (például Hadműveleti Központ, Légiforgalmi Irányító Központ, repülőtér-
karbantartó szervezeti egység, híradó- és navigációs szervezeti egység stb.) egyértelmű 
beazonosítása, továbbá az információ áramlásával összefüggő egységes eljárások alkal-
mazása a működés egyik alapvető tétele. A cél az, hogy a továbbított adatok segítségével, 
a lehető legoptimálisabb kapacitással tudjon üzemelni az adott repülőtér. Természetesen 
a napi műveletek során előfordulhat, hogy a kitűzött feladatokat a rendelkezésre álló kapa-
citás hiánya miatt nem vagyunk képesek végrehajtani (például műszaki meghibásodás, 
személyzethiány stb.), ebben az esetben azonban segítségünkre lehet az A-CDM-rendszer, 
amelynek használatával képesek lehetünk a lehető legrövidebb idő alatt a megváltozott 
feltételekhez igazítani a feladatokat. Az így kialakított „válságmenedzsment” segítségével 
elősegíthetjük az éppen rendelkezésre álló kapacitás maximalizálását, illetve rugalmasan 
kezelhetjük az erőforrások áthelyezését is, ezáltal csökkentve az éppen leterhelt szolgá-
latokra nehezedő negatív hatásokat.

A fent leírt előnyöket összegezve elmondhatjuk, hogy az A-CDM katonai környe-
zetben való esetleges alkalmazása pozitív hatással lehet a repülőtéri műveletek vég-
rehajtására, amely megállapítást egy másik tanulmányban javasolt részletesen, mérő-
számokkal is bizonyítani. A rendszer szempontjából a repülőtéri környezetben folyó 
feladatok támogatása fontos szempont, azonban a légiforgalmi útvonalhálózatra gya-
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korolt negatív hatások minimalizálása, a Network Manager előrejelzési rendszerének 
percre pontos adatokkal való támogatása még ennél is fontosabb szempont. A Network 
Manager alapvető feladata az európai légtér kapacitásának a hatékony felhasználása, 
a légi forgalom zavartalan áramlásának a biztosítása, valamint a késések számának 
csökkentése, együttműködve a légi navigációs szolgáltatókkal, a repülőterekkel, vala-
mint a polgári és katonai légtérfelhasználókkal. Ezt a feladatot az Európai Bizottság által 
kijelölve az EUROCONTROL végzi, amelynek operatív központjában többek között 
a nagyszabású katonai gyakorlatok, továbbá az eseti jellegű katonai áramlásszervezési 
feladatok koordinálása zajlik. A 41 európai tagállamból álló EUROCONTROL fő fel-
adata az európai légtér rugalmas felhasználásának, valamint a légi forgalom hatékony 
és biztonságos áramlásának a biztosítása. Magyarország a közép-európai térség országai 
közül elsőként lett  1992-ben  a brüsszeli székhelyű szervezet tagja.

A Network Manager által üzemeltetett CHMI-rendszeren18 keresztül zajlik többek 
között az áramlásszervezés biztosítása az EUROCONTROL tagállamainak többségében, 
amely felületen a radaradatok, továbbá a repülésiterv-adatok korrelálásával jelenítik meg 
szektorizáltan a légi járművek aktuális helyzetét, valamint készítenek előrejelzéseket 
az aktuális nap, valamint a következő napok forgalmi helyzetéről. A számos interfésszel 
(légitársaságok, repülőtéri irányító szolgálatok, légtérgazdálkodó és áramlásszervező 
egységek) rendelkező rendszer által megjelenített forgalmi előrejelzés alapján nyitják, 
illetve zárják az irányítói szektorokat a légi navigációs szolgáltatóknál azok terhelésétől 
függően. A rendszer fontosságát jelzi az a  2018-ban  bekövetkezett esemény, amikor 
a CHMI – illetve magát a repülésiterv-adatokat feldolgozó és a résidőelosztást végző 
ETFMS-rendszer19 – ismeretlen okból, közel egy nap időtartamra leállt a Network Mana-
gernél. A leállás következtében a légi navigációs szolgáltatók képtelenek voltak a még 
földön lévő légi járműveknek légiforgalmi szolgáltatást biztosítani, mivel az ahhoz szük-
séges adatok (például repülési terv, résidőelosztás) nem álltak rendelkezésre, így jelentős 
késések keletkeztek. Az említett esemény leírásával azt kívántam szemléltetni, hogy 
a repülésekkel összefüggő adatok előzetes továbbítása, azok feldolgozása és a légtér-
felhasználók részére történő eljuttatása nélkülözhetetlen a légiforgalmi útvonalhálózat 
optimális és biztonságos üzemeltetése szempontjából.

Habár európai viszonylatban nem minden kiugróan magas műveletszámot produ-
káló repülőtéren alkalmaznak A-CDM-rendszert, annak hatása a kontinens légiforgalmi 
útvonalhálózatára jelentős, különös tekintettel igaz ez a forgalmi előrejelzés pontosí-
tásában nyújtott szerepére. Egy konkrét példával élve, az A-CDM egyik legfontosabb 
terméke a pontosabb TTOT20 előállítása, amely nem csupán a helyi repülőtéri műve-
letek, hanem a légiforgalmi hálózat kapacitásának kiszámíthatóságát is növeli. A TTOT 

18 CHMI – Collaboration Human Machine Interface, ember-gép együttműködésen alapuló kezelői 
felület.
19 ETFMS – Enhanced Tactical Flow Management System, taktikai áramlásszervezési rendszer. 
20 TTOT – Target Take-Off Time, cél felszállási idő.
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a TOBT,21 valamint a VTT OUT22 összegéből számítható ki, amely aztán DPI-üzenet23 for-
májában kerül a Network Manager adatbázisába. A DPI-üzenetek tartalmazzák az adott 
légi járművek valós idejű információit az indulás előtt. Minél pontosabb adatok kerülnek 
a Network Manager adatbázisába a légi járművek aktuális helyzetéről, annál pontosabb 
előrejelzést lesz képes a rendszer előállítani az egész hálózat kapacitásának vonatko-
zásában. Felvetődhet a kérdés, hogy mindez a katonai légi közlekedés vonatkozásában 
miért lenne feltétlenül releváns. A katonai repülőterek által a jövőben esetlegesen alkal-
mazásra kerülő A-CDM-rendszerek nem csupán a légiforgalmi útvonalhálózat működte-
tését segítenék elő, hanem egy időben valós adatokkal látnák el a repülési műveletekben 
részt vevő tagállamokat – többek között – az adott feladatokban részt vevő légi járművek 
felszállás előtti aktuális készültségi szintjéről, ami segítheti a műveletek valós idejű ter-
vezését. Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy „a két terület igényeinek teljesülése 
csak abban az esetben valósulhat meg, amennyiben az útvonalhálózat teljesítményének 
mutatói, a polgári fél üzleti preferenciái, továbbá a katonai légtérfelhasználók műveleti 
követelményei összhangba hozhatóvá válnak”.24

Az A-CDM katonai alkalmazása, illetve annak bevezetése előtt az egyik legfonto-
sabb kérdés az, hogy az EUROCONTROL által rögzített adattartalom mellett milyen 
további információkat kíván az állami szereplő megjeleníteni. A műveleti szempontból 
„érzékeny” adatok továbbítása magától értetődően védett hálózaton kell, hogy történjen 
a társszervezetek felé, ebben az esetben azonban további kérdésként merülhet fel az is, 
hogy a légiforgalom-szervezési rendszereket fejlesztő vállalatok által forgalmazott szoft-
verekhez képest milyen felületen és protokollon keresztül jelenítenék meg a minősített 
adatokat. Utóbbi kérdéseket szintén egy külön tanulmány keretében javasolt tisztázni. 
Ezen túlmenően, amennyiben katonai környezetben egy új légiforgalom-szervezési rend-
szert – jelen esetben az A-CDM-et – vesznek alkalmazásba, úgy mindenképpen szük-
séges megvizsgálni annak szövetségi kereteken belüli alkalmazhatóságát is.

A-CDM-rendszer a gyors légimozgékonyság támogatására

Légiforgalmi áramlásszervezési szempontból nincs különbség azon GAT- és IFR-szabá-
lyok szerint közlekedő katonai és polgári légi járművek között, amelyek repülési tervében 
nem rögzítettek mentességet az áramlásszervezési eljárások alól (például HEAD-státusz). 
Ilyenformán a Magyar Honvédség merevszárnyú szállító légi járművei számára is ki-
osztanak résidőket, jellemzően a nyári időszakban, kevés esettől eltekintve elsősorban 

21 TOBT – Target Off Block Time, a repülőtér-üzemeltető vagy a földi kiszolgáló által becsült időpont, 
amelyre a légi jármű készenáll.
22 VTT OUT – Variable Taxi Time, változó kigurulási idő: a légi jármű állóhelye és a megfelelő pálya 
küszöbhöz tartozó gurulási útvonal meghatározásával számítható ki.
23 DPI – Departure Planning Information, felszállás előtti járatinformáció.
24 EUROCONTROL  2019b.
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a túlterhelt légiforgalmi útvonalhálózat miatt. Amennyiben a feladat jellege nem sorol-
ható az OAT25 repülési kategóriába, illetve többek között nem állami vezetőt szállít, 
úgy a Magyar Honvédség légi járműve és bármely légitársaság légi járműve között 
légiforgalom-szervezési szempontból nem teszünk különbséget. Amennyiben azonban 
OAT- útvonalrepülést hajt végre, úgy a katonai légi jármű már nem tartozik az áram-
lásszervezés szabálya alá, így például résidőt nem kaphat, a repülési tervében rögzített 
CTOT26 alapján kezdheti meg feladatát, ha úgy tetszik „megkülönböztető jelzést” hasz-
nálva az útvonalán.

Az OAT-útvonalrepüléseket (például útvonalon, nem elkülönített légtérben történő 
légi utántöltés), habár a fentiek alapján nem esnek korlátozás alá, integrálják a polgári légi 
forgalomba, vagyis szintén terhelik a hálózatot. Ennek megfelelően túlterhelt időszakban 
a Network Manager számára kiemelten fontos, hogy az adott OAT-repülésekről időben 
kapjon pontos információt annak érdekében, hogy a nevezett repülések ne szenvedjenek 
késést az útvonalon. A NATO a krízis- és konfliktushelyzetben végrehajtott OAT-repü-
lések hálózat szempontjából történő védelme érdekében kidolgozta a  2020. január 1-jétől  
életbe lépett RAM-folyamatot,27 amelynek célja, hogy a szövetség légi járművei nagy 
számban, nem több mint 72 órán belül képesek legyenek Európán belül átcsoportosítást 
végrehajtani olyan számítással, hogy ezen időn belül mind a vonatkozó repülések dip-
lomáciai engedélyezési eljárásai, mind pedig a Network Managerrel való koordinációs 
folyamatok lezáruljanak.

A RAM bevezetésének elgondolásakor a NATO felismerte, hogy „a légiforgalmi 
hálózat időszakos túlterheltsége miatt szükséges magasabb prioritást biztosítani a szö-
vetség légi járművei számára oly módon, hogy közben a polgári légi forgalomra gyako-
rolt negatív hatást minimalizálja”.28 Ennek megfelelően a légiforgalmi hálózat állapota 
kiemelt figyelmet kap, így az aktuális terhelési, továbbá a saját erők átcsoportosításával 
összefüggő adatok rendelkezésre állása elengedhetetlen a repülési feladatok végrehajtása 
során. Mivel a RAM keretében feltételezhetően nagyszámú kötelékrepülést hajtanak majd 
végre, az abban részt vevő légi járművek – repülőtéri műveleteivel összefüggő – infor-
mációinak megléte szintén jelentős hozadékkal bírhat. Mivel a jelenleg Európában alkal-
mazott A-CDM-rendszerek azon Network Manager felé biztosítanak adatcserét, amely 
koordinációs szerepkörben részt vesz a RAM-folyamatban, az A-CDM katonai környe-
zetben való alkalmazása előtérbe kerülhet ezen eljárás keretében is a jövőben.

25 OAT – Operational Air Traffic, műveleti légi forgalom.
26 CTOT – Calculated Take Off Time, számított felszállási idő.
27 RAM – Rapid Air Mobility, gyors légimozgékonyság.
28 Nato  2019.
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Következtetések

A katonai légiforgalmi irányításban és repülőtéri kiszolgálásban érintett felek által 
kezelt és felügyelt folyamatok egy adatközlési folyamatba és felületre történő integrá-
lása a lehető legpontosabb előzetes tervezést biztosítaná a nem háborús műveletek, külö-
nösen a repülő csapatok nagy számban, más repülőtérre történő áttelepülésének tervezése 
során. A katonai repülőterek, a földi kiszolgálók, a légi szállító képességek alkalmazását 
koordináló hadműveleti központok és a légiforgalmi irányítók együttműködésén alapuló 
A-CDM-rendszerek katonai bevezetése várhatóan növelni fogja a pontosságot, mérsékelni 
fogja az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást, valamint képes lesz előre jelezni 
a katonai repülőterekhez tartozó légterek és infrastruktúra aktuális kapacitásértékét. 
A katonai légi közlekedés hatása az európai légi útvonalhálózatra jelentős, így a rend-
szerek alkalmazása hosszú távon várhatóan képes lesz csökkenteni annak terheltségét is.

Az A-CDM-rendszerek jövőbeni katonai alkalmazásával együtt felmerül annak a kér-
dése, hogy az új funkciók és az új eljárások milyen formában illeszkednek a NATO 
légiforgalom-szervezési koncepciójához, és miként szavatolják a nemzeti légtérellen-
őrzési és légtérrendészeti kötelezettségek békeidőben történő maradéktalan teljesítését. 
Mindemellett külön vizsgálandó az is, hogy az egyes változások átültethetők-e a szö-
vetség katonai légiforgalom-szervezési rendszerébe, és alkalmazhatók lesznek-e mind 
szövetségi környezetben, mind pedig műveleti területen.

A honvédelmi tárca Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programja 
a Magyar Honvédség légiforgalmi képességeinek folyamatos növekedésével jár, 
a megnövekedett forgalmi kapacitást pedig egy szintén folyamatosan növekvő polgári 
légiforgalmi környezetbe kell beilleszteni. A Magyar Honvédség katonai repülőterein 
kezelt légi járművek kiszolgálásának, továbbá az egyes repülési feladatok előkészítésének 
és végrehajtásának sikeressége nagyban függ a rendelkezésre álló, a nevezett feladatokat 
befolyásoló adatok kezelésének és integrálásának módjától. Az A-CDM-rendszerek 
katonai környezetben való elterjedése új feltételeket és körülményeket teremthet 
a légtérellenőrzés, a légtérvédelem, a művelettervezés, illetve a polgári-katonai szakmai 
együttműködés terén. Az egyes technológiák bevezetéséhez és azok honvédelemhez való 
kapcsolatához további, részletekbe menő, tudományos eredményekkel igazolt kutatásokra 
van szükség.

Az eddig kizárólag polgári környezetben alkalmazott A-CDM-rendszerek bevezetése 
és alkalmazása nemcsak új távlati műszaki lehetőségeket és fejlesztési irányokat, de 
a nem háborús katonai műveletek költséghatékony, pontos és teljesítménymutatókon 
alapuló üzemeltetését is magában hordozhatja. A nevezett rendszerek jövőbeni katonai 
alkalmazása szakítana a GAT- és IFR-szabályok szerint ellenőrzött légtérben működő, 
útvonalrepülést végrehajtó katonai légi forgalom – a szövetség tagállamai részéről külön 
eljárásokkal kezelt – tervezési környezetével, és ezáltal átírná a katonai és polgári felek 
közötti együttműködési, üzemeltetési és gazdasági viszonyokat.
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A magyar királyi 1. rohamtüzérosztály harctéri 
alkalmazása a rohamtüzérek emlékiratai tükrében

Mátyás Botond Hunor

A rohamtüzérség harctéri alkalmazása

Az első világháború tapasztalatai alapján minden európai hatalom katonai 
gondolkodásában kialakult a vélemény, hogy a tábori tüzérség már nem tudja tökéletesen 
támogatni a gyalogság rohamát. A tábori tüzérség a harci helyzet folyamatos változása, 
az összeköttetés hiányossága és a tűzvezetéshez szükséges idő elégtelensége miatt nem 
tudott tökéletes pontosságú tüzet vezetni, ez pedig olykor a saját erők pusztításához 
vezetett. Ebből kifolyólag merült fel a kísérőtüzérség kialakításának gondolata, amely 
közvetlen tűzvezetéssel képes támogatni az előretörő csapatokat. Szinte hasonló módon 
képzelte el a probléma megoldását a somme-i  brit páncélos egység korábbi parancsnoka, 
John Fuller, vagy az amerikai Liddell Hart, a német Erich von Manstein tábornok, 
a szovjet stratégazseni, Tuhacsevszkij, valamint az a Billnitzer Ernő, aki  1943-tól  
a magyar rohamtüzér-alakulatok főparancsnoka lett.1

A mobilizált tüzérség vagy, ahogy később elnevezték, a rohamtüzérség rendeltetése 
a gyalogság rohamának hathatós és mobil tűztámogatása, a kísérőtüzérség feladatkörének 
betöltése volt. Feladatainak meghatározása szerint a rohamlöveg fedett tüzelőállásból 
vezet meglepetésszerű tüzet az ellenségre, akárcsak a tábori tüzérség, majd ezt követően 
állást változtat, és új célpontot küzd le.2 A rohamlövegek feladata felszámolni azon – gya-
logságot veszélyeztető – erődítéseket vagy páncélozott célokat, amelyek az előkészítő 
tüzérségi tűzben nem pusztultak el.3

A rohamlöveg feladatának ellátása érdekében speciális kialakítású, magas páncélvé-
dettségű, jó manőverezőképességű, alacsony felépítményű, lövegtorony nélküli, önjáró 
harceszköz, amelynek páncéltestébe tábori tüzérségi eszköz építhető be, ezzel közvetlen 
tűzvezetéssel, nyílt irányzással támogatja a gyalogság harcát. Mivel lövegtoronnyal nem 
rendelkezett a harcjármű, így védelmét nem önmagának kellett ellátnia, hanem a kísérő 
gyalogságnak. Ez a fő tényező, ami a rohamtüzérséget megkülönbözteti a harckocsizó 
fegyvernemtől. A rohamtüzérség kiemelkedő hatékonyságának az oka a hatalmas, gyors, 
rugalmasan vezethető és pontos tűzerő, a nagy fokú mozgékonyság, a meglepetés ereje 
a harctéren, a magas szintű páncélozottság, az alegységszintű alkalmazás (elsöprő erő), 

1 Buszek s. a. 2.
2 Csanády  1978, 1/1.
3 12491. szám/eln. I.-1943. l. HL Rohamtüzér gyűjtemény; vesd össze Billnitzer s. a. 1–2.; Kerekes 
 2015, 76.
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valamint a magas erkölcsi erő, amelyet a rohamtüzérek rohamtüzér szellemnek neveztek.4 
A rohamtüzérség kizárólag gyalogságtámogató csapatnem, önálló harcfeladat megoldá-
sára nem alkalmas. A rohamtüzérség harctéri jelenléte a Magyar Királyi Honvédségben 
új és szokatlan dolognak számított, így a parancsnokok nem is feltétlenül tudták helyesen 
alkalmazni ezeket az eszközöket. Gyakran kezelték őket harckocsiként, ami a ritka és igen 
értékes technika elpazarlásához vezetett.

A támogatott gyalogság nem kapott kiképzést arra, hogy hogyan rohamozzon roham-
lövegekkel együtt. Mivel a harctéren a rohamlövegek jelentették az ellenség nehézfegy-
verei számára a legnagyobb veszélyt, így megjelenésük pillanatától minden tűzfegyver 
ezeket célozta. Ahogy Buszek Lőrinc hadnagy5 írja visszaemlékezésében: „Ennek elő-
nyeit a támadó gyalogság tulajdonképpen szerencsésen kihasználhatta volna a maga 
javára, ahogy azt a két fegyvernem együttműködésének harcászati módszertanaként 
terjesztettük, ha emberei a támadó rohamlövegek térközeiben eloszolva nyomultak volna 
előre, ahol a tűzerősség lényegesen kisebb volt, mint a rohamlövegek közelében. Tapasz-
talataink szerint azonban a gyalogság erre a magatartásra nem volt kiképezve.”6

A rohamlöveg elsősorban támadó fegyver volt, legalábbis kifejlesztésekor és rend-
szerbe állításakor támadó szerepkörbe szánták. Ennek megfelelően a harcászati sza-
bályzatok, illetve a kiképzésről szóló visszaemlékezések alapján az alábbi alkalmazási 
módokat írták elő:

Támadáskor a kijelölt alegység (üteg vagy osztály) tűzlépcső a készenléti helyen 
gyülekezett, míg a parancsnokok, valamint szükség szerint a lövegvezetők terepszemlét 
hajtottak végre. Ezután egyeztettek a támadásra kijelölt harccsoport parancsnokaival, 
és megbeszélték a támadás menetét, majd a rohamlövegeket rohamállásba vitték. Amikor 
az előkészítő pergőtüzet követően megindította a tüzérség a tűzhengert, a támadásra 
kijelölt gyalogosegységekkel együtt kitörtek a rohamállásból a tüzelőállásba, ahonnan 
a legalkalmasabb célok (erődítések, páncélelhárító eszközök, harckocsik, géppuska-
fészkek, nagyobb gyalogsági csoportosulások) ellen tüzet vezettek, majd a gyalogsággal 
együtt rohamozva törtek előre. Roham közben a rohamlövegek közvetlen tűzvezetéssel 
támogatták a gyalogság harcát. A tűzvezetést rádión keresztül a szakaszparancsnokok 
és ütegparancsnokok irányították.7 Ilyenkor a rohamtüzér üteg vagy osztály vonalban 
állt fel, majd a rohamlövegek egymás tűzfedezete mellett legyezőszerűen törtek előre. 

4 12491. szám/eln. I.-1943. l. HL Rohamtüzér gyűjtemény.
5 Tartalékos tisztként az 5. tábori tüzérosztálynál szolgált, részt vett az erdélyi bevonulásban. Önként 
jelentkezés és szigorú kiválasztást követően részt vett  1943. július  18. és augusztus 31. között az első 
rohamtüzér tiszti tanfolyamon, majd ennek sikeres elvégzését követően átkerült a rohamtüzérség 
állományába. Az 1. rohamtüzérosztály 2. ütegének 1. szakaszparancsnoka lett, ebben a beosztásában 
került ki a keleti hadműveleti területre.  1944. április 21-én  Stryj (Ukrajna) közelében rohamlövegét 
kilőtték, majd ugyanazon a napon karján megsebesült.  1944 augusztusában tartalékos hadnaggyá 
léptették elő. Szakaszparancsnokként részt vett a budapesti harcokban, majd szovjet hadifogságba esett. 
l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény anyagai.
6 Buszek s. a. 3–4.
7 12491. szám/eln. I.-1943. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
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Ezt szakaszonként hajtották végre úgy, hogy amíg egy szakasz terepszakaszról terep-
szakaszra haladt előre, addig az üteg másik két szakasza álló helyzetben tűzfedezetet 
biztosított számára. A szárnyakon elhelyezkedő szakaszok esetében ezt a harcmodort 
a szakaszon belül is alkalmazni kellett, vagyis egyszerre csak egy rohamtarack támadott, 
a másik kettő biztosította. A szárnyakon a szigorúbb biztosítást a magasabb veszélyez-
tetettség indokolta.8

Védelemben való alkalmazás kizárólag támadó jellegű lehetett, vagyis készenlétbe 
helyezve kellett tartani a rohamtüzéreket, hogy a védőkörlet támogatására ellentámadást 
tudjanak végrehajtani. Helytelen és nem volt engedélyezett a rohamtarackokat mozdu-
latlan, statikus tüzérségi eszközként használni, hiszen ilyenkor alkalmazásuknak leg-
értékesebb tényezőjétől, a nagy fokú manőverezőképességüktől és lendületes elsöprő-
képességüktől fosztották volna meg azokat.9

Különösen hatékony harceszközt jelentett a rohamlöveg üldözésnél, valamint vissza-
vonulásnál, hiszen ügyes vezetővel a hatalmas tűzerővel bíró rohamtarack igen jól tudta 
támogatni a harcoló erőket.10

Beásott gyalogság elleni támadás esetén repeszgránátot alkalmaztak, amelynek kés-
leltetőjét úgy kellett beállítani, hogy a gránátok az ellenséges gyalogság állásai felett 
robbanjanak, így a repeszhatás végzett a katonákkal.11

Megerősített, gyalogság által védett település elleni támadáskor (ahogy az Boho-
rodchanynál, Ukrajna, is történt) a megszokott harceljárás szerint páncéltörő gránáttal 
felgyújtották a település szélén álló házak zsúpfedelét, majd az égő házakból kimenekülő 
gyalogság ellen repeszgránátokat használtak.12

Arra azonban ügyelni kellett, hogy a rohamtüzéreket a harccselekmény megvívása 
után a főellenállási vonalból ki kellett vonni pihentetésre, lőszer- és üzemanyag-után-
pótlásra, valamint a rohamlövegek karbantartására.13

A rohamlövegeket csak üteg- vagy osztályszintű kötelékben lehetett bevetni, hogy ne 
aprózzák el a magas harcértéket képviselő fegyver adta harctéri előnyt. Hozzá kell tenni 
azonban, hogy a magyar rohamtüzérség történetében sosem fordult elő, hogy osztálykö-
teléket vetettek volna be, minden esetben valamelyik üteg támogatta a gyalogság harcát.14

A rohamlövegek magas szintű páncélvédettségének köszönhetően az ellenséges 
páncéltörő fegyverek többsége nem tudott kárt tenni bennük. Ahogy azt a tapasztalatok 
mutatták, a legnagyobb veszélyt a lánctalp sérülése, valamint motorikus meghibásodás 
jelentette. A támadás sikeressége esetén az elakadt vagy megbénult rohamtarackokat ki 

8 Buszek s. a.  19/2.
9 12491. szám/eln. I.-1943. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
10 12491. szám/eln. I.-1943. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
11 Buszek s. a.  19/2.
12 Buszek s. a.  19/2.
13 12491. szám/eln. I.-1943. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
14 Mányoky s. a. 1.
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lehetett vontatni, és könnyen javíthatók voltak, azonban visszavonulások alkalmával sok 
rohamlöveget volt kénytelen legénysége hátrahagyni.15

A magyar rohamtüzérség megszervezése

Mivel a rohamtüzérség új csapatnemként jelent meg a Magyar Királyi Honvédség had-
rendjében, kézenfekvő, hogy felállításához tapasztalatokat kellett szerezni a német szö-
vetségesektől. Ennek érdekében a honvédelmi vezetés  1943. január  12-én  a harctéren 
szerzett sebesüléséből éppen felépült vitéz nemes barankai Barankay József századost,16 
valamint Gömbös Gyula korábbi miniszterelnök fiát, vitéz jákfai Gömbös Ernő főhad-
nagyot17 küldte a németországi Jüterbog rohamtüzér-kiképző táborba rohamtüzér-tan-
folyam elvégzésére. Ugyancsak a jüterbogi kiképzőtáborban vett részt német tüzér tiszti 

15 Buszek s. a. 4.
16 1909. október 2-án  született Újvidéken barankai Demjanovits József néven. Budapesten érettségizett 
 1928-ban, majd a 2. honvéd tüzérosztálynál végzett karpaszományos tanfolyamot. A Ludovika 
Akadémián végzett tábori tüzérként,  1932-ben  avatták hadnaggyá, majd a nyíregyházi 2. lovas 
tüzérosztály ütegparancsnoka lett.  1937-től  a Ludovika Akadémia osztálytisztje és tüzéroktatója. 
 1942-ben  az 5. honvéd gépkocsizó tüzérosztály segédtisztjeként került ki műveleti területre, a doni 
hídfőcsatákban már osztályának parancsnoka. Bátorságáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal. Sebesülése miatt hazaszállították, majd felépülését 
követően – a harctéren bizonyított bátorsága és a kockázatos helyzetekben mutatott teljesítménye 
okán – rábízták a rohamtüzérség megszervezését. Az 1. magyar királyi rohamtüzérosztály 
parancsnokaként  1944. július  13-án  Ottynia térségében tüzérségi figyelőjében bombatalálat 
következtében hősi halált halt. A halálát megelőző napokban tanúsított bátor és hősies parancsnoki 
magatartása miatt ötödikként kapta meg a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet. Lásd Illésfalvi–
Kovács–Maruzs  2011, 53–59.; Rada  2001, 563–564.; Forrás: http://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto 
Barankay József veszteségi kartonja. (A letöltés dátuma:  2020. 01. 28.)
17 1916. április 5-én  született Bécsben Gömbös Gyula legidősebb fiaként.  1931–1935 között 
Kőszegen tanult a Hunyadi Mátyás Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézetben,  1936-ban  felvették 
a Ludovikára, ahol tábori tüzérként végzett, majd  1939. január  15-én  avatták hadnaggyá. Avatását 
követően a 2. tábori tüzérosztály és az 1. gépkocsizó tüzérosztály kötelékében szolgált. A szovjetek 
elleni hadműveletek során kiérdemelte a kormányzói dicsérő elismerést hadiszalagon kardokkal 
és a német II. osztályú vaskeresztet.  1943 januárjától a rohamtüzérséghez került Barankay József 
százados helyetteseként.  1943 szeptemberétől a Haditechnikai Intézetben és a Műegyetemen folytatott 
tanulmányokat, így kivált a rohamtüzérségből.  1944 októberében Szálasi Ferenc segédtisztje lett, 
és a háború végéig ezt a beosztást töltötte be. A fegyverletételt követően amerikai hadifogságba 
került, az ő birtokában voltak a Szent Koronát tartalmazó láda kulcsai. Az Egyesült Államok kiadta őt 
a magyar hatóságoknak, így hazaszállítását követően hadbíróság elé állították, és 10 év börtönre ítélték. 
 1946. szeptember  19-én  megszökött a szegedi börtönből, és Németországba emigrált.  1992. május  10-én  
hunyt el Klagenfurtban. Kurucz  2014,  14–19.; Rada  2001,  1097.; HL V. fondfőcsoport, V/6 Magyar 
Királyi Ludovika Akadémia Iratok, 261–267. doboz (személyi lapok) Gömbös Ernő személyi lapja.

http://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto
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tanfolyamon dunaszentgyörgyi Wáczek Fedor főhadnagy18 és Becsey Gábor hadnagy19 
is. Ugyanis vezérkar főnöki döntés eredményeként a szövetséges német haderővel való 
sikeres harctéri együttműködés érdekében, valamint a harcászati és hadászati eljárás-
módok egységesítése érdekében a 2. magyar hadsereg tüzér alakulataitól – több vál-
tásban – 40 fős honvéd tábori tüzértiszti csoportok tanultak Németországban. Barankay 
százados  1937 és  1941 között a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia nevelőtisztje 
és tüzér oktatója volt, így tanította a két tisztet, akik találkozva egykori tanárukkal, 
érdeklődést mutattak a rohamtüzérség iránt. A rohamtüzér tanfolyam  1943. február 24-i  
befejezését és hazatérésüket követően Barankay századost bízták meg végül a felállítandó 
rohamtüzérség megszervezésével, aki kérte, hogy Gömbös főhadnagy, Wáczek főhad-
nagy, Guthy Béla főhadnagy20 és Becsey hadnagy kerüljenek át a rohamtüzérség állo-
mányába. Barankay százados a frissen összeállt kiképző keret számára első feladatként 
a további személyi állomány kiválogatását és a speciális harcmodorra való kiképzését 
határozta meg. Gömbös főhadnagy lett a harckocsivezető kiképző, Wáczek főhadnagy 

18 1919. február 26-án  született Budapesten. A Ludovika Akadémián  1939-ben  avatták hadnaggyá 
tábori tüzérként.  1942 májusa és decembere között ütegparancsnokként harcolt a doni harcokban, majd 
Németországba vezényelték tüzér tanfolyamra.  1943-tól  jelentkezett a megalakuló rohamtüzérséghez, 
és az 1. rohamtüzérosztály 3. ütegparancsnoka lett.  1944. április 28-án  fejlövéstől súlyosan 
megsebesült, ezért repülőn szállították Budapestre, felépülését követően,  1944 szeptemberétől 
az 1. rohamtüzérosztály pótkeretének parancsnoka, majd október 28-án  átvette az 1. rohamtüzérosztály 
parancsnoki beosztását.  1944. november  20-án  szemrevételezés közben aknatalálat érte 
motorkerékpárját, aminek következtében elvesztette jobb lábát. Kórházvonattal Németországba 
szállították,  1945. április  11-én  brit fogságba esett. A háború után nevét Csanády Györgyre változtatta. 
 1947 januárjában hazatért, és felvételizett a Közgazdasági Egyetemre, de innen  1950-ben  eltanácsolták 
tiszti múltja miatt. Üzemmérnökként helyezkedett el, megszervezte a Rohamtüzérek Bajtársi Körét, 
majd  1994-ben  Németországban hunyt el. Lásd Billnitzer  2017,  191.; HL V. fondfőcsoport, Wáczek 
Fedor személyi lapja.
19 1930. augusztus 25-én  született Békéscsabán Dr. Becsey Oszkár fiaként. A Ludovika Akadémián 
 1942. december 6-án  avatták tábori tüzér hadnaggyá.  1943-ban  az 1. rohamtüzérosztály gépkocsitisztje, 
majd a harctérre való elvonuláskor a törzsüteg parancsnoka lett.  1944. május  20-án  Peczenyczin 
térségében tüdőcsúcslövést szenvedett, átadták a 25. egészségügyi oszlopnak, és repülőgépen Stryjbe 
szállították. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény anyagai.
20 1916. szeptember 29-én  született Ungváron. A Ludovika Akadémián  1939-ben  avatták hadnaggyá, 
ezt követően a 24. tábori tüzérosztályhoz került. Az 1. rohamtüzérosztály távbeszélőtisztje, majd 
 1944. április 1-jétől  a törzsüteg ütegparancsnoka.  1944. július 26-án  megsebesült, és kórházba 
szállították.  1944. november 8-tól  osztályparancsnok-helyettes, majd Wáczek főhadnagy 
sebesülése után, november  20-tól  két nappal később bekövetkezett sebesüléséig osztályparancsnok. 
 1945. április  12-én  amerikai hadifogságba esett Sonnebergben.  1946. január  18-án  tért haza, 
és az 1. kerületparancsnokság segédhivatalában kapott beosztást, majd  1949 és  1952 között 
a Honvédelmi Minisztérium Tüzér Szemlélőség harcászati kiképzési előadója. Ezt követően Cegléden 
ezred törzsfőnök-helyettes, Szabadszálláson ezred tüzérparancsnok, majd törzsfőnök.  1955-ben  
nyugállományba helyezték. HL V. fondfőcsoport, Guthy Béla személyi lapja; HL Rohamtüzér 
Gyűjtemény, Guthy Béla életrajza.
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a lövésszaki és harcászati kiképző, Guthy főhadnagy a híradó kiképző, valamint Becsey 
hadnagy a gépkocsizó kiképző.21

Eszerint alakult meg Barankay József százados parancsnoksága mellett  1943. március 
elején a rohamtüzér kiképző keret. Állomáshelyül a hajmáskéri tüzérlaktanyát jelölték ki 
számukra. Barankay százados és Gömbös főhadnagy elfoglalták a megjelölt körleteket, 
elkezdték a szükséges anyagok és járművek beszerzését. Eközben Wáczek főhadnagy 
és Becsey hadnagy a budapesti Weiss Manfréd Acél- és Fémművekhez utazott, és négy 
héten át tanulmányozták a 40/43M Zrínyi–II rohamlöveg gyártását, valamint megtanultak 
harckocsit vezetni egy gyakorló Turánon a tétényi harckocsigyakorló pályán.22 Guthy 
Béla főhadnagy Budaörsön vett részt egy hathetes tüzér híradó tanfolyamon.23 Amikor 
mindenki végzett a szükséges ismeretek megszerzésével, bevonultak Hajmáskérre.

Az  1943. április közepére felállt törzsállomány kemény munkájának eredményeképpen 
 1943. július  18-a  és augusztus 31-e között zajlott le az első rohamtüzértiszti tanfolyam.24 
A tanfolyamon a tüzéralakulatoktól önként jelentkezett, harminc évnél nem idősebb, 
nőtlen tisztek vehettek részt. A szervezés alaposságára példa, hogy minden beérkező 
tisztet gépkocsi várt a hajmáskéri vasútállomáson, ahol névre szóló borítékban kapták 
meg a szükséges tudnivalókat, mint az elhelyezési körlet szobabeosztását, a tanfolyam 
részletes levezetési tervét, a másnapi jelentkezés rendjét, a parancsnok és a kiképzőtisztek 
neveit, valamint az öltözeti utasítást.25

A tanfolyamot sikeresen elvégzett hallgatók köréből, valamint a kiképző keret tag-
jaiból állt fel  1943. augusztus 1-jén  a magyar királyi 1. rohamtüzérosztály. Immár 
a megszervezett, hadrendi elemként működő rohamtüzérosztály feladata volt további 
tanfolyamok szervezése, ugyanis Barankay József százados – a hadvezetőség döntése 
alapján – újabb hét rohamtüzérosztály felállítására kapott parancsot.26

Komoly változást hozott az 1. rohamtüzérosztály életében az  1944. márciusi német 
megszállás, hiszen ezt követően fokozták a Magyar Királyi Honvédség háborús részvé-
telét, aminek hatására április 1-jén  az osztályt is mozgósították. Mivel a rohamtüzérosz-
tály lövegállományát képező 31 rohamlöveg még nem állt teljes számban rendelkezésre, 
így első ütemben az osztályparancsnokság mellett a 2. és a 3. üteget vagonírozták be 
Hajmáskéren, és szállították ki a keleti hadműveleti területre április  12–16-án.27

21 Csanády  1978, 1/1–1/3.; Schweiz  1987.  1967–1968.
22 A harckocsivezető gyakorlatokon részt vett két tisztjelölt is, Egerszeghy Károly zászlós és Patay 
Gyula hadapród őrmester. Lásd Csanády  1978, 1/3.; Rohamtüzérek (s. a.).  12–13.
23 Guthy Béla életrajza, l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
24 VKF 5374.eln.1.vkf-1943. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
25 Sándor s. a. 1–2.; Buszek s. a. 5.
26 Sándor s. a. 2–3.
27 11. szám/pk.-1944. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény; Patay é.n., 4–5.; Városy é.n., 1.
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Az 1. rohamtüzérosztály harcai a Kárpátok előterében

Az osztálytörzs és a 2. üteg április  16-án  rakodott ki Stanislawban, a 3. üteg napokig 
Stryjben várakozott, csak április  19-én  tudott kirakodni. Április  17-én  vett részt először 
harcban az 1. rohamtüzérosztály állománya. Az osztálytörzs és a 2. üteg tiszti és altiszti 
kara megfigyelőként vett részt egy támadásban, amelynek keretében a német 301. roham-
tüzérosztály támogatta a 35 főből álló SS-gyalogság harcát. A magyar katonák az első 
település bevétele után csatlakoztak a küzdelemhez, és a nap folyamán hat vagy hét 
falut foglaltak el.28 A harc eredményeként a 2. üteg 3. szakasza egy szovjet páncéltörő 
ágyút zsákmányolt.29

Április 21-én  Stari térségében vetették be először önálló harcfeladattal a rohamtü-
zéreket.30 Mivel a támadásra kijelölt helyszínre vonulás során a felderítő járőr Botond 
típusú tehergépkocsija aknára futott, Barankay százados komoly terepfelderítést írt 
elő. Mányoky István hadnagy, az osztály felderítőtisztje előrekúszott a szovjet állások 
szemrevételezése érdekében. Eközben az osztályparancsnok személyesen kereste fel 
az arcvonalban védelemben levő gyalogzászlóalj parancsnokát, hogy egyeztessen vele 
a fennálló harci helyzetről. Mányoky hadnagy visszatérve jelentette, hogy szovjet tüzér-
ségi állást derített fel, ami egy rohamtüzérszakasz összpontosított tüzével felszámolható. 
A választás Buszek Lőrinc zászlós szakaszára esett.31 A rohamállásba vonulás során 
Patay Gyula zászlós szakaszát aknavetőtűz érte. A tűz irányába leadott repeszgránát-
lövés hatására orosz beszéd volt hallható a rádióban, így a szakaszparancsnok gyorstűzre 
adott parancsot három rohamlövegének. A gyorstűz során a rohamlövegekbe készle-
tezett kocsinkénti 51 gránát nagy részét néhány perc leforgása alatt ellőtték. Utólagos 
jelentések szerint ezzel sikerült megakadályozni egy szovjet oldaltámadást.32 A roham-
lövegek előrevonását követően Buszek zászlós eligazította szakaszát, majd az osztály 
felderítőtisztjével és a három lövegirányzóval előrekúsztak szemrevételezni a helyszínt 
és az ellenséges állásokat. Eddigre a szovjetek már meghallották a rohamállásba előre-
vonuló rohamlövegek motorjának zúgását, és az addig egy erdősávban elhelyezett hat 
darab páncélelhárító löveget az erdősáv szélére tolták ki, azonban nem a rohamtüzér 
üteg által elfoglalt rohamállás felé vették fel a lőirányt. Buszek zászlós szakaszához 
visszatérve ismét eligazította katonáit az aktuális helyzetről. Ezután a három rohamlöveg 
maximális sebességgel tört előre a rohamállás és az ellenség között húzódó peremvonal 
közelébe, és két percig tartó gyorstüzet vezettek a szovjet lövegek ellen. A gyorstűz során 
húsz gránátot lőttek ki az ellenségre, aminek köszönhetően mind a hat páncéltörő löveg 
megsemmisült.  11:00 órától  18:30 óráig állt harcban a 2. üteg, aminek eredményeképpen 

28 Patay s. a.b, 1.; Molnár s. a. 4.
29 Patay s. a.a, 5.
30 Patay s. a.a, 6.
31 Mányoky s. a. 4–6.
32 Patay s. a.b, 1. A lőszer gyors kifogyásának tapasztalata miatt a rohamtüzérek javasolták, hogy 
növeljék meg a lövegek számára készletezett gránátmennyiséget, így ezt 51-ről  100–110-re  emelték.
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 12 kilométerrel visszaszorították a szovjeteket. Buszek Lőrinc zászlós rohamlövegét 
kilőtték, a lövegvezető súlyosan megsérült. Ugyanezen a napon aknagránát robbant 
a 2. üteg 2. szakasz parancsnoka, Molnár József zászlós rohamlövegének a hátulján. Mivel 
Molnár zászlós, ahogy az a rohamtüzérségnél gyakori volt, nem a rohamtarack belsejéből 
irányított, hanem abból kiemelkedve, a repeszek miatt komoly fej-, váll- és karsérülést 
szenvedett. A rohamlöveg irányzója szintén fejsérülést szenvedett. Egy árokba fordult 
szovjet T–34 harckocsit Buszek zászlós és Tomka szakaszvezető egy német kézi páncél-
törő eszközzel, Panzerfausttal akart megsemmisíteni, azonban mindketten megsérültek 
a karjukon. A harckocsit végül az egyik Zrínyi rohamlöveg lőtte ki.33

Április 26-án  vonult fel újra a 2. üteg a szovjetek ellen, azonban a roham megkezdé-
sekor a támogatandó német gyalogság nem indult támadásra a rohamlövegekkel, így azok 
kénytelenek voltak visszafordulni, komoly eredményeket nem sikerült elérni.34 Április 
27-én  reggel Wáczek Fedor főhadnagyot a hadosztály-parancsnokságra rendelték, ahol 
megkapta a bevetési parancsot. Névery László és Molnár József zászlósokkal Wáczek 
Fedor főhadnagy motoron ment előre terep-szemrevételezésre, ezalatt Csáthy Iván had-
nagy, az 1. szakasz parancsnoka vezette a tűzlépcsőt, majd Rácz Tibor, az üteg első-
tisztje zárta a sort. A bevetés során Csáthy Iván hadnagy hősi halált halt, Wáczek Fedor 
főhadnagy pedig életveszélyes fejsérülést szenvedett. Fekete István tizedes és Szécsy 
rohamtüzér megsebesültek.35

Barankay százados május  18-án  parancsot kapott, hogy másnap jelentkezzen 
az 1. hadsereg parancsnokának előretolt harcálláspontján, ahol további eligazítást fog 
kapni. A parancs vétele után az osztályparancsnok kiadta a menetparancsot.36 Az ütkö-
zetben az osztálytörzs egy, míg a 3. üteg nyolc rohamlöveggel vett részt. Május  20-án  
az osztálytörzs és a 3. üteg elérte Sloboda Rungurskát, a 25. gyaloghadosztály parancs-
nokának harcálláspontját, miközben a 2. üteg Krassilovkán maradt.37 Az osztálypa-
rancsnok a 3. üteg parancsnokával, a szakaszparancsnokokkal és a lövegvezetőkkel 
előrement szemrevételezni a terepet. Az üteg  17:30 órára elfoglalta a rohamállást, majd 
az alegységparancsnokok egyeztették a támadás menetét a támadásra kijelölt 26/I. gya-
logoszászlóalj parancsnokaival. A támadási cél a 445. magaslati pontról kiindulva elérni 
Peczenicyn délnyugati és Markowka keleti peremét. A gyalogság tájékoztatása szerint 
Markowka szilárdan magyar kézen van, így onnan támadásra nem kellett számítani, 
valamint oda tüzet vezetni sem volt szabad.  18 óra  12 perckor indult meg a támadás, 
amelynek lendülete folytán a szovjet zárótűz a támadó csapatok háta mögött feküdt. 
Elérve egy erdősávot, a rohamlövegek megálltak, hogy a gyalogság megtisztíthassa azt, 
így a támadókon erős szovjet tüzérségi, aknavető, páncéltörő és Sztálin-orgona zárótűz 
feküdt. A tüzérségi tűzben az osztályparancsnok repesztől többszörösen megsebesült, 

33 Patay s. a.a, 6.; vesd össze Patay s. a.b, 1.; Molnár s. a. 4.
34 Mányoky s. a. 8.
35 Városy s. a. 3.
36 107./1.rotü.oszt.pk.44.V.22. szám l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
37 Patay s. a.a,  13.
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valamint a gépkocsitiszt, Becsey Gábor főhadnagy tüdőlövést kapott. Az erős tűz miatt 
a gyalogság elkezdte a visszavonulást az erdősávba, aminek következtében a roham-
lövegek is kénytelenek voltak visszavonulni. A visszavonulás során a 3. üteg parancs-
noka – a korábbi jelentések szerint magyar kézen lévő – Markowkáról szovjet tüzet kapott, 
amelyet viszonzott. A sebesült gépkocsitiszt feladatát ezalatt Vértesy László hadnagy38 
vette át, aki nyílt közelharcra kényszerült a szovjet gyalogsággal. Ebben a közelharcban 
járőrének tisztese, Petényi István karpaszományos tizedes szívlövés következtében hősi 
halált halt, két rádiósa megsebesült. Géppuskatalálattól hősi halált halt Méray József őr-
mester, az osztályparancsnoki rohamlöveg vezetője is, aki a lövegből kibújva irányította 
annak tüzét. Az üteg  20 órakor parancsot kapott, hogy vonuljon el szálláskörletébe, majd 
másnap  12:00 órára álljon készen a támadás folytatására.39

Az 1. üteg  1944. június elején tudta követni az osztály többi részét, amikor mind 
a tíz Zrínyi–II rohamlöveggel feltöltötték, illetve lezajlott a kormányzó és a hadvezetés 
számára tartott rohamtüzér-harcmodort bemutató hadgyakorlat.40 A hadműveleti terü-
letre történő kiszállítás probléma nélkül ment végbe, az 1. üteg június  16-án  rakodott 
ki Stanislawban.41

A 3. üteg Sloboda Rungurskán volt hadosztálytartalékként készenlétben elhelyezve, 
amikor  1944. július 7-én  hajnalban az 1/I. gyalogzászlóalj aknavetőszázad parancsnoka, 
Wáczek Felicián főhadnagy42 értesítette a rohamtüzér üteg parancsnokát, hogy a Run-
gurytól északra lévő arcvonalszakaszon történt váltást követően a szovjetek betörtek 
a zászlóalj állásaiba, és visszavetették azt. Az ütegparancsnok, Rátz Tibor főhadnagy43 
motorkerékpáron az 1/I. zászlóalj parancsnokának harcálláspontjára ment, hogy részletes 
információkat szerezzen a helyzetről. Ez alapján javasolta, hogy a gyalogság moráljának 

38 1921. január  11-én  született Budapesten, apja vitéz Vértesy Károly nyugalmazott százados. 
A reáliskolai érettségit követően jelentkezett a Ludovika Akadémiára, ahol  1942. június  18-án  avatták 
hadnaggyá. A 6. tábori tüzérosztálynál szolgált, majd az 1. rohamtüzérosztály parancsnokának 
segédtisztje lett. HL V. fondfőcsoport, Vértesy László személyi lapja.
39 107./1.rotü.oszt.pk.44.V.22. szám l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény; Városy s. a. 3.
40 Sándor s. a. 3.
41 Csengery–Papp  1987–1988, 1.
42 Az 1. rohamtüzérosztály 3. ütegparancsnokának, Wáczek Fedor főhadnagynak a testvére.
43 A Ludovikán magasugró bajnok volt.  1941-ben  avatták tábori tüzér hadnaggyá, a  17. tábori 
tüzérosztálynál szolgált, majd az 1. rohamtüzérosztály 3. ütegének segédtisztje. Wáczek Fedor 
főhadnagy sebesülését követően átvette az üteg parancsnokságát. Az  1944. augusztusi visszavonulást 
követően, amikor az 1. rohamtüzérosztályt visszaszállították Hajmáskérre, a 3. üteget Rátz főhadnagy 
parancsnoksága alatt az erdélyi harcokban vetették be. Novembertől a főváros környéki harcokban vett 
részt Ecser és Vecsés térségében.  1945. december 8-án  ütegével csatlakozott a 10. rohamtüzérosztály 
Székesfehérvár irányába megindított támadásához, amely a magyar rohamtüzérség utolsó támadó 
művelete volt. Ezért a haditettért megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét hadidíszítménnyel 
és kardokkal. Ekkorra már megkapta az I. osztályú Tűzkeresztet, a Kormányzói Dicsérő Elismerést, 
Újólagos Kormányzói Dicsérő Elismerést, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét és a II. osztályú német 
Vaskeresztet. Híressé vált menyasszonyáról elnevezett Sárika nevű 40/43M Zrínyi–II rohamlövege, 
mely kilőve a Déli pályaudvar előtt állt  1945-ben. Rátz Tibor szovjet hadifogságba esett, ahol szökés 
közben egy őr lelőtte. Lásd Rada  2001, 621–623.
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helyreállítása, valamint az állások visszavétele érdekében vessék be a rohamtüzéreket. 
A hadosztályparancsnok engedélye nélkül a tartalékban lévő rohamlövegek nem voltak 
bevethetők, így az ütegparancsnok úgy döntött, hogy a csonka 3. szakasz és az üteg-
parancsnoki rohamlöveg, együttműködve a 26. tüzérosztállyal, a gyalogság támadását 
csak tűzzel és ködlövéssel támogatja, hogy a hadosztályparancsnok más irányú parancsa 
esetén kivonható és máshol is bevethető legyen. Az ellentámadás végül  200 méter után 
elakadt, így az ütegparancsnok a hadosztályparancsnok engedélyét kérte a teljes üteg 
bevetésére. Az engedélyt követően a 3. üteg 8 rohamlöveggel támogatta az 1. gyalog-
ezred tartalék század, a 26/I. és az 1/I. zászlóalj együttes támadását. A cél a 421. számú 
magaslati pont megszerzése volt, ott a korábbi saját vonal birtokba vétele. Az ütegpa-
rancsnok riadóztatta ütegét, majd a szakaszparancsnokokkal szemrevételezte a terepet. 
Ezt követően előrerendelte a készenlétben lévő üteget, majd az alparancsnokokkal rész-
letesen egyeztette a támadás tervét. A támadás megkezdése a parancs szerint  15:00 óra 
volt, azonban a gyalogság felkészülése csúszott, így azt  16:30 órára kellett halasz-
tani. A rohamlövegek  16 órakor előrenyomultak a rohamállásba. A támadás megindu-
lásakor a rohamlövegek a gyalogság előtt  150–200 méterrel haladva lendületes rohamba 
kezdtek, és repeszgránátokkal a szovjet gyalogságnak komoly veszteségeket okoztak. 
Jelentős ellenállás és páncélelhárítás nem volt.  18 óra  20 percre a rohamüteg minden 
lövege áthaladt a kijelölt vonalon és megállva biztosította a gyalogság harcát, amíg 
az visszavette a korábbi állásait.  19 óra  10 perckor az üteg szálláskörletébe vonult vissza.44

Következő napon, július 8-án  az 1. gyalogezred parancsnoka, Kelety Lipót ezredes 
értesítette Rátz Tibor főhadnagyot, hogy az előző napon elfoglalt állások jobb szárnyába 
ismét betört az ellenség, így a támadás megismétlése szükséges. A támadást  18 óra 
30 perckor indították meg, melynek során 6 rohamlöveg kísérte a 25. kerékpáros fel-
derítő század támadását. A támadás  19 órára elérte célját, azonban a súlyos szovjet 
tüzérségi tűz miatt a rohamlövegeket az ütegparancsnok visszarendelte. Az üteg be-
érkezésekor közölték Rátz főhadnaggyal, hogy az egyik rohamlöveg a felázott talajon 
elakadt. A közben beérkezett Barankay százados utasítást adott a rohamlöveg másnapi 
kimentésére, amelyet személyesen vezetett.45

Az 1. üteget július  13-án  riadóztatták, és Nadvorna térségébe rendelték. A felvo-
nulás alatt szovjet légitámadás érte az üteget, amelynek során Ábry Endre zászlós, 
az 1. szakasz parancsnoka repesztalálattól a fején megsérült.46 Szintén légitámadás érte 
Barankay József százados tüzérségi figyelőjét. Bombatalálat következtében hősi halált 
halt az osztályparancsnok két rádiósával, Fejős Dávid tartalékos tizedessel és Táncos 

44 327/1.rotü.oszt.pk.44.VII.13 l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény.
45 327/1.rotü.oszt.pk.44.VII.13. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény. A rohamlöveg kimentésére tett kísérlet 
először sikertelen volt, azonban a második napon sikerült beindítani és kimozdítani a fennakadt Zrínyit. 
A második napi akciót a harctudósítás tanúsága alapján azonban már nem az osztályparancsnok, hanem 
Rátz Tibor főhadnagy, az üteg parancsnoka vezette, miközben Barankay százados az elterelő tüzérségi 
tüzet vezette figyelőjéből. Barankay József százados ezért az akcióért kapta meg ötödikként a Magyar 
Tiszti Arany Vitézségi Érmet. Lásd Illésfalvi–Kovács–Maruzs  2011, 57–58.
46 Csengery-Papp  1987–1988, 1.
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János őrvezetővel, valamint megsebesült Rőder Vilmos főhadnagy,47 a 2. üteg elsőtisztje.48 
Az elesett osztályparancsnok tiszteletére  1944 decemberétől az osztályt magyar királyi 
vitéz Barankay József 1. rohamtüzérosztálynak nevezték el.49

Ezekben a napokban a 2. üteg számára a Targovice környékén állásban lévő VII. had-
testtel közös gyakorlatot szerveztek, hogy a gyalogság megismerhesse az új harceszközök 
harcászatát, így hatékonyabban tudjanak együttműködni.50 A második üteg harcát erős 
szovjet légi tevékenység akadályozta, azonban a rohamállásban leálcázott lövegeket 
a szovjet repülők nem vették észre, így az ütegnek vesztesége nem volt.51

Az 1. üteget a Lupejka-erdő térségében vetették be először július  14-én, amikor egyik 
szakaszának három löveggel a 2. üteget kellett megerősítenie. Feladatuk a  16 főre olvadt 
szolnoki  10. gyalogezred 3. zászlóalja ellentámadásának támogatása volt. Az első bevetés 
tapasztalatai igen lehangolók voltak. A gyalogság nem követte a rohamlövegeket, így 
azokat eredmény nélkül kellett visszarendelni. Azonban az ütegparancsnokot nem tájé-
koztatták előzetesen arról, hogy műszakiak elaknásították a támadásra kijelölt területet, 
így két rohamlöveg is saját aknára futott. Ezek közül később egyet sikerült vontatással ki-
menteni, a másikat kénytelenek voltak működésképtelenné tenni és elhagyni.52 Az 1. üteg 
szakaszának visszavonását követően a 2. üteg folytatta a támadást. Délután felmerült 
az üteg és a kísérő gyalogság bekerítésének a veszélye. A szovjet gyalogság Halmos 
István törzsőrmester lövegét lángszóróval felgyújtotta, azonban a lövegparancsnok égési 
sérülésein kívül ez kárt nem okozott, a tüzet sikerült eloltani. A bekerítést a támadó ék 
mögötti erdő területére leadott repeszgránátlövések megakadályozták. Késő délután tért 
vissza az üteg Targovicére. A nap során az 1. szakaszból Barniák István tizedes irányzója 
hősi halált halt, valamint három löveg elakadt a sárban, de ezeket vontatással sikerült 
kimenteni.53 A következő napon, július  15-én  a rohamtüzérek parancsot kaptak, hogy 
vonuljanak vissza Markovcére. Itt megkezdték a rohamlövegek karbantartását, valamint 
a felkészülést a várható visszavonulásra.54

Miután a szovjetek megtudták, hogy a hadvezetés elrendelte Grabitz térségében a vis-
szavonulást,  1944. július 22-én  nagyszabású támadást indítottak a VII. hadtest állásai 
ellen. Az utóvédharcokat a 2. páncéloshadosztály és az 1. rohamtüzérosztály vívta meg 

47 A Ludovika Akadémián  1941-ben  avatták hadnaggyá, a 7. tábori tüzérosztály tisztje, 
majd az 1. rohamtüzérosztály 2. ütegének lett elsőtisztje, ahonnan házassága után átkerült 
a 7. rohamtüzérosztályhoz Sümegre. Lásd HL Rohamtüzér-gyűjtemény anyagai.
48 Illésfalvi–Kovács–Maruzs  2011, 59.; Patay s. a.a, 27.; Mányoky s. a.  11.
49 Az Esti Újság  1944. december 4-i  számában jelent meg.
50 Sándor s. a. 6–7.
51 Patay s. a. b, 3.
52 Sándor s. a. 7.; vesd össze Csengery-Papp  1987–1988, 2–8. Csergery-Papp Zsigmond 
visszaemlékezése szerint Sándor Dénes főhadnagy rohamlövege futott aknára, másik kettő pedig 
a sárban fennakadt, ezek közül a két elakadt Zrínyi–II-t ki tudták vontatni, az ütegparancsnoki 
rohamlöveg menthetetlen volt. Szabó  1994,  15.
53 Patay s. a.b, 3.
54 Mányoky s. a.  11.
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Zsedényi vezérőrnagy parancsnoksága alatt.55 Az 1. rohamtüzérosztály ezt követően 
folytatott harcait nem a korábbiakhoz hasonló alaposan előkészített és megtervezett 
támadó műveletek jellemzik, hanem az aktuálisan kialakult helyzetre adott reagáló, illetve 
védekező harc. A rohamtüzérek feladata sokszor a visszavonulás fedezése és a szovjet 
előretörés halogatása volt. Ebből következően nem volt lehetőségük a rohamtüzéreknek 
megválasztani a rohamlövegek alkalmazásához legideálisabb terepet és időt, hanem 
alkalmazkodniuk kellett a szovjetek által rájuk kényszerített feltételekhez.56

Az 1. és 2. üteg együtt kezdte meg a visszavonulást, azonban az időközben kialakult 
helyzet eredményeként kisebb kötelékekre bomlott a két üteg, amely kötelékek időn-
ként ismét egyesülni tudtak. A visszavonulás ütemét és irányát a 2. páncéloshadosztály 
parancsnokának parancsai határozták meg, amelyek előírták, hogy a visszavonuló had-
sereg fedezése érdekében mely időpontig kell tartani egyes stratégiai pontokat vagy 
településeket. Ez azonban azt eredményezte, hogy az időközben előretörő szovjet erők 
rendszeresen átkarolták és bekerítették az utóvédként harcoló rohamtüzér alegységeket, 
amelyeknek így át kellett törniük az ellenségen, hogy ismét felvehessék a kapcsolatot 
a saját erőkkel és utánpótlást vételezhessenek.

A Barankay József százados halála után osztályparancsnoknak kinevezett, és frissen 
hadműveleti területre érkezett Doóry Nándor őrnagy a visszavonulás során a kimerült-
ségtől idegösszeomlást kapott, Guthy Béla főhadnagy pedig életveszélyes sebesülést 
szenvedett, így Sándor Dénes főhadnagy, az 1. üteg parancsnoka vette át rangidős-
ként az osztályparancsnokságot.57 Július 23-án  az 1. és 2. üteg parancsot kapott, hogy 
vonuljon Ottyniába, és ott fedezze a hadsereg visszavonulását. Július 25-én  Voronáról 
vonult vissza a két üteg, majd ahol a voronai út beletorkollik a vinográdi útba, tüzelő-
állást foglaltak. Barniák tizedes lövege (a 3H–025 számú) helyezkedett el a voronai úttal 
szemközt, Patay Gyula zászlósé58 (a 3H–001 számú) tőle balra, majd tőle balra a többi 
rohamlöveg. Az erdőből kikanyarodó úton szovjet harckocsik jelentek meg. A 2. üteg első 
szakaszparancsnoka megparancsolta, hogy várjanak, amíg több harckocsi is láthatóvá 
válik, azonban amikor már három szovjet harcjármű ért ki az erdőből, az egyik löveg 
személyzete tüzet nyitott. A három harckocsi pillanatok alatt megsemmisült az ezt követő 
gyorstűz következtében, azonban az utánuk jövők nem merészkedtek ki az erdőből, így 

55 Sándor s. a. 8.
56 Mányoky s. a.  12.
57 Sándor s. a. 8–9.
58 1917-ben  született, tényleges katonai szolgálatot teljesített  1941. október  13-tól.  1942–1943-ban  
hadapródiskolát végzett Hajmáskéren. A rohamtüzérséghez  1943 júniusában került, majd a rohamtüzér 
tanfolyam elvégzése után,  1943. szeptember 30-án  tartalékos állományba került.  1944. április  12-én  
behívták és  1945. január  16-i  hadifogságba eséséig hadműveleti területen teljesített szolgálatot. 
 1944. november 5-én  Vecsésen megsérült, majd december 26-án  Budapesten combsérülést szenvedett, 
amelynek következtében lábát amputálták. A hadifogságból  1945. március 23-án  sérülése miatt 
hazaengedték, és szolgálatra alkalmatlanként leszerelték. Szolgálata során kiérdemelte a Signum 
Laudist és a hadseregparancsnoki elismerést. Magyar Honvédség Központi Irattár  14543/3/Kné l. HL 
Rohamtüzér Gyűjtemény.



1145

A magyar királyi 1. rohamtüzérosztály harctéri alkalmazása a rohamtüzérek emlékiratai tükrében

a nap eredménye csupán három kilőtt páncélos volt. Késő délután a rohamtüzéreknek 
állást kellett változtatniuk, ugyanis időközben teljesen bekerítették őket a szovjetek. 
Harcolva törtek ki a bekerítésből. A kamienneni erdő közelében egy magyar  150 mm-es  
üteget találtak, akiknek a vontató eszközeik elakadtak, így amíg két rohamlöveg segített 
őket kiszabadítani, Buszek Lőrinc zászlós és Patay Gyula zászlós rohamlövegével elindult 
visszafelé, hogy az őket követő ellenséget feltartóztassák. A kamiennei erdőben szovjet 
és magyar gyalogság közelharcot vívott, így a 105 mm-es  tarackkal nem tudták volna 
támogatni a magyarokat saját veszteség okozása nélkül. Géppuskákkal lőni kezdtek, 
mire a szovjet gyalogság elmenekült.59 Kamiennen és Tysmenychanyban is ki kellett 
törni a körülzárásból. Bohorodchanytól 3 kilométerre a Lastivtsire vezető út kereszte-
ződésénél kellett biztosítania a két ütegnek. Több szovjet támadást is sikerült vissza-
verniük, azonban a szovjet tüzérségnek sikerült belőnie a rohamlövegeket. Csengeri 
lövegét kilőtték. Azért, hogy megakadályozzák az ellenséges tüzérség hatékony tűzve-
zetését, a Zrínyikkel kilőtték Bohorodchany összes templomtornyát és magaslati pontját. 
Ezután a szovjetek nem tudtak pontos tüzet vezetni.60 Krasnére érve a két ütegnek már 
csak négy rohamlövege maradt, a többit kilőtték, meghibásodott, vagy elakadt és kény-
telen volt a személyzete hátrahagyni. Július 24–29 között, amíg a visszavonulás tartott, 
a két összevont üteg öt alkalommal tört ki bekerítésből. A harcok során hősi halált halt 
Fóris Dezső próbaszolgálatos hadnagy,61 Rozgonyi Gyula továbbszolgáló szakaszvezető, 
Kovács András szakaszvezető, Cserép Nándor címzetes őrvezető, továbbá elvesztettek 
három Zrínyi–II rohamlöveget.

Az utóvédharcok és a visszavonulás során a Rátz Tibor főhadnagy által parancsnokolt 
3. üteg elszakadt az osztálytól. A 3. üteget a Kárpátokon való átkelést követően bevago-
nírozták, és két új Zrínyi rohamlöveggel megerősítve Nagykárolyba szállították. Ezután 
Félixfürdőn át Magyarcsekére rendelték az üteget, ahol a 24. hadosztály tűztámogatását 
kellett ellátni. Magyarcsekén találkozott az üteg a váltásra kijelölt  10. rohamtüzérosztály 
ütegparancsnokával, Miketa József főhadnaggyal. A másnapi támadásban mindkét üteg 
részt vett. A támadás során kézigránát-robbanástól megsebesült Városy Péter hadapród 
őrmester.62 Az üteg részt vett még a Belényes környéki harcokban, majd ezután vagoní-
rozták be és szállították Hajmáskérre.63 Az osztálytörzs az 1. és 2. üteggel július 29-én  
bevonult Dolinára, ahonnan immár harc nélkül vonult vissza Husztig.64 Ekkorra a két 
üteg és a törzs 21 rohamlövegéből már csak három maradt meg, amelyek közül egy 

59 Patay s. a.b, 3.
60 Patay s. a.b, 5.
61 1915. november  10-én  született Abaújkéren, tartalékos tisztként szolgált a  15. tábori tüzérosztálynál, 
majd az 1. rohamtüzérosztálynál,  1944. július 27-én  Krasna térségében halt hősi halált páncéltörő 
lövedék okozta fejlövés következtében. Fóris Dezső veszteségi kartonja. Forrás: http://hadisir.hu/
hadisir-nyilvantarto (A letöltés dátuma:  2020. 01. 28.)
62 Városy s. a.  12–13.
63 Városy  1996, 1.
64 Sándor s. a. 8–9.

http://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto
http://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto
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mozgásképtelen volt.65 Szeptember 21-én  a megmaradt hadianyagot átadták a beérkezett 
7. rohamtüzérosztálynak.66 Ezt követően szeptember 24-én  Huszton bevagonírozták 
az osztályt, és Hajmáskérre szállították.67

Az 1. rohamtüzérosztály Budapest környéki harcai

Az 1. rohamtüzérosztályt október  16-án  mozgósították újra. Parancsot kapott Doóry 
Nándor őrnagy, hogy az osztály induljon el Budafokra, majd Budapestre. Október 23-án  
Vecsésre irányították az osztályt, ahol a többi rohamtüzérosztállyal együtt védőkörletet 
kellett elfoglalniuk. November 2-án  érték el a szovjetek a rohamtüzérek állásait.68

A rohamtüzérség képzettségéhez és alkalmazásához alkalmas harcfeladat ezekben 
a napokban csupán egyszer akadt, amikor a szovjetek az Ercsi-Baracska térségében lévő 
Balaton felé vezető műutat veszélyeztették. A 10. rohamtüzérosztály kapta a feladatot, 
hogy megmaradt Zrínyi rohamlövegeivel  1944. december 8-án  akadályozza meg a szov-
jetek előretörését. Ehhez a támadáshoz csatlakozott az 1. rohamtüzérosztály is, így a vál-
lalkozásban  14 Zrínyi vett részt, az összes, ami ebben az időben harcképes volt. A táma-
dást a 10. rohamtüzérosztály rohamszázada és egy német páncélgránátos szakasz hajtotta 
végre a rohamtarackok tűztámogatása mellett. A támadás során mintegy 800 méter 
szélességben és 10 kilométer mélységben tisztították meg a területet az ellenségtől, majd 
túljutva a kijelölt célterületen elérték az ercsi vasútvonalat. A támadás eredményeként 
zsákmányoltak és megsemmisítettek  18 páncéltörő ágyút,  10 darab gépjárművet, rengeteg 
kézifegyvert, kiszabadítottak 70 hadifoglyot, és visszaszereztek három légvédelmi ágyút, 
valamint a szovjeteknek mintegy 250 fő veszteséget okoztak. Eközben a saját veszteség 
egy fő hősi halott, hat sebesült és öt javításra szoruló rohamlöveg.69

A második üteget ekkorra már Turán harckocsikkal szerelték fel, valamint az osztály 
azon részét, amelyet rohamlöveggel ellátni nem tudtak, vagy páncéltörő ágyúkkal látták 
el, vagy rohamszakaszokba szervezték, és gyalogsági harcban vetették be.70

Budapest védelme során a rohamtüzérséget annak rendeltetéséhez képest teljesen 
ellentétes módon használták fel, statikus védelemben, illetve városi harcban. A város 
különböző pontjain kellett megjelenniük, és rövid beavatkozásukkal egy-egy komolyabb 
szovjet csoportot megsemmisíteni. Ezt a jellegű feladatot egészen február 9-ig  látták 
el, amikor is ellőtték utolsó gránátjukat. Ekkor már csak három darab rohamlövege 
volt a teljes rohamtüzérségnek. A kitörésben a rohamtüzérek Billnitzer vezérőrnagy 

65 Mányoky s. a.  12.
66 M.kir.h.rotü.kik.pk  20. l. HL Rohamtüzér Gyűjtemény. A m. kir. honvéd rohamtüzér kiképzőtábor 
parancsnokság  20. számú parancsában, Hajmáskéren,  1944. szeptember 9-én  Billnitzer vezérőrnagy 
elrendelte a 7. rohamtüzérosztály útba indítását az 1. rohamtüzérosztály felváltására. 
67 Patay s. a.a, 44–46.
68 Patay s. a.a, 51–56.
69 Városy  1996, 2.; Városy s. a.  18–19.
70 Városy s. a.  17–20.

http://kik.pk
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parancsára  nem vettek részt, így akik túlélték a budapesti gyűrűben folyt harcokat, azok 
vagy civil ruhát öltve próbáltak elszökni, vagy szovjet hadifogságba estek.71

Összefoglalás

A rohamtüzérség egy korszerű, a második világháború idejének harcászatában modern 
csapatnem volt. A Magyar Királyi Honvédség szűkös anyagi keretei ellenére is sikerült 
egy igazán ütőképes, a kor követelményeinek megfelelő rohamtüzérséget felállítani. Ha 
a harctéren elért sikereket vizsgáljuk, azt látjuk, hogy minden esetben, amikor az új 
csapatnem harcászatának megfelelő feladatot kaptak, az előírásoknak megfelelő módon 
végezték el azt, vagyis a rohamtüzérek minden alkalommal megszervezték az együtt-
működést a többi alakulattal, felmérték a terepviszonyokat, és a körülményekhez szabták 
az alkalmazott harceljárásokat. Olyan alkalmakkor, amikor a rohamtüzéreket előny-
telen szituációban vetették harcba, mindent elkövettek, hogy hírnevüknek megfelelően, 
magyar honvédhez méltó módon harcoljanak. A rohamtüzérség rövid, két évre terjedő 
története mutatja, hogy a magyar katona megállta a helyét, amennyiben megfelelő ellá-
tásban részesült. A rohamtüzér tisztek a legtöbbet kitüntetett honvédtisztek közé tar-
toztak, hiszen a rohamtüzérség szellemét az elszánt, támadó lelkület és kezdeményezés 
adta. Véleményem szerint ennek az állandóan támadó szemléletnek az oka a szigorú 
kiválasztásban és a kemény kiképzésben keresendő, azonban ennek kifejtése felöleli 
egy újabb tanulmány kereteit.
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Biztonsági tanulmányok

A Száhel-övezet mint biztonsági komplexum?

Varga Márton

Barry Buzan és Ole Wæver a regionális biztonsági komplexumok elméletét (regional 
security complex theory – RSCT) a Regions and Powers című könyvükben mutatták 
be.1 E könyvben a szerzők folytatták a Security: A New Framework for Analysis című 
munkájukban megkezdett elméletük kifejtését.

A Regions and Powers részleteiben tartalmazza az elmélet egyes elemeit, továbbá 
a regionális biztonsági rendszert területi egységekre bontva is leírja. A továbbiakban 
összefoglalom az elmélet legfőbb elemeit, megvizsgálom az afrikai biztonság jellemzőit, 
majd összevetem a Száhel-övezet regionális adottságait az elmélettel.

Afrika egy folyamatosan változó kontinens, ahol a társadalmi struktúra, a bizton-
sági rendszer, a fenntartható béke és fejlődés kihívásai állandó alakulásban vannak.2 
Ez a változatos struktúra szüntelen kihívások elé állítja a hagyományos államközpontú 
megközelítéseket és az emberközpontú, illetve regionális szemlélet szükségességét erősíti.

Regionális biztonsági komplexumok elmélete

A hidegháború vége alapjaiban változtatta meg a nemzetközi biztonsági rendszert. Új 
elméletek, új megközelítések kezdtek kibontakozni, új kapcsolati struktúrák, új szereplők 
jelentek meg a globális játéktéren az  1990-es  években. A regionális biztonsági komple-
xumok elméletének szerepe jelentősen nőtt ebben az időben, mivel egy teljesen újszerű 
gondolat volt. Bár az elmélet egyes részeit korábban már alkalmazták helyi erőegyen-
súlyok leírására, a teljes nemzetközi rendszer összefoglalása a People, States and Fear: 
An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era című műben 
jelent meg először.3 A regionális biztonsági komplexumok elmélete új minőséget adott 
az elemzésnek, ami szélesebb és sokkal összetettebb szemléletet biztosít az államok 
szintjén történő vizsgálatokhoz képest. Ugyanakkor alkalmas arra, hogy az általános 
elméleteknél szűkebben vizsgálódjon, így ad lehetőséget az egyes régiók elemzésére.

A regionális megközelítés rendkívül hasznosnak bizonyult a bipoláris rendszer 
összeomlása és az unipoláris pillanat elmúlását követően. Miután az Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjetunió rivalizálása véget ért, a regionális hatalmak szerepe jelentősen 

1 Buzan–Wæver  2003.
2 UN Economic Commission for Africa (2016).
3 Buzan  1983.
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megnövekedett. Wæver és Buzan a globális rendszert 1 + 4 +  11 csoportosítás szerint 
írta le. Ebből az egyes szám az egyetlen globális hatalmat, az Egyesült Államokat jelöli. 
Mellette négy regionális nagyhatalom található: Kína, Japán, Oroszország és az Európai 
Unió (EU). Továbbá a rendszerben található tizenegy régió: Észak-Amerika, Dél-Ame-
rika, Európa, Közel-Kelet, Közép-Afrika, Dél-Afrika, a posztszovjet térség, Dél-Ázsia, 
Kelet-Ázsia regionális komplexumai, továbbá a nyugat-afrikai és Afrika szarva proto-
komplexum (1. térkép).

 
1. ábra
A világ régiói Buzan és Wæver értelmezésében
Forrás: Buzan–Wæver  2003, 26.

Mit nevezünk regionális biztonsági komplexumnak?

A regionális komplexumok története4 három nagy szakaszra bontható.  1500 előtt nem 
lehet egységes globális szintről és rendszerről beszélni, sokkal inkább egymástól külön-
álló vagy limitált kapcsolattal rendelkező önálló területekből állt a világ. Az első sza-
kasz így  1500 és  1945 közé tehető.5 Ez az időszak az európai befolyásról szólt, hiszen 
a világ nagy része az európai hatalmak gyarmati befolyása alá került, vagy szoros kap-
csolatban állt ezekkel a hatalmakkal. Ebben az időszakban a mai régiók nem voltak 

4 Buzan  1983.
5 Buzan–Wæver  2003.
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értelmezhetők, sokkal inkább alkotott a világ egy nagy régiót, amelyet az európai biro-
dalmak uraltak. A második világháborút követően a rendszer megváltozott, és a dekolo-
nizáció folyamatával számos új állam jött létre, vagy nyerte el újra függetlenségét. Az új 
államok és új régiók között a korábbiakhoz képest más dinamizmusok léptek működésbe. 
Ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a bipoláris világrend kialakulása is az USA 
és a Szovjetunió között. Ez a kétpólusú befolyás volt a második szakasz fő rendező elve 
 1945 és  1990 között. A Szovjetunió bukása után kezdődött el a harmadik szakasz, amely 
az unipoláris pillanattal kezdődött. Ez volt az a rövid idő, amikor a világon gyakorlatilag 
egyetlen globális hatalom, az USA maradt, amely meghatározta a nemzetközi rendszert, 
majd ez az egypólusú állapot változott meg a multipoláris rend irányába. Ebben a nem-
zetközi rendszerben az államok elvesztették korábbi biztonsági hálójukat, nem voltak 
már a keleti vagy a nyugati blokk részei, és saját szerepüket kellett megtalálniuk az új 
nemzetközi biztonsági rendszerben.

A regionális biztonsági komplexum (továbbiakban: RBK) megértéséhez két definí-
ciót fogalmazott meg Buzan és Wæver.  1983-ban  Buzan eredeti leírása szerint: államok 
egy csoportja, amelyeket biztonságuk fő elemei annyira összekötnek, hogy a nemzeti 
biztonságuk nem különíthető el egymástól észszerűen.  1998-ban  a szerzők újradefini-
álták ezt a meghatározást, az államok helyett olyan egységeket említenek, amelyeknek 
a biztonságiasítási folyamatai összekapcsolódnak.6 Az elmélet alapja nem változott, de 
elhagyta az államközpontú szemléletet és az elsősorban katonai biztonság felőli meg-
közelítését.7 Mit jelent ez a definíció? A szereplők között egyfelől valamilyen kulturális, 
történelmi, gazdasági, vallási vagy földrajzi kapocs lehet, emellett nélkülözhetetlen 
valamilyen biztonsági kapcsolódási pont is.8 Egy RBK-ban  az államok között kölcsönös 
biztonsági függőség alakul ki, ami meghatározza a régiót. Ezek a kapcsolatok lehetnek 
negatív hatásúak, mint a félelmek vagy a progresszív egymás ellen irányuló törekvések. 
A biztonsági kapocs nemcsak a szereplőket összetartó erőt jelenti, hanem egy olyan jel-
lemzőt is, amely megkülönbözteti őket más biztonsági régióktól.9

Az államok összehasonlítása

Az államok fő jellemzői (politikai rendszer, földrajz, kultúra) általában meghatározzák 
a régió biztonsági dinamizmusait. Például a demokratikus béke teóriája (Michael 
M. Doyle) alapján a demokratikus országok közötti háborúskodás valószínűsége ala-
csony. Azonban az is igaz, hogy a különböző változók alapján a kombinációk száma 
végtelen, így szinte lehetetlen az államokat egyértelműen tipizálni. Másrészt létezik 
olyan tipológia, amely alapján egy spektrumon tudjuk az országokat vizsgálni, a gyenge 

6 Háda–Tálas  2014.
7 Buzan–Wæver  2003, 44.
8 Buzan–Wæver  2003.
9 Buzan–Wæver  2003.
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és erős államok skáláján. E szerint a beosztás szerint az országokat sorba állíthatjuk 
az „államiságuk” szintje alapján. Ez az „államiság” megmutatja az adott ország társadal-
mi-politikai szintjét, azaz hogy milyen kohézió alakult ki az állam közhatalmi rendszere 
és a civil társadalom között. Ezen a skálán az állami szuverenitás mértéke szerint gyenge 
és erős államok spektrumát lehet meghatározni. Az erős államok esetén a fenyegetések, 
félelmek eredete államon kívüli, míg a gyenge államoknak jelentős belső kihívásokkal 
kell szembenézniük, amelyek a külső fenyegetésekkel szemben is kiszolgáltatottabbá 
teszik őket.10 A társadalmi-politikai kohézió többek között a demokrácia szintjén, a jogi 
reformokon, a jó kormányzáson, az emberi jogok betartásán, az áruk, a munkaerő vagy 
a tőke szabad áramlásán keresztül válik mérhetővé.11

További vizsgálati szempont lehet az államok tekintetében a premodern, modern 
és posztmodern kategóriák használata. A modern állam a középső elem ebben a felosz-
tásban, ami a vesztfáliai állam típusát jelenti erős kormányzati hatalommal és szuvere-
nitással. A modern állam képes szembenézni a külső gazdasági, politikai és kulturális 
hatásokkal. A modern állam ugyanakkor nem feltétlenül jelent demokratikus vagy éppen 
fejlett kapitalista államot, és egyaránt találhatunk ebben a kategóriában gyenge vagy 
erős államokat is.

A posztmodern államok fő képviselői az Európai Unió tagállamai. Az idesorolandó 
államok ugyanis főként olyan demokratikus államok, amelyeket a gazdaság és a kultúra 
területén a nyitott gondolkodás jellemez. Ezek az államok gyakran építenek határokon 
átnyúló együttműködéseket a társadalom szolgálata érdekében. A biztonság területén már 
nem elsősorban a külső vagy belső fenyegetésekkel szembeni félelmeik a meghatározók, 
hanem sokkal inkább a különböző kapcsolatok, együttműködési formák kiépítése, amely 
minél inkább összeköti őket.

Premodern országokat elsősorban Afrika és Közép-Ázsia területein találhatunk. 
E kategóriában általában olyan gyenge államokat találunk, amelyek még a működőképes 
állami struktúra kiépítésének elején járnak. Mellettük idesorolhatjuk még az olyan bukott 
államokat, ahol az állami szint alatti szereplők befolyásolják a biztonságot.12

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy számtalan különböző állam, a külső és belső 
jellemzők változatos kombinációja, és ezek folyamatos változása alapján, bármely biz-
tonsági komplexumban feltűnhetnek gyenge és erős, valamint premodern, modern vagy 
posztmodern államok is. Ezek a különbözőségek jelentik a biztonsági komplexumok 
belső dinamikájának egy részét.

Miután bemutattunk néhány, az államok jellemzésére alkalmas kategóriát, 
megvizsgálhatjuk, hogy milyen kapcsolat van a regionális biztonsági komplexumok 
között. A belső kapcsolataik alapján az RBK-k formája lehet rivalizáló, erő-egyensúlyi, 
valamint szövetségi. Buzan és Wæver szerint ezeket a belső kapcsolatokat nagyban 
befolyásolják a komplexum tagjai közötti barátság és ellenségeskedés tartós mintái. 

10 Buzan–Wæver  2003.
11 Buzan–Wæver  2003.
12 Buzan–Wæver  2003.
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Ezek a viszonyok sok esetben hosszú történelmi múlttal rendelkező helyi vagy regionális 
kapcsolatok.

A szerzők azt is kijelentették, hogy az RBK-k egymást kizáróak.13 Ez azt jelenti, 
hogy az egész világot fel lehet osztani biztonsági komplexumokra, globális szereplőkre 
(olyan államok, amelyek képesek több komplexumot is befolyásolni) és szigetelő álla-
mokra (ami nem azonos az ütközőállam fogalmával14). A kisebb államok általában a saját 
komplexumukon belüli limitált kontrollal rendelkeznek. A nagyhatalmak ezzel szemben 
meghatározzák a belső viszonyokat saját régiójukban, és képesek saját biztonságuk 
érdekében cselekedni más komplexumokban is. A szuperhatalmak pedig képesek ennél 
is szabadabban cselekedni és akár vezető szerepet játszani bármelyik komplexumban.

Minden regionális biztonsági komplexumnak négy alapvető változója van:15

1. határvonal, amely elválasztja más komplexumoktól;
2. anarchikus struktúra, ami azt jelenti, hogy a komplexum legalább két egymástól 

független tagból áll;
3. polaritás, amely magába foglalja a hatalom megoszlását a tagok között;
4. kialakult viszonyrendszer, amelyben megtalálható a tagok közötti barátság és ellen-

ségeskedés egyaránt.
A bemutatott négy változó alapján Wæver és Buzan két fő típust, valamint további 
speciális típusokat alakított ki.16 Az első csoport a központosított komplexum, amely 
tovább osztható az egypólusú és az integrált formákra. Az egypólusú típusban a vezető 
szerepet egy szuperhatalom tölti be, mint Észak-Amerikában az Egyesült Államok, 
vagy a Független Államok Közösségében Oroszország. Ennél speciálisabb az integrált 
forma, ahol nem egy állam, hanem egy nemzetközi integráció jelenti a központi elemet 
a térség biztonsági viszonyaiban. Erre a legmegfelelőbb példa az Európai Unió.17 A köz-
pontosított komplexum esetén tehát jellemző, hogy megnevezhető egy hatalmi szereplő, 
legyen az ország vagy nemzetközi szervezet, ami dominálja a biztonsági folyamatokat 
a régión belül.

Ezzel szemben az általános komplexumban nem nevezhető meg egyetlen szereplő, 
amely önállóan tudná befolyásolni az adott régiót. Ez nem jelenti persze, hogy nincsenek 
regionális hatalmak ezekben a komplexumokban, mindössze nem alakult ki egyik hatalmi 
szereplőnek sem vezető szerepe. Az általános komplexum szintén lehet egypólusú, mint 
a dél-afrikai komplexum, ahol a regionális hatalom szerepét a Dél-afrikai Köztársaság 
jelenti. Lehet továbbá többpólusú, mint a dél-ázsiai komplexum a két rivális hatalommal, 
Indiával és Pakisztánnal. Ezeket a struktúrákat a tagok közötti viszony formája (rivali-
záló, egyensúlyi, szövetségi, baráti) határozza meg.

13 Buzan–Wæver  2003, 48.
14 Buzan–Wæver  2003.
15 Buzan–Wæver  2003, 53.
16 Vida  2007.
17 Buzan–Wæver  2003.
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A globális színtéren találhatunk még néhány olyan speciális komplexumot, ami 
nem sorolható az általános és a központosított kategóriákba. Az egyik ilyen speciális 
eset a nagyhatalmi komplexum, amely legalább két nagyhatalmat foglal magába, mint 
például a kelet-ázsiai komplexum Japánnal és Kínával. A másik speciális eset pedig 
a szuperkomplexum, amelyben az interakciók a régiók között olyan erősek, hogy egy 
nagy egység jöhet létre belőlük. A komplexumok típusait az 1. ábra mutatja.

2. ábra
A biztonsági komplexumok típusai
Forrás: Buzan–Wæver  2003 alapján a szerző

A biztonsági komplexum típusainak áttekintését követően szükséges még megemlíteni 
a biztonsági komplexumok hiányát.18 A komplexum hiánya két okból eredeztethető, 
ha valamilyen ok miatt nem alakulhat ki, vagy ha nem alakul ki. Az első esetben egy 
szuperhatalom vagy egy nagyhatalom befolyása miatt a régió tagjai nem képesek a saját 
biztonsági dinamikájukat kialakítani és működtetni. Erre megfelelő példa a hidegháború 
alatti Európa, ahol a két szuperhatalom befolyása elnyomta az európai komplexum ki-
alakulását.

A komplexum hiányának másik esete a strukturálatlan komplexum. Az ilyen régi-
óban egyfelől lehetséges, hogy az államok nem képesek arra, hogy akaratukat regionális 
szinten érvényesítsék, mivel a törékeny vagy bukott államok közé tartoznak, korláto-
zott képességekkel. Másfelől a régió adottságai is okozhatják a hiányt oly módon, hogy 
az országok annyira elkülönülve léteznek, hogy minimális kapcsolat jön létre köztük, 
például a szigetcsoportok esetében. Buzan és Wæver szerint a szubszaharai Afrika 
és a Csendes-óceán térsége két kiváló példa a komplexum hiányára.

18 Buzan–Wæver  2003.



1155

A Száhel-övezet mint biztonsági komplexum?

A regionális biztonsági komplexumok elméletének rövid összefoglalása után a követ-
kezőkben az elmélet szerint fogom bemutatni a Száhel-övezetet. A kérdés, hogy bele-
illeszthető-e a Száhel-övezet a regionális biztonsági komplexumok elméletébe. Van-e 
kellő kapcsolat az államok között a komplexum létrehozásához? Pontosan mit is neve-
zünk Száhel-övezetnek?

Afrika és a regionális biztonsági komplexum elmélete

Ahhoz, hogy a Száhel-övezet jellemzőit megérthessük, meg kell vizsgálnunk Afrika egé-
szét. Ehhez elsőként a Regions and Powers szerinti hidegháború utáni Afrikát mutatom 
be. A szerzők a kontinenst alapvetően két részre osztották. Észak-Afrikát a közel-keleti 
biztonsági komplexumba sorolták, míg a kontinens többi részét szubszaharai Afrikaként 
mutatták be. E tanulmányban elsősorban a szubszaharai Afrikával foglalkozom, amit 
az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak Afrikaként említek.

Az európai állam fogalma szerint, valamint a vesztfáliai állam elmélete alapján ki-
jelenthetjük, hogy Afrika államai viszonylag fiatal entitások, rengeteg nehézséggel, kihí-
vással. A dekolonizációt követően Afrika jelentős részén nem tudtak kialakulni az európai 
értelemben vett jól működő államok. Ennek egyik oka, hogy az újonnan létrejövő vagy 
szabadságukat visszanyerő államok új vezetői nem voltak képesek az „európai” vagy 
„nyugati” mintájú államokat létrehozni. Ezek az államok sokszor megbuktak a kormány-
zati szerepükben és a hatalom gyakorlásában egyaránt. Ezzel a háttérrel és a szuverén 
hatalomgyakorlás képességének hiányával ezek az országok nem képesek nemzetközi 
szinten szerepet játszani, részt venni a regionális vagy kontinentális hatalmi helyzet 
alakításában. Számos állam sodródott az egyszemélyi vezetésű rendszerek, diktatúrák 
irányába, vagy hullott szét különböző helyi hadurak kezében.

A Regions and Powers Afrikát a hidegháború utáni átmeneti időszakban írta le. 
Az azóta elmúlt közel harminc év alatt a globális és az afrikai biztonsági környezet is 
rengeteg változáson ment keresztül. Ahhoz, hogy a regionális biztonsági komplexumok 
elmélete szerint vizsgálhassuk Afrikát, szükséges áttekinteni az afrikai országok jel-
lemzőinek változását az  1990-es  évek és napjaink között.

A weberi állam elméletének két fontos eleme a legitimitás és a szuverenitás kérdése. 
Az állam hatalmának mindenekelőtt azon kell alapulnia, hogy a társadalom elismeri 
az állami hatalmat, az állam döntéseit, szervezetrendszerét, monopóliumát olyan 
szükséges területeken, mint például az erőszak. A legitimitásnak három fajtája van, 
a hagyományos, a karizmatikus és a jogközpontú. A szuverenitás az állam szükséges 
és elkerülhetetlen (conditio sine qua non) eleme. A szuverenitás egyik része a külső 
szuverenitás, amely a más államoktól való függetlenséget jelenti, tehát az állam 
hatalomgyakorlási képessége nem függ más államtól. Másik fele a belső szuverenitás, 



1156

Varga Márton

amely megköveteli, hogy az állam határain belül nincs más államhoz hasonló hatalmi 
szereplő, továbbá az állam az egyetlen, amely hatalomgyakorlásra képes szereplő.19

Az afrikai államok létrejötte és fejlődése a más kontinenseken megfigyelhető, államok 
alakulását eredményező folyamataival összevetve jelentős eltéréseket mutat. A helyi sajá-
tosságok miatt a vesztfáliai állam koncepcióját másként kell értelmezni a kontinensen. 
A legfontosabb különbség, hogy Afrika államainak nagy része nem egy természetes 
folyamatként alakult ki, hanem a korábbi gyarmatosító hatalmak alkották meg azokat. 
A nagyhatalmak által megrajzolt határvonalak nem lettek képesek teljesen államhatár-
ként működni, ellenben az etnikai és politikai határvonalak jelentősége felértékelődött. 
A régió fejlődésére különféle ideológiák voltak hatással a  20. század végén. A pánafrikai 
törekvések, az Afrikai Unió által jelentett biztonsági háló, valamint az államközi szer-
vezetek jelenléte mind szerepet játszott abban, hogy az afrikai államok nem követték 
teljesen a vesztfáliai ideológia katonai rivalizálását és államközi háborúit. A nemzetközi 
és regionális szervezetek ENSZ által is támogatott erős és sűrű hálózata lehetővé tette, 
hogy nem jelentkezett az a fajta katonai-politikai versengés a térségben, amely az anar-
chikus nemzetközi rendszert alapvetően jellemzi. A biztonsági dinamizmusok ennek 
megfelelően másként alakultak, mint azt egyéb régiókban tapasztalhattuk.20

A weberi elméletet és a gyarmati rendszer megszűnését követő Afrikát összeha-
sonlítva kijelenthetjük, hogy a térség országaiban a legitimitás és a szuverenitás mint 
államalkotó elemek megkérdőjelezhetők. A korábbi gyarmattartó hatalmak befolyása 
és szerepe az új államok létrejöttében alkalmasnak bizonyult arra, hogy aláássa a legi-
timitást és a külső szuverenitást. Ezen felül az erős helyi, etnikai, és sokszor hagyomá-
nyosan határokon átnyúló kapcsolatok, a katonai csoportok, hadurak, radikális és terror-
szervezetek hatásai mind szerepet játszottak abban, hogy a belső szuverenitás se tudjon 
teljes mértékben kialakulni.

Ebben a biztonsági helyzetben Buzan és Wæver az alábbi egységeket határozták 
meg Afrikában: dél-afrikai RBK, közép-afrikai RBK, nyugat-afrikai protokomplexum 
és Afrika szarva protokomplexum. A hidegháború utáni állapot egy átalakulóban lévő 
kontinenst mutatott be a nagy változások közepén. Ahogy azt a 2. térképen látjuk, 
a szerzők csak két konkrét komplexumot határoztak meg Afrikában, és a kontinens 
nagy része szigetelő államként szerepel, vagy protokomplexum része.

19 Pál  2018.
20 Buzan–Wæver  2003.
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3. ábra
Afrika régiói
Forrás: Buzan–Wæver  2003, 231.

A Száhel-övezet bemutatott elmélet szerinti vizsgálatához első körben azt kell meghatá-
rozni, hogy pontosan mely területet is jelenti a Száhel-övezet. A különböző nemzetközi 
szereplők különféle dokumentumai számos meghatározást tartalmaznak a Száhel-öve-
zetre vonatkozóan. A földrajzi meghatározása szerint a Száhel-öv egy félsivatagos terület, 
amely Szenegáltól Szudánig keresztülszeli Afrikát, ahogy a 3. térképen látszik.21 A Száhel 
egy 5000 kilométeres sáv a Szaharától délre, amely az Atlanti-óceántól a Vörös-tengerig 
húzódik, az ENSZ egyik meghatározása szerint.22

21 Encyclopaedia Britannica: Sahel (s. a.)
22 UNDP (s. a.).
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4. ábra
A Száhel-övezet
Forrás: Map of the Sahel s. a.

A földrajzi megközelítéssel szemben a politikai megközelítés már jóval változatosabb 
módon írja le a Száhel-övezetbe tartozó országokat. Az ENSZ egyik meghatározását 
már bemutattam,  2013-ban  a szervezet Száhel stratégiájában az alábbit írta: A Száhel 
Mauritániától Eritreáig húzódik, magába foglalva még Burkina Faso, Csád, Mali, Niger, 
Nigéria, Szenegál, Szudán országait, elválasztva a Szaharát és a tőle délre lévő szavan-
nát.23 Az ENSZ Száhel számára létrehozott támogatási terve (UN Support Plan for the 
Sahel) pedig egy további csoportosítást tartalmaz (4. térkép): Szenegál, Gambia, Mau-
ritánia, Mali, Burkina Faso, Guinea, Niger, Nigéria, Kamerun és Csád.

5. ábra
A Száhel-övezet államai az ENSZ egyik értelmezése szerint
Forrás: United Nations  2018

23 UN Security Council  2013.
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Egy további ENSZ által készített dokumentumban pedig mindössze öt országot sorolnak 
a Száhel-övezethez: Burkina Fasót, Malit, Nigert, Nigériát és Mauritániát.24

Az Európai Unió külön a térségre vonatkozó startégiával rendelkezik. Az EU kez-
detben csak három országgal állt együttműködésben, Malival, Mauritániával és Nigerrel 
mint a Száhel-övezet országaival.  2014-ben  bővült a lista Burkina Fasóval és Csáddal, 
és ez az öt ország hozta létre a G5 Sahel25 nevű együttműködési formát (5. térkép).

6. ábra
A G5 Sahel országai
Forrás: a szerző szerkesztése

De nemcsak az ENSZ és az EU támogatja a régiót, hanem például Norvégia is rendel-
kezik a Száhel-övezetet célzó támogatási programmal. A norvég stratégia26 Malit, Nigert, 
Mauritániát, Csádot, Burkina Fasót, valamint Nigéria északkeleti részét nevezi meg cél-
területként. A dokumentum megemlíti továbbá Algériát, Marokkót, Líbiát és Kamerunt 
mint a Száhel-övezettel hasonlatos karakterisztikájú országokat.

Fenti kitekintés kellően érzékelteti, hogy a nemzetközi gondolkodásban mennyi külön-
böző Száhel-értelmezés van, hányféleképpen lehet megközelíteni a térséget. A kérdés, 
hogy a biztonsági komplexumok elméletének melyik megközelítés felelhet meg.

A Száhel mint komplexum

Afrika és a Száhel-övezet rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt  20–30 évben. 
A hidegháború utáni dinamizmusok fejlődtek, megváltoztak, új szereplők és új kihívások 

24 UN Economic Commission for Africa (2016).
25 Secreteriat Permanent du G5 Sahel.
26 Strategy for Norway’s efforts in the Sahel region  2018–2020; Ministry of Foreign Affairs  2018.
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tűntek fel. Napjainkban sebezhető és törékeny államokat, polgárháborúkat, radikalizá-
ciót, éhezést, emberkereskedelmet láthatunk a régióban. A nem állami szereplők száma 
mind a pozitív oldalon (például új nemzetközi szervezetek, támogatási alapok, NGO-k), 
mind pedig a negatív oldalon (például radikális és terrorista szervezetek) növekedett. 
Korábban említettem az ENSZ-t és az EU-t példaként, de az Afrikai Unió, az ECOWAS 
és a G5 Sahel is fontos aktor a régióban. A fejlesztési alapok, támogatási programok, 
akciótervek mind erősítik a kohéziót a régió államai között, és a határokon átnyúló kap-
csolatokat, a regionális gondolkodást segítik elő. Ezzel párhuzamosan a radikálisok, 
a különféle felkelő csoportok, terrorista szervezetek (például AQIM,27 GSIM,28 Boko 
Haram29) és különösen ezen szervezetek létének alapvető okai30 folyamatosan gyengítik 
az államok legitimációját, megkérdőjelezik szuverén hatalmát.

Azt is ki kell emelni, hogy találunk olyan országokat is a Száhel-övezet közvetlen 
környezetében, amelyek képesek jelentős gazdasági fejlődésre. Etiópia, Elefántcsont-
part és Szenegál jelenleg a  15 leggyorsabban fejlődő gazdaságú ország között található, 
és az előrejelzések alapján továbbra is szerepelni fognak a listán.31 Bár minden állam 
más-más lehetőségekkel, forrásokkal, képességekkel rendelkezik, és a Száhel országaitól 
nem várható el hasonló fejlődés, de az említett három ország alkalmas lehet arra, hogy 
jó példákat állítsanak a régió többi államának.

A kérdés tehát, hogy bármelyik bemutatott Száhel-értelmezés megfelel-e a biztonsági 
komplexumok elméleti kereteinek. Továbbá hogy a RBK négy alapelemeként említett 
tényező (határvonal, anarchikus struktúra, polaritás, kialakult viszonyrendszer) hogyan 
valósul meg a Száhel-övezetben.

A földrajzi megközelítés szerinti Száhel-övezet a Regions and Powers szerint része 
a nyugat-afrikai és az Afrika szarva protokomplexumoknak, miközben legtöbb állama 
szigetelőállam-szerepet tölt be. A földrajzi megközelítés így túl nagy területet és túl 
sok országot foglal magába. Ebben a csoportosításban az országok jellemzőiben túl sok 
eltérés található (ambíciók, prioritások, kihívások, lehetőségek), továbbá a Száhel-övezet 
keleti, középső és nyugati részeinek teljesen más biztonsági dinamikái vannak ahhoz, 
hogy egy komplexumot alkothassanak.

27 AQIM – Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. A korábban GSPC (Groupe Salafiste pour la 
Prédication et le Combat) néven tevékenykedő csoport  2007-ben  csatlakozott az al-Kaidához. Az egyik 
legbefolyásosabb terrorista szervezetté vált a Szahara és a Száhel térségében. Kiss et al.  2015.
28 GSIM – Group for the Support of Islam and Muslims (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin – JNIM). 
 2017-ben  három szervezet, az Ansar al-Din, az al-Murabitoon és az AQIM Szahara ága egyesült, 
és megalakította a GSIM-t. Elsősorban Franciaország ellen, „a muszlim világ történelmi ellensége” 
ellen harcolnak. Fő működési területük Mali, Niger és Burkina Faso. Center of Strategic & International 
Studies  2018.
29 Boko Haram – A Boko Haram (eredeti nevén: Jamā’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihād) 
 2015-ben  tett hűségesküt az Iszlám Államnak. A csoport  2017-ben  az egyik leghalálosabb terrorista 
szervezet volt a világon. Institute For Economics & Peace  2018.
30 Varga  2017.
31 Focus Economics (2020).
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A földrajzi megközelítés kizárása után vizsgáljuk meg az ENSZ Száhel számára létre-
hozott támogatási tervét (UN Support Plan for the Sahel)! Ebben a csoportosításban nem 
található meg a strukturált biztonsági kapocs, amely szükséges a regionális biztonsági 
komplexum létrejöttéhez. Ezen felül ebben a csoportban az országok között még mindig 
túl sok a különbözőség, hogy egy biztonsági komplexumot alkossanak. Bár a nyugat-
afrikai protokomplexum magába foglalja a Száhel egy jelentős részét, azt megalapozzák 
a sokkal erősebb biztonsági kihívások, kapcsolatok.

Végül a kérdés, hogy a G5 Sahel csoport eléri-e azt a szintet, hogy az elmélet alapján 
valamilyen egységet alkothasson. A G5 országai hasonló történelmi, gazdasági, politikai 
és biztonsági háttérrel rendelkeznek. Emellett a korábbi csoportosításkhoz képest jóval 
szűkebb területet ölel át. A G5 csoportban Mauritánia kivételével csak szárazföldi orszá-
gokat találunk, amelyek területén nemcsak a Száhel, de a Szahara is meghatározó. Ezek 
alapján rendkívül hasonlóak a gazdasági, kereskedelmi lehetőségeik. Egykori francia 
gyarmatként a történelmi hátterük is megalapozza együttműködésüket.

Az extra kapocs az országok között a közös ellenség. Egy olyan regionális kiterjedésű 
jelenség, amely nem állami szereplő. Ez az ellenség a térségben található nemzetközi 
terrorizmus, amelynek szereplői, mint például az AQIM, meghatározó befolyással bírnak 
a Száhel-övezetben. (Az AQIM tevékenységi zónája a 6. térképen látható.) A radikális 
és terrorszervezetek ugyanis főként a perifériaterületeken jelentős kihívói az állami hata-
lomnak, azok ugyanis sokszor hagyták cserben ezeket a részeket, nem teljesítve állami 
feladataikat, ezzel a szélsőségesek felé lökve a társadalom egyes részeit.32

7. ábra
Az AQIM tevékenységi zónája
Forrás: United States Government Accountability Office  2014

32 Varga  2017.
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Korábban négy nélkülözhetetlen elemet említettem, amelyek a regionális biztonsági 
komplexum létrejöttéhez szükségesek. A Száhel-övezetben ezek a következőképpen 
jelennek meg:

1. Határvonal: A földrajzi meghatározás kiindulópontot ad, a G5 Sahel csoport pedig 
jól lehatárolható területet jelent.

2. Anarchikus struktúra: A G5 Sahelen belül találhatunk szuverén államokat, továbbá 
számos államon felüli és állami szint alatti szereplőt egyaránt.

3. Polaritás: Az elsődleges verseny nem az államok között alakult ki, hanem az állami 
és nem-állami szereplők között.

4. Kialakult viszonyrendszer: a kialakult mély regionális válság következtében 
az államok baráti és együttműködő viszonyra vannak ítélve, míg az ellenséges 
viszony az államok és az államellenes csoportok között alakult ki.33

Ahogy láthatjuk, a Száhel-övezet nem teljesíti az összes szükségszerű elemet, így önálló 
biztonsági komplexumként nem értelmezhető. A Regions and Powers a térség államait 
elsősorban szigetelő államként jelölte meg. Az elmúlt évtizedben a régióban több a tér-
séget meghatározó esemény történt, valamint politikai, gazdasági, társadalmi változá-
sokon ment keresztül, amelyek nagyban átalakították a régió biztonsági dinamikáját. 
Ahogy bemutattam, számos különféle meghatározás létezik a Száhel-övezetre vonatko-
zóan, de a közös biztonsági kihívások a G5 Sahel csoportot a biztonsági komplexum egy 
új elemévé tették. Ez alapján kijelenthető, hogy a G5 Sahel a nyugat-afrikai regionális 
komplexumon belül egy szubkomplexumot alkot. A G5 azért alkothat szubkomplexumot, 
mert rendelkezik olyan biztonsági dinamikával, amely megkülönbözteti mind a nyugat-
afrikai komplexumon belüli más területektől, mind pedig a környező komplexumoktól. 
Rendelkezik továbbá olyan szervezetrendszerrel, amely a régió struktúráját biztosítja.

A biztonsági komplexum kritikája

Ahogy az a fentiekből látható, a regionális biztonsági komplexumok elmélete szigorú 
kritériumokat fogalmaz meg a régiók meghatározásának szempontjaiként. Az olyan 
válságzónák viszont, mint amilyen például a Száhel-övezet, dinamikusan változnak, 
könnyedén lépik át az országhatárokat és az általuk alkotott komplexumok határait egyaránt. 
Emellett a Száhel-övezet példáján láthatjuk, hogy az összetett válság egy része csak, ami 
lokálisan értelmezhető, míg egy jelentős hányada – így például a környezetváltozás 
és az abból közvetlenül eredő problémák – sokkal inkább globális szinten értelmezendők. 
Más térségekben és bizonyos biztonsági szektorokban pedig meghatározóak lehetnek 
más tényezők, amelyek nem teszik lehetővé a regionális lehatárolást. A globális vagy 
legalább kontinentális erőkivetítésre alkalmas katonai képességek (a teljesség igénye 
nélkül interkontinentális ballisztikus rakéták, repülőgép-hordozók, nagy hatótávolságú 

33 Buzan–Wæver  2003, 53.
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bombázók, tengeralattjárók) például alapjaiban kérdőjelezik meg a regionális biztonsági 
komplexumok lehatárolását.34

Azon fenyegetések és kihívások esetén, amelyek nem elsősorban az adott államhoz, 
sokkal inkább egy adott területhez kapcsolódnak, új vizsgálati módszert szükséges alkal-
mazni. Bár Buzanék igyekeztek a biztonság új kihívásai, új dimenziói felé nyitni, mégis 
a regionális biztonsági komplexumok alapelemei az államok maradtak. Az általuk vázolt 
komplexumok rendszere pedig elsősorban a katonai biztonságon alapult.35 A Száhel-
övezet példájából látszik, hogy a komplex válságövezet kihívásai kellő alapot biztosítanak 
arra, hogy a térség egy komplexumot alkothasson. A környezetváltozás, a létbiztonság 
kérdése, a társadalmi bizonytalanság, a kulturális ellentétek és a mindezekre ráépülő 
terrorista hálózatok tevékenysége jelentős területet fed le, számos országot érintve. 
Azonban azt is látni kell, hogy ezek a fenyegetések egyes államokat csak területük egy 
részén érintik, míg az ország más részein ezek nem jelentenek azonos biztonsági fenye-
getettséget. A regionális biztonsági komplexumokat érdemes lenne két szinten meg-
határozni. Az első szint az a tényleges zóna, ahol a biztonsági dinamika kellő szinten 
áll a komplexum kialakulásához, és valós fenyegetések, valós interakciók alakulnak ki 
a szereplők között. A második szint pedig egy tágabb térség, amely az érintett államokat 
foglalja magába. Az állami szint ugyanis továbbra is megkerülhetetlen azzal együtt, hogy 
a korábban leírtak szerint a nem állami szintű szereplők befolyása és szerepe mennyire 
felértékelődik.

 

 

8. ábra
A Száhel-komplexum
Forrás: a szerző

34 Marton  2019.
35 Marton  2019.
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Ha a fentieket a Száhel-övezetre szeretnénk vetíteni, akkor meg kell határoznunk, hogy 
melyik pontosan az a régió, ahol a komplex fenyegetettség fennáll. A 7. térképen össze-
vetettem a Száhel-övezet földrajzi meghatározását (3. térkép) a régióban meghatározó 
szerepet játszó terrorszervezet működési területével (6. térkép). Ha elfogadjuk azt, hogy 
a Száhel-övezetet mint biztonsági komplexumot a társadalmi, környezeti, gazdasági, poli-
tikai, biztonság kihívásai, továbbá a radikalizáció és a terrorizmus együttesen alkotja, 
akkor a 7. térképen kiemelt térség az, amely elsősorban a Száhel-komplexumként meg-
jelölhető. A komplexum második szintjén Mauritánia, Mali, Niger, Csád, Burkina Faso, 
Nigéria és Algéria azok az országok, amelyek mint érintett állam megjelölhetők.

Fontos megjelölni, hogy míg a Buzan és Wæver által meghatározott komplexumok 
rendszere egy zárt csoportosítás volt, addig a kihíváscentrikus komplexum esetén dina-
mikusan változó, nyitott csoportosításra van lehetőség.

Összegzés

Afrika kontinense hatalmas nehézségekkel kell, hogy szembenézzen, de legalább akkora 
lehetőségeket is tartogat. A folyamatos változás az afrikai országok minden kis részében 
megtalálható. A Száhel régió különleges szerepet játszik a változásokban, mivel mély 
és összetett válságtól szenved. A térség kihívásai nemcsak a régió országait és a nem-
zetközi közösséget teszik próbára, hanem a szakembereket is, akik különféle elméletek 
szerint próbálják leírni a válságot.

E tanulmányban egy lehetséges módot mutattam be arra, hogy miként lehet a Száhel-
övezetet a regionális biztonsági komplexumok elmélete szerint értelmezni. Vizsgálatom 
eredményeként kijelenthetem, hogy a Száhel-övezet szubkomplexumként értelmezhető, 
amelynek öt állam, Mauritánia, Mali, Niger, Burkina Faso és Csád a tagjai, amelyek 
mind részesei a G5 Sahel nevű együttműködésnek.

Láthattuk, hogy Afrika nagy átalakuláson ment keresztül, amióta a Regions and 
Powers című műben olyan kontinensként mutatták be, amit főként protokomplexumok 
és szigetelő államok alkotnak. Számos Száhel-értelmezést felvázoltam, ami azt támasztja 
alá, hogy elemzésem kizárólag a jelenlegi viszonyok szerint értelmezendő. Ebből adódik, 
hogy a Száhel-szubkomplexum nem lehet zárt csoport.

Azt is fontos kiemelni, hogy ez az elemzés a regionális biztonsági komplexumok 
elméletén alapul, amely az államot tekinti a régiók alkotóelemének. Ahogy bemutattam, 
ez az államközpontú megközelítés Afrika tekintetében sokszor nehézségekbe ütközik.36 
Az afrikai országok nemzetközi együttműködésre való ráutaltsága és hajlandósága, 
amit a különféle regionális együttműködésekből és kezdeményezésekből láthatunk, 
Afrikát inkább a dél-amerikai mintához teszik hasonlóvá, semmint az európai vagy 
ázsiai struktúrákhoz. A kérdés, hogy mi lesz az eredménye a kontinens fejlődésének.

36 Marton  2017.
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A másik kérdés pedig az, hogy az államközpontú gondolkodás hogyan lesz 
alkalmazható azokban a régiókban, ahol az állam kevésbé játszik meghatározó szerepet, 
olyan régiókban, ahol az állam jelentése és működése teljesen másként formálódott, mint 
a „nyugati” országokban. Ahol a legitimitás és a szuverenitás a weberi szemüveggel nézve 
teljesen más képet fest. A jelek szerint a korábbi elméleteinket sokkal rugalmasabban kell 
majd kezelnünk egy olyan világban, ahol a nem állami szereplők jelentősége növekszik, 
míg az államon belüli és a határokon átnyúló kihívások pedig egyre hangsúlyosabbá 
válnak.
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Az Európai Unió földgázpolitikai intézkedéseinek 
áttekintése

Török Virág

Bevezetés

Az Európai Unió az új évtizedbe lépve most már biztosan egy izgalmas energetikai 
struktúraváltás előtt áll, amelynek jogszabályi alapját a  2019 decemberében az Európai 
Bizottság által nyilvánosságra hozott Green Deal elnevezésű intézkedéscsomag1 adja. Ha 
megvalósulnak a csomagban megfogalmazott ambiciózus célkitűzések, azzal a Közösség 
(és annak minden tagja) a világ leghaladóbb és legkörnyezetkímélőbb szervezetévé 
válhat.2 Tanulmányomban az elmúlt időszak uniós szintű földgázpolitikai irányainak 
bemutatását tűztem ki célul, amely törekvések a fentebb említett Zöld Megállapodás 
csomagban összegződnek majd. A dolgozat két egysége az intézményi és jogszabályi 
környezet bemutatásával megalapozza az EU gázpolitikájának alapvető elméleti sajá-
tosságait.

Az Európai Unió energetikai céljai

Az Európai Unió energetikai céljai között érdemes különbséget tennünk az általános 
és ágazatspecifikus célok között. Általános célként említhető az energetikai több lábon 
állás megvalósulása, a hatékony, fenntartható és biztonságos energiaellátás biztosítása, 
valamint a  2019 decemberében újabb prioritásként megfogalmazódott karbonsemlegesség 
elérése.3 Mindezekkel együtt ágazatspecifikus célkitűzésként tekinthetünk földgázpoli-
tikai szempontból a diverzifikált importbeszerzések megvalósítására, az Oroszországi 
Föderációtól való függésünk csökkentésére, az észak–dél irányú energiarendszerek át-
járhatóságának megvalósítására, minden szereplőre érvényes jogszabályi környezet ki-
alakítására, valamint a fogyasztóbarát, folyamatos energiaellátás elérésére.4

Az energetika és energiaellátás területén nehezen találunk olyan területet, ahol 
kizárólagosan országhatárokon belüli szolgáltatásnyújtásról beszélhetnénk. Az uniós 
energiabiztonság fenntartásához a tagállamoknak használniuk kell az Európai Unión 
belül más országok infrastruktúráját is. Az energiához való hozzájutás érdekében tehát 

1 Európai zöld megállapodás (2019).
2 A csomag deklarált végső célja, hogy az EU-t  2050-re  a világ első klímasemleges kontinensévé 
tegye.
3 Ciucci  2020a.
4 Zeniewski  2019.
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nélkülözhetetlen az interoperabilitás és a teljes harmonizáció az iparágban. A földgáz-
ellátás tekintetében az érdekazonosság jellemzi tehát más államok földgázszállító rend-
szerének igénybevételét, interkonnektorok kétirányúsításával az átjárhatóság növelését, 
a jogszabályi összehangolást és egy fogyasztóbarát, versenyképes és fenntartható belső 
földgázpiac kialakítását.

A kitűzött célok megvalósítását elősegítő uniós intézmények

Az Európai Unió mint az integráció magas fokú intézményesített szervezete, igyek-
szik hozzájárulni ahhoz, hogy az általa kitűzött célok realizálódjanak, és ne csak elmé-
leti síkon működjenek. Ezt támasztja alá, hogy a Közösségnek alapításakor csak nyolc 
intézménye volt, amelyek között megoszlott az uniós szintű törvényalkotó, végrehajtó 
és igazságszolgáltató hatalom, és idesorolták az adminisztratív szerveket is, amelyek 
a mindennapi operatív működést segítették elő. Ezeket általános hatáskörrel felruházott 
szervekként is lehet tekinteni, szemben a speciális feladatok ellátására szolgáló intéz-
ményesített szervekkel, amelyeket később illesztettek be a struktúrába.  2020-ra  tizenöt 
szervezeti egységet tart számon a szakirodalom, amely egységek közül a később létre-
hozottak tevékenységi köre erősen fókuszált és szakspecifikus.5

Általános intézmények

Az Európai Unió legfőbb intézményei energetikai szempontból sem különülnek el a már 
ismertektől. Idetartozik az Európai Tanács, amely a tagállamok állam- és kormányfőiből 
és az Európai Bizottság elnökéből áll. Speciális alszervezete a Közlekedési, Távközlési 
és Energiaügyi Tanács, amely a témánk szempontjából releváns legutóbbi  2019. szep-
tember 4-i  ülésén többek között a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek áttekin-
tésével foglalkozott.6 A Tanács, amelyet a tagállamok azon miniszterei alkotnak, akik 
az adott ülés napirendjén szereplő területekért felelősek, a szakpolitikai koordináció 
feladatát látják el, és az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján hozzák 
meg döntéseiket. Kutatási témámhoz kapcsolódóan ki kell emelni az európai energiaunió 
szakpolitikai tárgyalását, amellyel kapcsolatban ezen a platformon fogalmaznak meg 
javaslatokat a miniszterek a Bizottság számára. A legutolsó témába vágó események 
egyike a  2019. június 25-i  ülés, ahol a Tanács következtetéseket fogadott el az energia-
rendszerek jövőjéről, amelynek kapcsán célként fogalmazódott meg a megfizethető, 
biztonságos, versenyképes, védett és fenntartható energiarendszert eredményező ener-
getikai átalakulás elérése.7 Másrészről pedig a  2019. július  15-i  ülés, ahol egyeztették 

5 Az EU intézményei és egyéb szervei (2020).
6 Európai Tanács  2019.
7 Európai Tanács, Sajtóközlemények  2019a.
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az Energia Charta Egyezmény frissítésére vonatkozó tárgyalási álláspontokat.8 Az ennek 
kapcsán az elfogadott következtetések felszólítják a Bizottságot, hogy legyen tekintettel 
az ismertetett elvekre, amikor új jogalkotási javaslatokat nyújt be. Mindemellett érdemes 
figyelemmel kísérni a bizottsági munkában az ágazati összekapcsolásra és az ágazati 
integrációra irányuló technológiák kezelését.9 Az Európai Bizottság az elnök által a nem-
zeti kormányokkal közösen kijelölt független biztosokból tevődik össze, akik tagsága öt 
évre szól. A Bizottság kollegiális szerv, kezdeményezési, végrehajtási, irányítási és fel-
ügyeleti hatáskörrel rendelkezik. Jelen vizsgálat szempontjából fontos, hogy az energetika 
területén a határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekről szóló döntések meghozatala 
szorosan köthető hozzá. Ugyancsak a Bizottságban tevékenykedik az EU energiaügyi 
biztosa, aki többek között az orosz–ukrán gázvita tárgyalási szakaszában is mediátor-
szerepet töltött be.

A Bizottság számos eszközzel segíti céljai megvalósulását, amelyek közül ilyen 
tekintetben meg kell említeni a kiemeltként kezelt projektekről vezetett, kétévente fris-
sített listát. Közös érdekű projekteknek10 (PCI) nevezzük azokat a beruházási terveket, 
amelyeket az EU egy közös transzeurópai infrastruktúrafejlesztési terv alapján választ 
ki, és megvalósulásukat közösségi szinten prioritásként kezeli.11 Ezek a kezdeménye-
zések olyan kulcsfontosságú, határokon átnyúló infrastrukturális projektek, amelyek 
összekapcsolják az uniós országok energiarendszereit. Céljuk, hogy segítsék az uniót 
az energiapolitikai és éghajlati célkitűzéseinek elérésében. A cél megvalósítása közve-
tett módon elősegíti a megfizethető, biztonságos és fenntartható energia elérhetőségét 
minden uniós polgár számára, valamint hozzájárul a gazdaság hosszú távú szén-di-
oxid-mentesítéséhez az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodásnak megfelelően. 
Egy projekt PCI-listára való besorolásának több feltétele is van. Az egyik ilyen, hogy 
nem elegendő egyetlen országot, hanem legalább kettő uniós tagállamot kell érintenie, 
és jelentős hatást kell gyakorolnia az ottani vagy közvetett módon más uniós országok 
energiapiacára, illetve piaci integrációjára. Továbbá erősítenie kell az energiapiacokon 
a versenyt, és a források diverzifikálásával, valamint a megújuló energiaforrások integ-
rálásával kell hozzájárulnia az EU energiaellátásának biztonságához.12 A PCI-besorolású 
projektek számos előnynek örvendhetnek, és egy felgyorsított tervezési és engedélyezési 
eljáráson mennek keresztül. Ezen felül a jobb és rugalmasabb szabályozási feltételek 
biztosítottak a megvalósításukhoz, a felmerülő adminisztratív költségek mértéke pedig 
alacsonyabb, és egyszerűsített környezeti vizsgálati folyamatok jellemzik őket. A meg-
valósításukra ezen felül pályázati lehetőség is a rendelkezésükre áll az Európai Kohéziós 
Alapból. Az első PCI-lista  2013-ban  készült el, a jelenleg hatályos listát pedig  2019-ben  
hozták nyilvánosságra. A listára felkerült projektekre az Európai Unió 30 milliárd euró 

8 Európai Tanács, Sajtóközlemények  2019b.
9 Európai Tanács, Sajtóközlemények  2019a.
10 PCI – Project of Common Interest.
11 Takácsné Tóth  2013.
12 Key cross border infrastructure projects (2020).
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össztámogatást biztosít a  2014 és  2020 közötti időszakban az európai összekapcsolódási 
eszköz13 megnevezésű programon keresztül.14

Az általános intézmények közül fontos megemlíteni azt a pénzintézetet, amely 
többek között az energia infrastruktúra-befektetéseinek megvalósulásához is hozzájárul 
az Európai Unió pénzeszközeinek biztosításával. Ez az Európai Beruházási Bank,15 amely 
egyes tagállamok számára szükség esetén a piacinál kedvezőbb feltételekkel nyújt hite-
leket. Feladatai közé tartozik a vegyes finanszírozás, mint pénzügyi termék biztosítása, 
valamint a pénzügyi tanácsadás. Példaként említhető Litvánia, amely a gázdiverzifiká-
ciós törekvéseit elősegítő LNG-terminál16 megépítéséhez szükséges összeget az EBB-től  
kapott hitelből fedezte.17 Az EBB egyik legutóbbi jóváhagyott finanszírozandó projektje 
pedig a V4-kontextusban is fontos lengyel energiaellátás biztonságának javítását célzó 
beruházás.18

A fentebb ismertetett különböző uniós intézményeken felül vannak egyéb, az Európai 
Unióhoz kapcsolható, energiapolitikai szempontból szakspecifikus intézmények is.

Szakspecifikus intézmények

Témánk szempontjából az egyik legfontosabb ilyen uniós földgázrendszerekkel foglal-
kozó szervezet a Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata,19 amely 
az EU földgázszállító hálózatára vonatkozó adatok nyilvántartását és publikálását végzi. 
Feladata továbbá, hogy megkönnyítse és fokozza az európai földgázszállítási rendszer-
üzemeltetők közötti együttműködést annak érdekében, hogy azok segítsék egy olyan 
páneurópai átviteli rendszer kialakítását, amely európai uniós energiaellátási célokkal 
is összhangban áll.20 Tevékenységei közé tartozik az egységes európai üzemi és keres-
kedelmi szabályzatok kidolgozásában való részvétel és a törvényi előírások által meg-
határozott tízéves fejlesztési terv összeállítása, annak évenkénti aktualizálása. Hiteles 
adatainak jó részét a felé irányuló tagállami jelentéstételi kötelezettségek közül szerzi, 
amelyeket összegyűjtve és elemezve tesz hivatalossá. Magyarországról az FGSZ Zrt. 
szállításirendszer-üzemeltetőként vesz részt az ENTSOG munkájában, képviselve hazánk 
érdekeit.21

13 CEF – Connecting Europe Facility.
14 Funding for PCIs  2020.
15 Alapítva  1958.
16 LNG – liquified natural gas; cseppfolyósított földgáz. 
17 Klapédos Nafta  2019.
18 EIB  2019.
19 ENTSOG – European Network Transmission System Operators for Gas.
20 ENTSOG  2020.
21 FGSZ  2019.
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Ugyancsak érdemes megemlíteni az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségét,22 amely az egyik legfiatalabb uniós szakhatóság.23 Kiegészítő jellegű 
feladatával támogatja az egységes európai gáz- és villamosenergia-piac működését 
azzal, hogy segítséget nyújt a tagállami szabályozó hatóságoknak szabályozási 
feladataik európai szinten történő ellátásában, valamint munkájuk koordinálásában.24 
Az ACER jelzett feladatkörében az átviteli rendszerüzemeltetők, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és az Európai Unió alapintézményei számára ajánlásokat megfogalmazhat 
meg. „Lehetősége van egyedi esetekben kötelező erejű határozatokat hozni, illetve 
keretjellegű – nem kötelező érvényű – iránymutatásokat benyújtani az Európai 
Bizottságnak.”25

Itt kell szót ejteni az Nemzetközi Energia Ügynökség26 szervezetéről is, amely bár 
nem kizárólag EU-adatokkal dolgozik, mégis nagy rálátással és adatbázissal rendelkezik 
az uniós gázpiacokkal kapcsolatban. Ennek köszönhetően az EU adatbázisa, az EuroStat 
számos kutatásban kooperál az ügynökséggel, egymás adatait felhasználva. Az IEA célja 
szerint azért jött létre, hogy segítsen az államoknak összehangolni az olajellátás meg-
szakadásaival kapcsolatos kollektív válaszukat. Bár ez a munka egyik kulcsfontosságú 
eleme maradt, az IEA szerepe mégis jelentősen fejlődött és bővült. Figyeli az energia-
ügyek teljes spektrumát, beleértve az olaj-, gáz- és szénellátást, a megújuló energiaforrá-
sokkal kapcsolatos technológiákat, a villamosenergia-piacokat, az energiahatékonyságot, 
az energiához való hozzáférést, a keresleti oldali menedzsmentet és még sok más egyéb 
szakmai trendszerűséget. Munkája révén az IEA olyan politikákat támogat, amelyek 
növelik az energia megbízhatóságát, megfizethetőségét és fenntarthatóságát harminc 
tagállamában és azokon túl is. Mára már az IEA a globális energia-párbeszéd közép-
pontjában áll, és széles körű kiadványokon keresztül nyújt hiteles elemzéseket, többek 
között a világ energiajelentését, piacjelentéseket, adatokat és statisztikákat.27

Strukturális alapok

Az EU pénzforrásainak nagy részét az Európai Strukturális és Beruházási Alapok segít-
ségével bocsátja a pályázók rendelkezésére. Összesen öt, bizottsági és tagállami közös 
kezelés alatt álló pénzalapról van szó, amelyek az uniós polgárok életminőségének javí-
tására, valamint az etikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés elősegítésére irányuló 
beruházások finanszírozására szolgálnak. A strukturális alapok legfontosabb fókusz-
pontjai között helyet kaptak az energetikai ágazat szempontjából is releváns területek, 

22 ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
23 A harmadik energiacsomag hozta létre  2011 márciusában.
24 ACER  2019.
25 Uniós energia ügynökség alakult (2010).
26 IEA – International Energy Agency.
27 IEA  2019.
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amelyek az alábbiak: kutatás és innováció, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
kiépítése, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás.28

Európai Regionális Fejlesztési Alap:29 az EU Regionális Fejlesztési Alapjának elsőd-
leges célja az Európai Unió régiói közötti egyenlőtlenségek csökkentésével történő fel-
zárkóztatás, e mellett kiemelt figyelmet fordít az EU egyes sajátos regionális jellem-
zőire is. Támogatásai elosztásával csökkenti a városi területeken a gazdasági, környezeti 
és társadalmi problémákat (például a fenntartható városfejlesztés elősegítésével). Azok 
a területek, amelyek geopolitikai szempontból valamiért perifériára szorulnak (pél-
dául központtól távol esők, nehezen megközelíthetők, alacsony népsűrűségűek), kiemelt 
figyelmet kapnak az elbírálás során. Az említett területeknek külön segítséget nyújt tehát 
az ERDF a földrajzi jellegükből adódó esetleges hátrányok ellensúlyozására.30

Kohéziós Alap:31 a Kohéziós Alap támogatásai olyan tagországok számára igényel-
hetők, ahol a GNI32 nem éri el az uniós átlag 90 százalékát. Az alap célja ezzel a gaz-
dasági és társadalmi felzárkóztatás elősegítése. A  2014–2020 években a Kohéziós Alap 
hozzávetőlegesen 63,5 milliárd eurót utal ki, amely összeg többek között a Transzeurópai 
közlekedési hálózatok kezdeményezés keretein belül hasznosul, kiemelt figyelemmel 
a korábban bemutatott PCI-listán szereplő projektek finanszírozására. A Kohéziós Alap 
az európai összekapcsolódási eszköz közvetítésével támogatja a kiválasztott energia-
infrastrukturális projekteket.33 A  2020-ig  tartó időszakban az alap tevékenysége több, 
közép- és kelet-európai államot is érint (a teljesség igénye nélkül): Bulgária, Csehország, 
Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

Európai összekapcsolódási eszköz:34 végezetül szót kell ejtenünk az Európai Össze-
kapcsolódási Eszközről, amely a különböző európai – például az energiaügyi – háló-
zatok fejlesztésére szolgál. „A kulcsfontosságú infrastruktúrákra irányuló célzott be-
ruházások elő fogják segíteni Európa versenyképességét egy olyan időszakban, amikor 
Európának a legnagyobb szüksége van rájuk.”35 Az energiaügyi hálózatok finanszíro-
zása további integrációs intézkedéseket foglal magába. Az ilyen típusú hálózatfejlesztés 
átjárhatóvá teszi a belső energiapiacot, csökkenti az EU energiafüggőségét, valamint 
hozzájárul az ellátásbiztonság növekedéséhez. A CEF  2014–2020 között költségveté-
sében összesen 5,35 milliárd eurót különítettek el az energetikai ágazat számára,36 ami 
hasznos volt az Európa  2020 stratégia energiaügyi és éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésében. A finanszírozott projektek lehetővé teszik a belső energiapiac 

28 Európai Strukturális és Beruházási Alapok (2020).
29 ERDF – European Regional Development Fund; Európai Regionális Fejlesztési Alap.
30 Európai Regionális Fejlesztési Alap (2020).
31 Cohesion Fund.
32 GNI – gross national income; bruttó nemzeti termék.
33 Kohéziós Alap  2020.
34 CEF – Connecting Europe Facility; Európai összekapcsolódási eszköz.
35 Európai összekapcsolódási eszköz: a Bizottság 50 milliárd euró értékű tervet fogad el az európai 
hálózatok fellendítésére (2011).
36 Coito–Gouardères  2020.
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továbbfejlesztését  a kiépültebb kapcsolatok révén, megteremtik a megújuló energiafor-
rásoknak az unió területén történő költséghatékony szállítási lehetőségének egy részét 
és az ellátás biztonságának jelentős fokozását. Lényeges szempont a megvalósítások 
során, hogy az uniós polgárok és jogi személyek egyaránt támaszkodhattak a megfizet-
hető áron beszerezhető energiára.37

Látható tehát, hogy az alapítás óta eltelt bő 60 évben az egységesebb energiapoli-
tika koordinálásához szükséges elemek kiépültek, és az ágazat minden szegmensében 
rendelkezésre állnak a fejlődéshez szükséges háttérintézmények. A következő időkben 
az unió forrásallokációjának további nyomon követésével pontos képet kaphatunk majd 
a földgázhálózat fejlesztésének irányáról.

A kitűzött célok megvalósítását elősegítő uniós jogszabályok

A következőkben a teljesség igénye nélkül mutatom be az uniós földgáz-kereskedelmet 
és infrastruktúrát érintő intézkedéseket az elmúlt öt évből (2014–2019). A példaként 
említett javaslatok és kezdeményezések áttekintésével pontosabb képet kaphatunk az EU 
energetikai törekvéseiről és a céljai eléréséhez szükséges konkrét szabályzási lépésekről. 
Mindezek mellett a meghozott intézkedések elemzésével trendszerűségeket is leszűrhe-
tünk az uniós energiapolitika jövőjére vonatkozóan. Az áttekintéskor igyekeztem minden 
év tekintetében az aktuális „sláger” kezdeményezés(eke)t felvázolni, amelyek hatásai 
formálják a jelenlegi és jövőbeli energiabeszerzéseket és az ellátás folyamatosságát is 
a Közösségen belül.

2014

Nagy előrelépés történt szakpolitikai szempontból a Bizottság által  2014-ben  elfoga-
dott Energiabiztonsági Stratégiával,38 amely komoly hangsúlyt fektetett többek között 
az importfüggőségből adódó helyzet kezelésére, a külső forrásból történő energiabeszerzés 
megvalósulására, a jelenlegi energetikai infrastruktúra korszerűsítésére, a közösség belső 
energiapiacának megvalósulására, az energiatakarékossági irányelvekre, illetve a nem-
zeti energiapolitikai döntésekkel kapcsolatos koordinációra. A tervezetet a Bizottság 
a  2009-es  földgázellátási zavar okán eszközölt változásokra alapozta.39

37 Európai összekapcsolódási eszköz: A Bizottság 50 milliárd euró értékű tervet fogad el az európai 
hálózatok fellendítésére  2011.
38 Európai energiabiztonsági stratégia (2014).
39 Energiabiztonság: a Bizottság átfogó stratégiát javasol a biztonságosabb energiaellátás érdekében 
(2014).
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201540

A szakpolitikai harmonizáció jegyében a Bizottság  2015-ben  egy három részből álló 
keretcsomagot, a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előre tekintő éghajlat-
politika keretstratégiáját41 bocsátotta nyilvánosságra, amely többek között az EU energia-
politikai kitettségének csökkentési lehetőségeit is vizsgálta. Belső ellátásbiztonságunk 
javítása érdekében fontos kiemelni, hogy már ez a dokumentum említi többek között 
a regionális együttműködés és tervezés fontosságát, a földgáztároló kapacitások bővíté-
sének kérdését, az ellenirányú áramlások lehetőségének megteremtését és a legkiszolgál-
tatottabb régiók egy újabb krízisre való felkészítését. Mind közül a legfontosabbnak mégis 
egy uniós szintű közös szakpolitikai munka kialakítását nevezte meg, amelytől a tagok 
és az EB viszonyának harmonizálását remélte. A keretstratégia öt pontban összegezte 
prioritásait, amely pontok megvalósulásának a kitétel szerint mindenekelőtt biztonsá-
gosnak, fenntarthatónak és versenyképesnek kellett lennie.42

Az említett keretstratégiákban többek között a föld alatti gáztárolói kapacitások bőví-
tésével is foglalkoztak, mint szükséges további biztonsági intézkedéssel. A kérdés elsődle-
gességére utalt, hogy az EU  2015 végén egy felhatalmazási rendeletben – Bizottság (EU) 
 2016/89 felhatalmazáson alapuló rendelete –, amely a közös érdekű projektek listájának 
módosításáról szólt,43 több helyen is említést tett ilyen típusú projektekről, többek között 
a dél-európai és balti térségi gázfolyosók kapcsán.

2016

2016 februárjában a Bizottság az unió energiabiztonságának szavatolásáról szóló keret-
csomagot44 terjesztett elő, amely egyebek mellett az energiapiaci stabilitás növelését 
tűzte ki céljául. A dokumentumegyüttes a korábbi kezdeményezések nyomán kívánt 
működni, a megteremtett kereteket használva új távlatokat nyitni és összességében is 
kiszámítható és átlátható regionális együttműködést létrehozni. A csomag egyik alapja 
a földgázellátás biztonságáról szóló rendelet volt [2016/0030 (COD)], amely energiahor-
dozó továbbra is fontos eleme maradt az unió energiaszerkezetének. A vizsgált  2014-es  
évben is tapasztalt (és sajnos jelenleg is fennálló) külső forrásoktól való erőteljes függés 
megkövetelte, hogy az EU növelje energiapiacai alkalmazkodóképességét (egy esetleges 
földgázellátásban fellépő zavar esetére). A biztonságot javító szempontok kidolgozásakor 

40 Energiaunió: biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energia valamennyi európai 
számára (2015).
41 A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája 
(2015).
42 Energiaunió tájékoztató (2015).
43 A gyakorlatban tehát a  2013-ban  kihirdetett PCI-listát érintette a módosítás. 
44 Az energiaunió felé: A Bizottság a fenntartható energiabiztonságra vonatkozó csomagot terjeszt elő 
(2016).
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az állami helyett a régiós trendszerűségek vizsgálata volt általános. A javaslat kiemelte 
az államok közötti szolidaritás fontosságát, amelyet a társadalmak folyamatos energia-
ellátásának biztosítékaként azonosított.45 Ugyanezen időszak terméke a Bizottság egy 
közleménye [COM(2016) 49],46 amely az LNG és a földgáztárolás uniós stratégiájára 
reflektált. A cikk összefoglalta a jelenleg is felfutóban lévő LNG-piac kiaknázásában 
rejlő uniós gazdasági lehetőségeket, a sikeres nyitáshoz pedig három feltételt szabott. 
Elsőként az ehhez szükséges olyan speciális infrastruktúra kialakítását sürgette, amely 
minden tagállam számára (közvetve vagy közvetlenül) lehetővé teszi az új energiapiacba 
való bekapcsolódást. Második kitétel a belső földgázpiac teljessé tétele a megfelelő ár-
jelzések közvetítésével, harmadrészt pedig a jelenlegi és jövőbeli partnerekkel való 
szoros együttműködést és folyamatos párbeszédet jelölte meg szakpolitikai prioritás-
ként. A dokumentum megállapította az LNG és a tárolási kapacitások vonatkozásában 
is, hogy az elmúlt tíz év során (2006-ig  visszamenőleg) jelentősen bővültek kapacitá-
saink. A cseppfolyós földgáz visszaalakítására fordítható erőforrásaink kielégítőek, ám 
az említett kapacitások eloszlása egyáltalán nem kiegyensúlyozott a kontinensen belül.47 
A folyamatos ellátás biztosításának másik sarokköve a megfelelő tárolási kapacitás biz-
tosítása uniós szinten is. Az egyes államok tárolási infrastruktúrájának rendelkezésre 
állása és típusa az EU-n belül nagyban függ az egyedi energiaszerkezettől, a kínálati 
portfóliótól és a terület geológiai adottságaitól is. Általánosságban annyi jelenthető ki, 
hogy a nagyobb fokú összekapcsoltság hozzájárulhat a tárolási kapacitások optimálisabb 
kihasználásához. Külön figyelmet érdemel a kérdésben Ukrajna, amelynek kiemelkedő 
tárolási kapacitását továbbfejlesztve és az EU hálózatára rákötve a közösség eltárolt 
gázmennyisége optimális méreteket ölthetne.48

Az év végén született meg az EB által november 30-án  kiadott szabályozási javas-
latcsomag, az úgynevezett téli energiacsomag.49 A Tiszta energia minden európainak 
címmel megjelent kezdeményezések a harmadik energiacsomag óta a legnagyobb vál-
tozást kívánták eszközölni az EU energiapiaci szabályzásába. A kiadott jogalkotási 
javaslatok elsődleges célja továbbra is egy belső összekapcsolt európai energiapiac lét-
rehozása volt.50 Ezen belül az uniós energiagazdaság korszerűsítése és a „tiszta energi-
ával” kapcsolatos beruházások fellendítése ugyancsak prioritásként fogalmazódott meg.51 
A megfogalmazott célok érdekében vállalta az EU, hogy  2030-ig  40%-kal  csökkenti 

45 Security of gas supply regulation (2016).
46 A cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról.
47 Ez az aránytalanság gyakorlatilag ellehetetlenít és korlátoz államokat, amelyek a jelenlegi feltételek 
mellett képtelenek kihasználni a cseppfolyósított földgáz használatában rejlő lehetőségeket.
48 Security of gas supply regulation  2016.
49 Eredetileg Energy Winter Package.
50 A megvalósuló, teljes mértékben összekapcsolt energiapiac a későbbiekben hatással lesz 
majd természetesen az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrások hasznosítására, 
az ellátásbiztonságra és az energiaunió irányítási szabályainak korszerűsítésére is. 
51 Tiszta energia minden európainak (2017).



1176

Török Virág

a szén-dioxid- kibocsátást.52 Az ismertetett kezdeményezéscsomagnak három alapvető 
célja volt: előtérbe helyezni az energiahatékonyság növelését úgy, hogy a leginnovatívabb 
technológiákat részesítik támogatásban; világszinten vezető szerephez jutni a megújuló 
energiák terén; illetve méltányos feltételeket biztosítani a fogyasztóknak.53

2017

A  2017-es  évben a korábban született dokumentumok nemzetközi gyakorlatba való át-
helyezésén volt a hangsúly. Ilyen rendelkezés volt például az energiabiztonsági érdekeket 
szolgáló  2017. március 2-ai,54 amely az EB-vel szembeni előzetes értesítési kötelezett-
séget írt elő a tagállamok számára abban az esetben, ha energiaellátási megállapodás 
megkötéséről harmadik állammal kívánnak tárgyalni. Az EB  2017. márciusi rendelete 
az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat létrehozásáról [C(2017)  1657] egy egyértelműen a nemzetközi harmonizáció 
irányába mutató kezdeményezés lett. Az egész EU-ra  vonatkozó egységes szabályzat 
nemcsak jogi, de gyakorlati síkon is előremozdította az EU belső energetikai kapcso-
latait. Emellett nem elhanyagolható módon járult hozzá a piaci integráció megkönnyí-
téséhez és az ellátásbiztonság növekedéséhez. A dokumentum alapvetően pénzügyi 
biztonságot és kiszámíthatóságot kívánt teremteni az EGT összes rendszerhasználója 
számára. Az „alapfokú harmonizáció” forgatókönyve a díjszabás kialakításának legfon-
tosabb elemei vonatkozásában fogalmazott meg közös szabályokat a szükséges egyenlő 
versenyfeltételek megteremtésére [SWD(2017)  106 final].55 Említést érdemel ezek mel-
lett az Európai Parlament  2017. szeptember  12-i  jogalkotási állásfoglalása a földgáz-
ellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről. A dokumentum gyakorla-
tilag a  2016-ban  megalkotott stratégiai keretcsomag kodifikációjának egyik állomása 
[2016/0030(COD)].

A  2017-es  évben ugyancsak frissítették a PCI-listát,56 amelynek módosítása megint egy 
az EB általi felhatalmazáson alapuló rendelet [C(2017) 7834 final] formájában testesült 
meg. A gázvezetékek tekintetében az EU regionális alapon való felosztással sorolta 
be az egyes projekteket, amelyek között így megkülönböztetünk észak–dél irányú 
interkonnektorokat (NSI West Gas) Nyugat-, Keletközép- és Délkelet-Európában (NSI 
East Gas). Külön említik a déli gázkorridor és a Baltikum energiapiaci tervezetét is. 

52 A csökkenő szén-dioxid-kibocsátás magával hozza majd az uniós gazdaság korszerűsödését, amely 
az új munkahelyek teremtésével és az elért növekedési eredményekkel minden európai polgár hasznára 
lesz majd a közlemény szerint. 
53 Tiszta energia minden európainak – az európai növekedési potenciál kibontakoztatása (2016).
54 A harmadik országokkal kötött energiaügyi megállapodások – segítség a Bizottságtól (2017).
55 A törekvés egyik eszköze a szállítási és rendszerhasználati díjak nyíltságának és átláthatóságának 
növelése (külön szót ejtve a tárolókba való ki- és betárolásról is).
56 Projects of Common Interests – közös érdekű projektek.
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A Közösség belső intézkedései (mint a jogi kodifikáció és a folyamatos párbeszéd) mellett 
láthatóan több téren is igyekezett függetleníteni magát az orosz gázimporttól.

2018

2018 márciusában publikálta az EU a Quo Vadis projekt tanulmányát, amely az unió 
belső gázpiacának hatékonyságát elemezte a harmadik energiacsomag57 keretei között. 
A tanulmány azt vizsgálta tehát, hogy a harmadik csomag implementációja után milyen 
további szabályozói intézkedések váltak indokolttá az európai gázpiaci integráció további 
erősítése érdekében. Ez a hatástanulmány egyértelműen jelezte az új energiacsomag el-
készítésének egyre erősödő igényét.58

A  2016 végén nyilvánosságra hozott „Tiszta energia minden európainak” elnevezésű 
jogszabályegyüttessel kapcsolatos irányelv- és rendelettervezetek  2018. február végén 
az Európai Parlament elé kerültek. Az így véglegessé váló szövegváltozatok az EU követ-
kező nagy szabályozási ciklusát, a negyedik energiacsomagot alkotják.59 A csomag be-
vezetésével megszűnt a tagállamok azon joga, hogy maguk szabják a villamos energia 
és a földgáz lakossági végfelhasználói árát.

Az előzőek mellett a tagállami döntési jogkör más téren is csökkent: meghatározták, 
hogy egy több ország energetikai helyzetére is hatást gyakorló nagyberuházás esetén 
az adott tagállam támogatása mellett a beruházást egy régiós konzultációnak is meg 
kell előznie. Az állami jogkör csökkentéséhez kapcsolható az is, hogy a nemzeti átviteli 
rendszerirányítók fölé bizonyos döntési jogosultságokkal rendelkező regionális operá-
ciós központokat telepítettek.60

Az év másik slágertémája a megújuló energiaforrásokra való áttérés elősegítése volt. 
Bár ez a kezdeményezés nem kapcsolódott közvetlenül a földgázellátáshoz, hosszú távon 
befolyásolta annak piaci prioritásait is. A nyári időszakban elfogadott előterjesztéssel61 
az új szabályozási keret megteremtette a lehetőséget, hogy az EU átálljon a tiszta energia-
források alkalmazására (szél-, nap- és vízenergia, geotermikus és biomassza-energia). 

57 Third energy package (2020).  2009-ben  elfogadott, azóta bővült jogszabályegyüttes a földgázpiaci 
liberalizáció jegyében. 
58 Quo vadis EU gas market regulatory framework (2018).
59 A negyedik energiacsomag megalkotására az első kísérletet  2015 júliusában az EB tette 
az energiapiacok szabályozásának módosítását célzó javaslatcsomag közzétételével. A „nyári 
energiacsomag” néven ismert javaslategyüttes kiterjedt többek között az emissziókereskedelmi rendszer 
működését és az energiacímkék alkalmazását szabályozó jogszabályok módosítására, a fogyasztók 
védelmét és piaci részvételét segítő javaslatokra és a villamosenergia-piac működési modelljének 
átalakítására. (Bartek-Lesi et al.  2015)
60 Zubor  2018. Az eredeti bizottsági javaslatot nagyban átalakította a Tanács és a Parlament. 
A ROC-ok javaslattevő, konzultációs szervekké (RCC-k) szelídültek, persze a rendszerirányítók 
számára a tervek szerint így is bőven keletkeztet majd feladatot a negyedik energiacsomag.
61 Megújuló energia: A Tanács megerősíti az Európai Parlamenttel létrejött megállapodást (2018).
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Támogatta továbbá az unió vezető szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
valamint a párizsi klímaegyezmény által kitűzött célok teljesítése terén. Az elfogadott 
megállapodás célként határozta meg, hogy  2030-ra  uniós szinten a teljes energiafogyasz-
táson belül 32 százalék legyen a megújuló energiaforrásokból nyert energia részaránya.

2019

Így érkeztünk el  2019-hez, amely földgázpolitikai téren több fordulópontot is jelen-
tett a szakma számára. Áprilisban62 a Tanács jóváhagyta az unió földgázirányelvének 
módosítását [2017/0294 (COD)],63 amelynek értelmében az EU-szabályzás már nemcsak 
a tagállamok területén, de a Közösség területére érkező és az onnan kiinduló földgázve-
zetékek vonatkozásában (az érintett tagállam külső határáig) is érvényessé vált. Az unió 
belső földgázpiacával kapcsolatos jogalkotási folyamat ezzel a momentummal érkezett 
el a végéhez. Az így „elfogadott módosítás a harmadik országokba irányuló és onnan 
kiinduló, meglévő vezetékek esetében az eltérések engedélyezésének a lehetőségéről, 
a harmadik országokkal folytatott tárgyalások eljárásainak egyértelművé tételéről és az új 
vezetékek esetében alkalmazható mentességekről szólnak”.64 A változtatás segítségével 
biztosították tehát, hogy egy uniós tagállam és egy harmadik ország relációjában sem-
milyen gázinfrastruktúra-projekt ne torzíthassa az egységes energiapiacot, és ne gyen-
gíthesse meg az uniós ellátás biztonságát.65

Meg kell említenünk az év végén lejárt és újrakötött orosz–ukrán tranzitszerződést, 
amely a korábbitól eltérően már egy alacsonyabb kivételi mennyiséggel, rövidebb időre 
szólóan készült el.66 Érdemes itt megjegyezni, hogy a végső egyetértésre jutásban nagy 
szerepe volt az EU energetikai biztosának,67 aki vezetve a mediációs tárgyalásokat hoz-
zájárult a felek álláspontjainak közelítéséhez.

Ugyancsak nagy fontosságú az elmúlt időszakot tekintve a  2019-es  év végén be-
nyújtott, az EU energetikai szabályzási környezetének új alapját képező Green Deal 
nevű intézkedéscsomag [COM(2019) 640 final]. Ha megvalósulnak a csomagban meg-
fogalmazott ambiciózus célkitűzések, azzal a Közösség (és annak minden tagja) a világ 
leghaladóbb és legkörnyezetkímélőbb  szervezetévé válhat.68 A kezdeményezéscsomag 

62 A módosítás kezdeményezése  2017 novemberében fogalmazódott meg.
63 Az eredeti földgázirányelv a  2009-es  harmadik energiacsomag részeként szabályozta a belső 
földgázpiacot, többek között hatással volt az ellátásban és termelésben részt vevő szereplők tulajdonjogi 
szétválasztására, a harmadik államokra vonatkozó szabályok megalkotására és a teljes körű 
transzparencia megvalósítására.
64 A Tanács elfogadta a földgázirányelv módosítását  2019.
65 Ciucci  2020b. 
66 Pirani–Sharples  2020.
67 2014–2019 között Maroš Šefčovič, jelenleg (2019. 11. 27. óta) Kadri Simson. 
68 A csomag deklarált végső célja, hogy az EU-t  2050-re  a világ első klímasemleges kontinensévé 
tegye.
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számos – korábbról már ismerős – fontos megállapítást összegez. Többek között meg-
fogalmazódik:

• az EU éghajlati ambícióinak növelése (2030-ra  és  2050-re  vonatkozóan);
• az egyidejűleg tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás megvalósítása;
• az ipar mobilizálása a tiszta és körkörös gazdaság érdekében;
• az építés és felújítás energia- és erőforrás-hatékony módon;
• a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsítása;
• egy tisztességes, egészséges és környezetbarát rendszer kialakítása;
• az ökoszisztémák és a biodiverzitás megőrzése;
• a törekvés a szennyezéstől és toxikumoktól mentes környezetre;
• a zöld finanszírozások és beruházások folytatása; valamint
• egy igazságos átmenet biztosítása.

Gazdaságpolitikai szempontból az alábbi témaköröket érinti a kezdeményezés: a nemzeti 
költségvetések környezetbarátabbá tétele; a kutatás és innováció ösztönzése; és az ilyen 
szempontú oktatás és képzés aktiválása.69

Befejezés

A korábbi években foganatosított földgázpolitikai intézkedések és az EU szakpolitikai 
struktúrájának egyre fókuszáltabb és összehangoltabb munkája együttesen hozzájá-
rulnak tehát az energetikai struktúraváltás megkönnyítéséhez. Az IEA World Energy 
Outlook  2019-es  témát érintő előrejelzésében egyértelműen a szén és földgáz szerepének 
várható felcserélődését írja le a következő időszakban, amelynek eredményeképpen 
a gáz  2040-re  a második legfontosabb energiahordozóvá válik majd a napenergia után 
az energiatermelésben.70 Ezzel összefüggésben a bemutatott, hosszú évek alatt felállított 
feltételeknek köszönhetően Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök  2019-ben  
megjelent a  2019–2024 közötti időszakra vonatkozó általános politikai iránymutatásának 
első fejezete a Green Deal megvalósításával foglalkozik.71 Összességében egy nagyon 
pozitív tapasztalat, hogy a következő öt évet jellemző bizottsági munkának markáns 
részét képezi az EU energetikai jövőjéről való gondoskodás.

69 A felsorolt elemek a Bizottság által kiadott Green Deal összefoglaló fejezetcímeinek fordításai.
70 World Energy Outlook  2019.
71 Von der Leyen  2019.
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A keresztény egyházak szerepe a német kül- 
és biztonságpolitikában, különös tekintettel 

a fegyverexport-politikára

Speck Gyula
A német kül- és biztonságpolitika az utóbbi években határozottan sokszereplőssé és össze-
tettebbé vált, a hagyományos külpolitika-alakító szereplők, mint a kormány és a törvény-
hozás mellett jelentős szerepe van a nem állami aktoroknak is, amelyek formális vagy 
informális úton szűkíthetik vagy tágíthatják Németország nemzetközi mozgásterét.1 
A jelen tanulmányban a katolikus és a protestáns egyházak kül- és biztonságpolitikában 
betöltött szerepét vizsgáljuk meg, kiemelten a német kül- és biztonságpolitika egyik 
igencsak kényes és érzékeny alterületén, a fegyverexport-politikában.

A keresztény egyházak a német kül- és biztonságpolitikában

A Német Szövetségi Köztársaságban a protestáns2 és a katolikus egyházak az  1980-as  
évektől szerepeltetik magukat látványosabban a külpolitikában, elsősorban az emberi 
jogok, a békepolitika és a fejlesztéspolitika terén. A németországi katolikus és protestáns 
egyház, illetve segélyszervezeteik önálló szereplőként tartanak kapcsolatot a külpolitika 
szereplőivel, elsősorban a parlamenti bizottságokkal, illetve a Külügyminisztériummal 
(Auswärtiges Amt) és a Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Miniszté-
riummal (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).3 
Míg a fejlesztéspolitikában az egyházak több mint 50 éve fontos partnerek, addig a Kül-
ügyminisztérium csak az  1990-es  évek elején ismerte el őket külpolitikai szereplőként, 
ugyanis felismerte, hogy a külpolitika már tágabban értelmezendő, mint amit a minisz-
térium kompetenciája hagyományosan lefed.4 Napjainkra az egyházak már fontos sze-
replők a német kül- és biztonságpolitika számára. A szövetségi kormány által  2017-ben  
kiadott válságkezelési irányelvek (Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden 
fördern – Leitlinien der Bundesregierung) is hangsúlyozzák a vallási közösségeket 
és az egyházakat mint partnereket a válságkezelésben,5 továbbá szintén vannak egyházi 
szakértők az irányelveknek megfelelően felállított Válságmegelőzési és Béketámogatási 
Civil Tanácsban (Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung), amely 

1 Hettyey  2017, 63.
2 Németországban húsz lutheránus, unitárius és református tartományi egyház egységesen 
a németországi protestáns egyház (Evangelische Kirche in Deutscland) részét képezi, a magyar 
terminológiától eltérően a protestánsokat németül evangelisch-nek  nevezik.
3 Erdman  2007, 305–306.; Bender  2017,  17–18.
4 Erdman  2007, 309.
5 Die Bundesregierung  2017,  139.
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válságmegelőzési kérdésekben információkkal segíti az érintett szövetségi 
minisztériumokat.6

A keresztény egyházak álláspontja a nemzetközi békéről és biztonságról

Általában véve mind a katolikus, mind a protestáns egyházak ökumenikus egyetértésben, 
ugyanazon keresztény békeetikát, az igazságos békét vallják. A kelet-németországi kato-
likus püspökök már  1983-ban  kiadtak egy állásfoglalást az igazságos békéről, ahogy 
 2000-ben  a Német Püspöki Konferencia is. Utóbbi dokumentum szerint az igazságos béke 
az igazságosság és béke elválaszthatatlanságán alapul. Az igazságos békéhez nemzetközi 
jogrendre van szükség, amely olyan intézményeket tesz lehetővé, amelyek érvényesítik 
a jogot. Habár a jog eszközként szolgál az erőszak megelőzéséhez, bizonyos helyze-
tekben az etikai céloknak elsőbbséget kell élvezniük e békefenntartási joggal szemben. 
A hidegháború utáni megváltozott nemzetközi rendszerben a konfliktuskezelés mégis 
kötelesség kell, hogy legyen, amelyet elsődlegesen az erőszak elkerülésével és csökken-
tésével kell végrehajtani.7

A németországi protestáns egyház (Evangelische Kirche in Deutschland, röviden 
EKD) által  2007-ben  kiadott memorandum leszögezi, hogy az igazságos béke eszmény-
képe csak a joggal valósítható meg. A nemzetközi jog nem helyettesítheti a békeetikát, 
de a békeetikának a nemzetközi jogra kell hivatkoznia. A békeetika különösen olyan 
helyzetekben szükséges, ahol a nemzetközi jog hiányos vagy nehezen értelmezhető. Egy 
igazságos békén alapuló nemzetközi rendszernek nem szabad a teljesen szuverén államok 
anarchiáján alapulnia, mert egy ilyen nemzetközi rendszer mindig magában hordozza 
a konfliktus kockázatát, ugyanakkor egy világállam sem lehet, amely megszünteti a kul-
turális különbségeket és a népek önrendelkezését. Ehelyett az igazságos béke célja egy 
nemzetközi kooperáción alapuló rend, amelynek megvalósítói nemzetközi intézmények 
és regionális együttműködések. Egy ilyen kooperatív nemzetközi rendszer hozzájárul 
az államok fenntartható kölcsönös függőségéhez, viszont eleget kell tennie olyan béke-
politikai feladatoknak is, mint az emberi jogok védelme vagy a szociális egyenlőtlen-
ségek felszámolása. A béke fenntartása pedig csak egy kollektív biztonsági rendszer 
keretei között lehetséges (ENSZ), amely az önvédelmet kivéve megtiltja az erőszak 
alkalmazását, az egyes államok védelmét azonban a részes államok közösen biztosítják. 
Az ENSZ-nek  azonban megvannak a maga gyengeségei, különösen a Biztonsági Tanács 
korlátozott cselekvőképessége miatt.8 A memorandum hiányossága e tekintetben, hogy 
egy ideális nemzetközi rendszert ír le, azonban nem nevez meg konkrét kritériumokat 

6 Auswärtiges Amt  2018.
7 Deutsche Bischofskonferenz  2000, 1., 23–24.; Hoppe–Werkner  2017, 351.
8 EKD  2007, 26., 57–59.
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arra vonatkozóan, hogy milyennek kellene lennie egy igazságos békén alapuló kollektív 
biztonsági rendszernek.9

Hasonlóan a Német Püspöki Konferenciához az EKD szerint a békét nem katonai esz-
közökkel, hanem a konfliktusok okainak kezelésével kell elérni, azonban nem zárkózik 
el teljesen az erőszak alkalmazásától mint legutolsó eszköztől, amely csakis az ENSZ 
felhatalmazásával fogadható el. Emellett viszont elismeri a kollektív védelmi szerve-
zetek, így a NATO létjogosultságát, mivel az napjainkra már nem pusztán védelmi szö-
vetség, hanem egyben kooperáción alapuló biztonsági szervezet is. A NATO területén 
kívüli műveleteit azonban már szkeptikusan ítéli meg. Az EKD memoranduma szerint 
Afganisztán bizonyította, hogy a katonai beavatkozás önmagában nem eredményez 
békét vagy gazdasági fellendülést, a biztonságos környezet megteremtése és az újjáépítés 
párhuzamosan kell, hogy történjen, nem egymást követően. Ugyanígy az Európai Unió 
biztonsági és védelmi integrációjának is békepolitikai szempontokat kell figyelembe 
vennie, külön hangsúlyt fektetve a polgári válságkezelési képességekre.10

A Német Püspöki Konferencia és az EKD által hangsúlyozott igazságos béke a Német-
ország fokozottabb külpolitikai szerepvállalásáról szóló vitában is előkerült  2014-ben. 
Joachim Gauck, akkori szövetségi elnök és egyben lutheránus lelkész úgy nyilatkozott, 
hogy az emberi jogok védelme esetén megengedhető a fegyveres fellépés, így indokoltnak 
vélte a Bundeswehr külföldi bevetéseinek növelését.11 E kijelentést Margot Käßmann12 
korábbi püspökasszony és több lelkipásztor is kritizálta, Sigurd Rink, az EKD tábori 
püspöke Gauck elnököt egy új különutasság (Sonderweg) veszélyére figyelmeztette.13 
Az EKD részt vett a  2016-ban  kiadott új biztonságpolitikai Fehér könyvről (Weißbuch 
 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr) szóló széles körű konzul-
tációban is, ahol szintén hangsúlyozta, hogy a német biztonságpolitikának az igazságos 
békéhez kell igazodnia. A Német Szövetségi Köztársaság történetében ezzel az egyhá-
zakat először vonták be a stratégiaalkotásba.14

Az ökumenikus egyetértésre azonban akadnak olykor ellenpéldák, így az igazságos 
béke értelmezése sem egységes. A Német Püspöki Konferencia  2014-ben  az Iszlám Állam 
kapcsán úgy nyilatkozott, hogy bár tudatában van annak, hogy a terrorszervezetet nem 
lehet katonai eszközökkel felszámolni, a nemzetközi közösségnek meg kell állítania 
a mértéktelen terrort, ezért megértést tanúsít a szövetségi kormány fellépése iránt.15 
Egy évvel később a Német Iustitia et Pax Bizottság támogatta a Bundeswehr bevetését 
a terrorszervezet ellen. Ezzel szemben a protestáns egyházak körében nem alakult ki 
egységes vélemény: míg a református oldalról keresztény kötelességnek vélték a katonai 

9 Hoppe–Werkner  2017, 351.
10 EKD  2007, 65–66., 90–94.
11 Gauck: „Auch zu Waffen greifen” (2014).
12 Käßmann már  1983-ban  a NATO kettős határozata, majd  2010-ben  a Bundeswehr afganisztáni 
bevetése ellen is felemelte szavát.
13 Bingener  2014.
14 EKD  2015b, 1.
15 Deutsche Bischofskonferenz  2014,  16.
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műveletet, az EKD vezetőségének több tagja is szkeptikusan viszonyult a kérdéshez.16 
Az EKD képviselői a Bundeswehr afganisztáni missziójának megítélésében is ellentétes 
véleményeket hangoztattak.17 Úgy tűnik tehát, hogy az igazságos békét a protestáns oldal 
hajlamos pacifistán értelmezni, olykor teljesen elveti a külföldi katonai beavatkozás 
eszközét.

A Német Püspöki Konferencia és németországi protestáns egyház nemzetközi békéről 
és biztonságról szóló álláspontját alapvetően három jellemzővel összegezhetjük: 1. a 
válságkezelésben a civil eszközöknek kell elsőbbséget élvezniük; 2. a békerendszert 
jogrendként értelmezik; 3. katonai erőszak csak a jog érvényesítésére alkalmazható. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyházak szerint az igazságos béke egyrészt többet jelent, 
mint a háború hiánya, a jogállamiság és a működőképes intézmények egyaránt feltételei 
a békének, másrészt nem a katonai erőszak igazolását jelenti, vagyis nem azonos a törté-
nelem folyamán többször is hangoztatott igazságos háborúval. A konkrét esetekről, mint 
az afganisztáni vagy szíriai beavatkozások, különösen a protestáns egyházak sokszor 
eltérő álláspontokat fogalmaznak meg, így tehát a külső szemlélő vagy akár a politikai 
döntéshozók számára nem egyértelmű, miként lehet az igazságos békét a gyakorlatba 
átültetni.18

Az egyházak mint külső politikai tanácsadók?

Felmerülhet a kérdés, hogy egy szekularizált államban egyáltalán miért kerülhetnek 
az egyházak mégis kapcsolatba a külpolitikával. Történelmi okokból kifolyólag Német-
országban az egyház és az állam törvényileg nincsen olyan szigorúan elválasztva, mint 
más európai államokban (különösen Franciaországban). Az egyház és az állam viszonyát 
lényegében három, az alaptörvényből levezethető elv határozza meg. Az „elválasztás 
alapelve” (Trennungsgrundsatz) nem jelenti a vallások, így az egyházak magánszférába 
való teljes mértékű kiszorítását. A „semlegesség elve” (Neutralitätsprinzip) megtiltja 
az államnak és intézményeinek, hogy magukat egy vallással azonosítsák, ami azonban 
nem jelenti az egyházak állami támogatásának tilalmát, valamint az állam nem tilthat ki 
minden vallásos vonatkozást a nyilvánosságból. Az állam továbbá a „paritás alapelve” 
(Paritätsgrundsatz) alapján engedélyezhet vallási tevékenységeket állami területeken, 
például hitoktatást vagy katonai lelkészetet. Következésképpen törvényileg az egyházak 
részt vehetnek olyan tevékenységben, amely segíti akár a külpolitikai döntéshozatalt is, 
például tanácsadás vagy tudományos tevékenység révén.

Az egyházak aktívan igyekeznek élni e lehetőséggel. Álláspontjuk szerint az igazságos 
békéért saját maguknak is cselekedniük kell, következésképp a háborúról és békéről szóló 
állásfoglalásaikat a nyilvános vitákba be kell vonniuk és a politika számára elérhetővé 

16 EKD  2015a.
17 evangelisch.de  2018.; Nielsen  2018.
18 Hoppe–Werkner  2017, 349., 356–357.

http://evangelisch.de
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kell tenniük.19 Ahogy az EKD fogalmazott: „A Németországi Protestáns Egyház szá-
mára a béke kezdettől fogva a nyilvánosság felelősségének kiemelt témáját képezi.”20 
Az egyházak számos módon befolyásolhatják a politikai döntéseket:

• publikációkat és állásfoglalásokat adhatnak ki a nyilvánosság és a politikai döntés-
hozók számára;

• párbeszédet folytathatnak a politikusokkal;
• nyilvános párbeszédfórumokat, mint például konferenciákat tarthatnak, ahol a felek 

megismerhetik egymás álláspontját;
• politikai tanácsadói tevékenységet végezhetnek;
• teljesen beszüntethetik a kommunikációt, ami azon ritka esetekben fordulhat csak 

elő, ha semmifajta befolyást nem képesek gyakorolni a politikára, vagy nincsen 
lehetőség párbeszédre;

• nem utolsósorban pedig fontos szerepük van a közvélemény befolyásolásában, mivel 
a társadalom valamennyi rétegével, ahogy a politikai és katonai szereplőkkel is, 
érintkezésben vannak, így széles körű kapcsolati hálóval rendelkeznek.21

Herbert Wulf konfliktus- és békekutató rávilágít, hogy az egyházak és a békekutatók 
politikai tanácsadói szerepe kapcsán több akadály is felmerülhet. Egyrészt az egyházak 
állásfoglalásait a politika nem mindig tudja a gyakorlatba átültetni, mivel olyan helyze-
tekkel szembesülhet, ahol nem létezik az igazságos békének megfelelő ideális megoldás. 
Ilyen például a védelem felelőssége (responsibility to protect) és a humanitárius inter-
venció, ahol a fegyveres beavatkozáson kívül nem létezik más gyors megoldás az emberi 
szenvedés mérséklésére. Akadály lehet az információ hiánya is. Ahogy a következőkben 
látni fogjuk, az egyházi szakértők által kiadott éves fegyverexport-jelentések bár széle-
sebb perspektívában vizsgálják a fegyverexportok okait és következményeit, ugyanakkor 
a kényes fegyverüzletekről döntő Szövetségi Biztonsági Tanács (Bundessicherheitsrat) 
ülései szigorúan titkosítottak, így a külső szakértők folyamatos lépéshátrányban vannak, 
csak a tendenciák alapján tudnak állást foglalni, a konkrét tényezőket nem ismerhetik. 
Ahogy az előzőekben láttuk, problémát jelenthet, ha az egyházak nem képviselnek egy-
séges álláspontot. A Bundeswehr koszovói, afganisztáni, majd szíriai bevetése mélyen 
megosztotta a kutatókat, ahogy az egyházakat is, így tehát a politikai döntéshozók 
számára nem világos, hogy melyik álláspontot képviseljék. Gyakran előfordul, hogy 
a tanácsadók irreális elvárásokat támasztanak a döntéshozók felé. Erre megint csak 
klasszikus példa a fegyverexport-politika. E szakpolitikában az egyházi szakértők újra 
és újra szigorítást javasolnak, amelyet a kormányok látszólag meg is fogadnak, azonban 
a következő évre nyilvánvalóvá válik, hogy a fegyverexport-politika megint nem elég 
visszafogott. Mindez nem jelenti azt, hogy a fegyverexportokról szóló egyeztetések értel-
metlenek lennének, ahogy később látni fogjuk, olykor képesek befolyásolni a politikai 
irányokat. A politikai tanácsadás további sajátossága, hogy a  döntéshozóknak általában 

19 Wulf  2018, 89–90.
20 EKD  2007, 7.
21 Wulf  2018, 91–92.; Munzinger  2018, 67.
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olyan információkra van szüksége, amelyek alátámasztják politikájukat, ha ilyennel 
nem szolgálhat a tanácsadó, akkor más tanácsadókhoz fordulnak. A német fegyverex-
port-politikában szintén megfigyelhető e jelenség. Mivel a szövetségi kormány nemzeti 
biztonsági kérdésként kezeli a védelmi ipar kapacitását és versenyképességét, a védelmi 
ipar képviselői pedig folyamatosan úgy érvelnek, hogy az exportok kulcsfontosságúak 
a fennmaradáshoz, a döntéshozók kénytelenek hallgatni a védelmi ipari lobbira még akkor 
is, ha a felvásárlók kétes megítélésű országok. Ezzel szemben az egyházak és békeku-
tatók szigorú emberi jogi és etikai elveken alapuló politikát javasolnak, amely azonban 
nem felel meg a nemzeti biztonsági szempontoknak. Végezetül e problémával össze-
függ, hogy mivel az utóbbi évtizedekben egyre több külső szereplő kerül a német kül-
politikába, a döntéshozóknak egyre több követelésnek, elvárásnak kell eleget tenniük.22 
Ahogy az elején utaltunk rá, napjainkban a német külpolitikában egyre több szereplő 
van jelen, mint az egyházak, a nem kormányzati szervezetek, alapítványok, mozgalmak 
vagy gazdasági érdekképviseletek. E körülmények között a politikai döntéshozók kép-
telenek minden szempontnak megfelelni, a fegyverexportok esetében például az igaz-
ságos béke elvét követő egyházak és a növekedésre törekvő védelmi ipari vállalatok 
álláspontjai nehezen egyeztethetők össze egymással. Ebből fakad, hogy a szövetségi 
kormányok általában mindig csak egy köztes, felemás megoldás mellett döntenek, amely 
végül egyik szereplőnek sem felel meg teljes mértékben. Azonban mindez megint csak 
nem teszi értelmetlenné a tanácsadók munkáját, ugyanis egy konszenzusos megoldás 
is előrehaladásnak számít.

Az Egyház és Fejlődés Közös Konferencia

A fegyverexportok miatt külön szót kell ejtenünk az egyházak béke- és konfliktusku-
tató szervezetéről, az Egyház és Fejlődés Közös Konferenciáról (Gemeinsame Konfe-
renz Kirche und Entwicklung). Ahogy az egyházak az  1960-as  években bekapcsolódtak 
a Német Szövetségi Köztársaság fejlesztéspolitikai tevékenységébe, felmerült részükről 
az igény egy ökumenikus együttműködési formára, hogy közös álláspontokat képvi-
seljenek a fejlesztési ügyekben. Így alapították meg  1973-ban  a nyugat-németországi 
katolikus és protestáns egyház hivatali vezetői az Egyházak Közös Konferenciáját a Fej-
lesztési Kérdésekért (Gemeinsame Konferenz der Kirchen für Entwicklungsfragen), amely 
nevét később Egyház és Fejlődés Közös Konferenciává (Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung, röviden GKKE) változtatta.23 A GKKE egyfajta munkacsoport, amely 
dialógust folytat a szövetségi kormánnyal és parlamenttel, valamint a társadalmi érdek-
csoportokkal fejlesztéspolitikai témákban. A GKKE-t a Német Iustitia et Pax Bizottság 
és a Protestáns Fejlesztési Szolgálat működteti, vezetőit a két keresztény egyház szövet-
ségi kormányhoz delegált képviselői adják. A szervezetben szakértői munkacsoportok 

22 Wulf  2018, 93–97.
23 Willems  1998, 303.
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működnek, amelyek a fegyverexportokkal, a fejlesztéspolitikával és az egyházak Afri-
kával kapcsolatos tevékenységével foglalkoznak, e területeken állásfoglalásokat adnak 
ki, továbbá konferenciákat, konzultációkat szerveznek a civil társadalmi és az állami 
szereplők között.24 E csoportokban olyan neves nemzetközi és németországi békekutató 
központok szakértői dolgoznak, mint a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet 
(SIPRI) a Bonn International Center for Conversion vagy az Institut Hessische Stiftung 
Friedens- und Konfliktforschung.

A GKKE fontos tevékenysége, hogy  1997 óta évenként, szakértői munkacsoportja 
által összeállított nyilvánosan elérhető jelentéseket25 ad ki a szövetségi kormány fegy-
verexportjairól és ezeket etikailag értékelve, növeli a transzparenciát egy olyan kényes 
területen, amelyhez egyébként kevés nyílt forrás áll rendelkezésre a Szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium jelentésein kívül.26 Jelentései és állásfoglalásai a fegyver-
exportokkal kapcsolatban mérvadónak számítanak, a média és a szakirodalom rendsze-
resen hivatkozik rájuk. A média mellett a politika is figyelembe veszi szakvéleményeit, 
így szakértői részt vettek a korábbi gazdasági miniszter, Sigmar Gabriel által  2016-ban  
felállított fegyverexport-ellenőrzés jövőjét vizsgáló bizottságban (Zukunft der Rüstung-
sexportkontrolle), amelyben a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet, az Amnesty 
International és az IG Metall képviselői egyaránt tagok voltak. A GKKE munkatársai 
szakértőként részt vettek  2018 szeptemberében a Bundestag Gazdasági Bizottságának 
meghallgatásán is.27 A továbbiakban az egyházak szerepét egy esettanulmányon, a fegy-
verexport-politikán keresztül fogjuk értékelni.

Esettanulmány: az egyházak szerepe a fegyverexport-politika fékezésében

Németország hagyományosan szigorú fegyverexport-politikája  2010 után, de különösen 
 2013–2017 között a korábbi évekkel ellentétben meglazult. A kormány által kiadott 
fegyverexport-engedélyek értékei az öt év alatt összesen 30,77 milliárd eurót tettek ki, 
a  2015-ös  és  2016-os  években húszéves rekordot értek el (lásd az 1. ábrát), ezzel Német-
ország a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőre volt szoros versenyben Kínával, 
az Egyesült Királysággal és Franciaországgal (lásd az 1. táblázatot).

24 GKKE  2013, 1.
25 A GKKE jelentéseihez nyílt forrásokat használ fel, a szövetségi kormány jelentésein 
kívül a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatbázisát, az Egyesült Államok 
külügyminisztériumának fegyverkereskedelemről és katonai kiadásokról szóló kiadványát, illetve 
különböző szakértők, kutatók elemzéseit, ezzel szélesebb spektrumban értékelve a fegyverexport-
politikát. A jelentések tehát mindenképpen szakmailag megalapozottnak és tudományos igényűnek 
mondhatók. 
26 GKKE  2013, 1–2.; GKKE  2001,  11–12.
27 GKKE  2019a, 25.; BMWI.de

http://BMWI.de
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1. ábra
Az összes egyedi fegyverexport-engedélyek értéke  1997–2018-ban
Forrás: Die Bundesregierung  2010–2018 alapján a szerző szerkesztése

1. táblázat
A világ öt legnagyobb fegyverexportőre és részesedésük a globális fegyverkivitelből  1989–2017 között
A világ öt legnagyobb fegyverexportőre 1989–1992 1993–1998 1999–2003 2004–2008 2008–2012 2013–2017
Egyesült Államok 28,9% 48% 34% 31% 30% 34%
Szovjetunió/Oroszország 6,6% 11% 30% 25% 26% 22%
Franciaország 1,8% 9,4% 7% 8% 5,8% 6,7%
Németország 4,3% 6,4% 6% 10% 7,4% 5,8%
Egyesült Királyság 1,2% 7,9% 5% 4% 3,8% 4,8%
Kína* – – – – 4,6% 5,7%

Forrás: SIPRI  1990–2018

Ezen felül a célországok többsége már nem európai uniós és NATO-tagállamok voltak, 
hanem úgynevezett harmadik országok, köztük olyan közel-keleti országok, mint Sza-
úd-Arábia vagy Törökország, amelyek aktív fegyverkezést folytatnak, illetve fegyveres 
konfliktusokban vesznek részt, politikai rendszerük pedig igencsak ellentétes a nyugati, 
emberi jogokat tisztelő értékrenddel. E tendencia széles körű kritikákat váltott ki, ame-
lyek szerint Németország fegyverexport-politikájával felelőtlenül támogat diktatórikus, 
emberi jogokat súlyosan sértő rezsimeket, így maga is hozzájárul regionális konfliktusok 
és a migrációs válság eszkalációjához.28

28 A  2013–2017 közötti időszakról és a német fegyverexport-ellenőrzésről bővebben lásd: Speck  2018.
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A fegyverexport-politika ellen egyrészt az ellenzéki pártok (SPD, Szövetség ’90/
Zöldek, AfD), másrészt több civil szervezet és mozgalom foglalt állást. Utóbbiak közül 
is kiemelkedik a  2011-ben  alapított Aktion Aufschrei29 mozgalom, amely  16 civil szerve-
zetet foglal magába, köztük a németországi protestáns és katolikus segélyszervezeteket, 
illetve a Pax Christi nemzetközi katolikus békemozgalmat. Kiemelendő továbbá, hogy 
a Bundeswehr hadtörténeti és társadalomtudományi központja szerint a német társa-
dalom számára a fegyverexportok a Bundeswehr harctéri bevetése és a menekültek be-
fogadása mellett az egyik legnépszerűtlenebb kül- és biztonságpolitikai eszköz:  2019-ben  
a megkérdezettek 45%-a  határozottan ellenezte.30 A kormány fegyverexport-politikáját 
tehát nem kizárólag az egyházak kritizálták, azonban elsősorban a GKKE révén állandó 
nyilatkozataikkal és jelentéseikkel tájékoztatást nyújtottak a médiának és a szélesebb 
közvéleménynek.

A német kormány a fegyverexportokat különböző biztonságpolitikai és gazdasági 
érdekekkel védte, azonban az erős társadalmi és belpolitikai nyomásnak engedve, illetve 
részben a nemzetközi fejlemények31 miatt  2018–2019 folyamán jelentősebb szigorításokra 
kényszerült. A  2018-as  CDU–CSU–SPD koalíciós szerződés egy szigorított fegyverex-
port-politikát sürgetett,32 a kormány a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi halálát köve-
tően már nem adott ki újabb exportengedélyeket Szaúd-Arábiának,33 illetve a  2019 őszi 
észak-szíriai támadást követően részlegesen leállította a Törökországba irányuló expor-
tokat.34

A meglazult fegyverexport-politika visszafogása végül részben sikeres volt: a  2000 óta 
érvényben lévő Politikai Alapelveket (Politische Grundsätze) – amelyek alapján a szö-
vetségi kormány dönt a fegyverexportok engedélyezéséről – megújította a kormány. 
Az új Alapelvek leszögezik, hogy a fegyverexport-politikának továbbra is szigorúnak 
kell maradnia, továbbá a harmadik országokba már nem exportálhatók kézifegyverek, 
valamint a fegyverexportok nem járulhatnak hozzá a harmadik ország fegyverexport-
kapacitásainak továbbfejlesztéséhez.35 A szigorítási törekvések a célországok tekinte-
tében mutatkoztak meg:  2019 első felében az exportengedély-értékek 60,1%-a  az EU- 
és NATO-tagállamok számára lett kiadva,36 azonban a  2019-es  év újabb rekordot döntött, 

29 A mozgalom akkor került különösen a németországi média figyelmébe, amikor vezetője, 
Jürgen Grasslin feljelentést tett a Heckler & Koch vállalat ellen, amiért az  2006 és  2009 között 
4700 gépkarabélyt szállított illegálisan Mexikóba, ahol azokkal korrupt rendőrök és drogkereskedők 
több mint 40 civilt mészároltak le. (DW  2019c) Hozzátesszük, hogy a fegyverexportok elleni civil 
mozgalmak már az  1980-as  évek óta aktívak, de a  2010-es  évektől megerősödött tevékenységük.
30 Steinbecher et al.  2019, 43.
31 Németországon kívül valamennyi uniós tagállam Szaúd-Arábia esetében felfüggesztette 
a fegyverexportokat Hasogdzsi meggyilkolása miatt, illetve csökkentette a Törökország részére történő 
fegyvereladásokat az észak-szíriai hadjárat miatt.
32 Koalitionsvertrag  2018,  149.
33 Weiter keine Waffen für Saudi-Arabien (2019).
34 DW  2019a.
35 Politische Grundsätze 6–7.
36 BMWI  2019.
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túllépve a  2015-ös  értéket is, valamint – a  2018-as  koalíciós szerződésben foglaltak elle-
nére – a célországok között így is szerepelt kettő olyan ország (Egyesült Arab Emírségek 
és Egyiptom), amelyek közvetlenül részt vesznek a jemeni konfliktusban.37

Mi azonban a protestáns és katolikus egyházak konkrét álláspontja a német kor-
mány fegyverexport-politikájáról? Az EKD képviselői számtalan nyilatkozatban el-
ítélték Németország fegyverexportőri szerepét, ahogy a katolikus oldalról többek között 
a Német Püspöki Konferencia elnöke, Robert Zollitsch érsek, illetve maga Ferenc pápa 
is.38 A GKKE szerint a nemzetközi fegyver- és hadianyag-kereskedelem az erőszak eszkö-
zeinek és szolgáltatásainak továbbadását jelenti, ezért közvetlenül vagy közvetve hozzá-
járul emberek halálához, a német alaptörvény szerint pedig az emberi élet az egyetemes 
emberi jogok védelme alá tartozik. A fegyverekkel való kereskedelem csak különleges 
feltételekkel lehet jogszerű, hasonlóan az erőszak alkalmazásához vagy az azzal való 
fenyegetéshez. A GKKE szerint a fegyverexportok engedélyezésénél olyan szempontokat 
kell figyelembe venni, mint hogy hozzájárulnak-e az erőszak eszkalációjához, a fogadó 
állam törvényes kormánnyal bír-e, valamint békepolitikai szempontokat követnek-e, 
összességében tehát az igazságos béke feltételeinek kell megfelelniük.39 A GKKE már 
évek óta kifogásolja ezek alapján a Szaúd-Arábiába és a többi, jemeni konfliktusban 
részt vevő országba (többek között Egyiptomba, az Egyesült Arab Emirátusokba, Jor-
dániába) irányuló exportokat, ezen országok ellen fegyverembargó bevezetését tartja 
szükségesnek, valamint javasolja, hogy Németország szálljon szembe az európai fegyver-
export-politika meglazítását szorgalmazó brit és francia törekvésekkel.40 Az ökumenikus 
munkacsoport nem találta kielégítőnek a szövetségi kormány új Politikai Alapelveit sem, 
amelyek szerinte nem szigorították meg alapvetően a fegyverexport-politikát, amint 
az a  2019-es  év rekordja és a célországok összetétele alapján is látszik.41 A GKKE a szi-
gorú német fegyverexport-ellenőrzés végének tartja, hogy Franciaország és Németország 
a  2019 októberében kötött védelmi együttműködési egyezmény értelmében többé nem 
akadályozzák a közösen gyártott haditechnikai eszközök kivitelét, ezért a német vétójog 
fenntartását tartja szükségesnek.42

Összességében tehát a szigorított fegyverexport-politika felemás eredményt hozott, 
amiből arra következtethetünk, hogy a szövetségi kormány egyaránt kívánt eleget tenni 
a védelmi ipar exportigényének, illetve az ellenzéki pártok, a civil mozgalmak és az egy-
házi szereplők által megfogalmazott kritikáknak. A kormánynak továbbá érdeke volt, 
hogy valamelyest csillapítsa a támogatottságát csökkentő össztársadalmi tiltakozást. 
Megállapíthatjuk, hogy azzal, hogy az egyházak hozzájárultak a fegyverexportokról 
szóló társadalmi vitához, közvetett módon sikerült befolyásolniuk a kormány politikáját.

37 DW  2019b.
38 Aufschrei-waffenhandel.de s. a.; Der Westen  2013; Katolisch.de  2019.
39 GKKE  2019a, 26–31.
40 GKKE  2019b.
41 GKKE  2019c.
42 GKKE  2019a, 22.
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Következtetések

A nagy keresztény egyházak német külpolitikában betöltött szerepe jelentősen változott 
az elmúlt harminc évben. Míg a hidegháborús időszakban egyfajta kiegészítő szereplők 
voltak a fejlesztési segélyezésben, az  1980-as  évektől egyre több külpolitikai kérdésben 
foglaltak állást, napjainkra pedig már kiterjedt kapcsolati hálóval bíró társadalmi érdek-
csoporttá váltak, amely a békemozgalmak központi szereplőjeként morális elvárásokat 
fogalmaz meg a hivatalos külpolitikával szemben, külső szakértőként, tanácsadóként 
pedig részt vesznek a kormányzati konzultációkban.43 Gero Erdmann német polito-
lógus szerint megállapítható, hogy más nem kormányzati szervezetekhez hasonlóan 
az egyházak akkor sikeresek, ha minél több különböző szervezettel képesek szövetségbe 
tömörülni és így széles körű PR-tevékenységet és lobbit tudnak folytatni, tehát egyedül 
nem képesek alapvető politikai irányváltoztatásokat elérni.44 Hangsúlyozzuk, ehhez az is 
szükséges, hogy az egyházak egységes álláspontot képviseljenek az adott kérdésben. 
Mindez a fegyverexportok esetében különösen igaznak bizonyul, ahol bár az egyházi 
szervezetek fontos résztvevői az exportok elleni békemozgalomnak, például a  2019-ben  
bekövetkezett szigorítások (kézifegyverexportok tilalma, Szaúd-Arábia és Törökország 
elleni embargók) mégis nagy részben az ellenzéki pártok nyomásának és a Németor-
szággal szembeni nemzetközi elvárásoknak voltak köszönhetőek. Az egyházak tehát 
ez esetben inkább egyfajta áttételes kontrollt tudtak gyakorolni a szövetségi kormány 
felett, mivel ökumenikus álláspontjuk más belpolitikai és nem állami szereplők törek-
vésével is egybeesett.

Az egyházak társadalmi párbeszédben való részvételükkel és tanácsadói tevékeny-
ségükkel, ha áttételesen is, de hatással vannak a német kül- és biztonságpolitika irá-
nyaira. Ha megmarad ezen szerepük, békeetikai elveik viszont egyre inkább ellentétbe 
fognak kerülni a német külpolitikában  2014-től  erősödő azon ambíciókkal is, amelyek 
Németország erőteljesebb nemzetközi, akár katonai szerepvállalását szorgalmazzák. 
Ez esetben a különböző irányzatok ütközése miatt a német kül- és biztonságpolitika 
továbbra is kiszámíthatatlan lesz.
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Srí Lanka és Mianmar összehasonlítása vallásbiztonsági 
szempontok alapján

Markovics Milán Mór

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben a konfliktusok és a politikai erőszak több formájában hangsú-
lyosabb szerepet kapott a vallás.1 Ennek következménye, hogy egyes kutatók a vallást 
az elemzések lényeges elemévé teszik, ilyen például a migráció, a humanitárius beavat-
kozások, a karitatív tevékenységek.2 A vallási szempont ezen területeken megjelenő 
fogalmi és módszertani környezete még fejlődőben van, ugyanakkor a magyar vallás-
biztonság mint fogalom megfelelő kifejezés az előbbiek leírására. Nemcsak a számos 
tanulmányban fellelhető iszlám és kereszténység viszonylatában, hanem Ázsia egyes 
buddhista vallási többséggel rendelkező országaiban is jól megfigyelhető a nemzeti biz-
tonság és a vallás kapcsolata.

A tanulmányban először a vallásbiztonság fogalmát írom körbe, majd Mianmart, 
különösen annak vallásbiztonságával kapcsolatos eseményeit emelem ki, végül Srí Lanka 
és Mianmar vallásbiztonsági összevetésével zárom a tanulmányt. Szándékom szerint ezek 
alapján körvonalazódhat és bemutatható az a hipotézisem, hogy a biztonság területein 
belül a vallásbiztonság lényeges eleme a nemzeti biztonsági elemzéseknek.

Vallásbiztonság

A vallásbiztonság fogalma még új. A vallásbiztonság hasonlít más szóalkotásokhoz, mint 
például a kiberbiztonság vagy a nemzetbiztonság. Minden esetben a fenyegetések elkerü-
léséről van szó.3 A fenyegetés támadhatja a biztonság tárgyát, például a kiberteret, vagy 
épp maga a tárgy válik eszközzé a kezünkben, hogy a fenyegetést el lehessen hárítani.4 
Ennek analógiájaként a vallásbiztonság tárgya a vallás. Célja, hogy a vallási elemeket 
felismerje egy fenyegetésben, képes legyen az elhárításához eszközöket és módszereket 
találni, illetve hogy védje a vallási elemeket egy fenyegetés kapcsán.5

A biztonság összetett jellege miatt nem valószínű, hogy tisztán vallási fenyegetéssel 
találkozunk, vagy akár csak tisztán vallási közösségeket kell védelmezni. A  vallásbiztonság 

1 Townshend  2003.
2 Fischl  2018.
3 Gazdag–Remek  2018.
4 Kovács  2018.
5 Resperger–Ujházi  2019, 7–8. 
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így szükségszerűen a konfliktus széles spektrumát vizsgálva, az azokban található vallási 
elemekkel kell foglalkozzon. Ezért ebben a tanulmányban is a biztonság számos területét 
szándékozom vizsgálni, de minden esetben a vallásbiztonságra tekintettel.

Mianmar

Mianmar újkori történetének egyik meghatározó éve volt  1948, amikor függetlenné vált. 
Az ezt megelőző időszakra a buddhizmus elterjedése és a brit gyarmati időszak meg-
határozó tanulmányom szempontjából.  1989-től  az ország vezető katonai juntája Burmát 
Mianmarra nevezte át.6 Mianmar számos kisebbséget tömörít, akiket előbb a britek, majd 
a katonai junta tartott egyben. Az államokra tagolt ország kisebbségei közül többnek 
saját (több esetben jelentős élőerővel rendelkező) milíciája van.7 Mianmar India és Kína 
szorításában, a nagyhatalmak árnyékában kell, hogy saját identitást találjon a kisebb-
ségek tengerében, emellett igyekszik megtalálni az egyensúlyt, ugyanakkor hasznot is 
húzni a kapcsolatok révén.8 Az ország meghatározó (bár nem minden államára azonos 
mértékű) közös vonása a buddhizmus.

Asóka, az indiai Maurja-dinasztia harmadik császára, miután felvette a buddhizmust, 
széles körben terjeszteni kezdte azt a régióban, a mai Mianmar területén is. Korábban 
az ország animista és hindu (brahmanista) volt, és sok kis királyságra osztva létezett 
a mai mianmari területen.  1886-tól   1948-ig  brit gyarmatként osztozott annak előnyeiben 
és hátrányaiban több, szintén buddhista többségű környező országgal. A gyarmati idő-
szakban az állam és vallás szétválasztásának elve érvényesült. Így könnyen válhatott 
a buddhizmus a gyarmatot el nem fogadók számára ideológiai háttérré és identitássá, 
ugyanakkor a buddhizmus volt az egyetlen közös a több mint száz etnikum számára.9 
A függetlenedés után Burma önmaga identitását kereső ország lett, közben a hadsereg 
(Tatmadaw) egyre erőteljesebb szerepet kapott a politikában.

1962 és  1988 között már egy tábornok, Ne Win lett az ország vezetője, aki szocialista 
elvek alapján irányította és vezette az országot.  1988-tól  erőssé vált az ország vezetése 
ellenében a társadalmi ellenállás,  1990-ben  választásokra is sor került, de a katonai 
vezetés csak megerősödött általa. Ekkor tűnt fel először Aun Szan Szu Kji (továbbiakban: 
Szu Kji), a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) párt vezetője, aki a választást ugyan 
megnyerte, de a katonai junta nem engedte érvényesülését.10 A nyugaton tanult és sokáig 
ott élt Szu Kji ennek hatására a béke és a demokrácia szimbóluma lett, így különböző 
díjakat, például Nobel-békedíjat is kapott.11 A mianmari katonai junta házi őrizetbe 

6 BBC  2007.
7 T. H. Tan  2007.
8 Háda  2012a.
9 Walton  2012.
10 Háda  2012b, 25–26.
11 The Nobel Prize (1991).
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zárta, hogy megakadályozza a választási győzelméből fakadó politikai lépéseit, és távol 
tartsa a későbbi választásoktól. (1989–2010 között megszakításokkal, de rendszeresen 
házi őrizetbe került.)

Közben a társadalmi elégedetlenség és az országra jobban felfigyelő Nyugat közben-
járására a katonai junta helyzete meginogni látszott.  2007-re  az amúgy is szegénységben 
tengődő ország széles körű ellenállása bontakozott ki.  2007. augusztus  19-én  a buddhista 
szerzetesek nem fogadtak el adományokat a katonai vezetőktől, így azok nem kaptak 
áldást cserébe. A helyi buddhista théraváda12 hagyomány szerint ugyanis a buddhista 
vallás célja a megvilágosodás, amelyet kolostorban lehet csak elérni, de a nem ott élők 
is erényeket gyűjthetnek, akik majd reinkarnációkon át így hamarabb eljutnak a célhoz. 
A szerzetesek számára adományt nyújtani ilyen erénygyűjtési lehetőség.13 Ezek a szer-
zetesek az utcára is vonultak tüntetőkként, ezért a szakirodalom a sajátos színű szerze-
tesi ruháik miatt sáfrányos forradalomnak nevezte el az eseményeket. Bár a szocialista 
vezetés alatt még nem, az  1990-es  évektől támogatta az állam a buddhista szerzetes-
közösségeket.14 Ennek következménye lett így, hogy az utcára vonuló szerzetesek mellé 
számosan be mertek állni tüntetni.

A katonai junta, ha korlátoltan is, de erőszakos eszközökkel lépett fel. Másfelől 
a korábbi  1990-es  választásokhoz hasonlóan belátta, hogy a tömeg ellenében nem 
az erő önmagában, hanem egy változás mögé elbújva, saját maga átmenekítése a meg-
oldás.  2008-ban  a Nargis ciklon természeti katasztrófája elhalasztotta a változásokat, de 
a katonai junta elégtelen segítsége a katasztrófa idején még inkább felszította az ellen-
téteket. A Nyugat figyelmét már rég élvező Szu Kji és pártja, az NLD a  2012-es  időközi 
választásokon és több helyen nyert is. Ekkorra azonban az ország vezetése számára jól 
jött, hogy az NLD bejutott a parlamentbe, főleg, hogy csak kisebbségben, hiszen így 
a katonai junta a demokráciát igazolni tudta immáron más országok felé, ráadásul éppen 
Szu Kji személye és pártja kapcsán.15

A  2015-ös  választások azonban nagy változásokat hoztak. Az NLD abszolút több-
séget kapott. A parlament Htin Kyawot (az első elnök, aki nem a katonai juntából való) 
választotta meg államelnöknek, és mivel a  2008-as  alkotmány szerint ő a kormányfő is, 
ezért a nyertes Szu Kjinek létrehoztak egy államtanácsosnak nevezett pozíciót, amely 
a miniszterelnöki feladatköröket és hatalmat de facto tételezte elő számára (de iure 
maradt az elnöknél).16

2017-ben  az utcán lelőtték a muszlim U Ko Nit, aki jogászként az NLD tanácsadója 
és az államtanácsosi hely jogi megalapozója is volt. Nem derült ki, hogy a gyilkosság 
iszlamofóbia miatt vagy a katonai junta ellen való írásai okán történt, de külön vagy 

12 A buddhizmus ma létező egyik legrégibb ága, amely főleg Mianmarban, Srí Lankán, Laoszban, 
Thaiföldön és Kambodzsában található meg. Nagy hangsúlyt fektet az egyénre és a szerzetesi 
életformára. 
13 Háda  2012b.
14 A buddhista szerzetesközösségeket szanghának hívjuk. Háda  2010, 36.
15 Háda  2012b, 27.
16 Mclaughlin  2016.
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egyesével is elég volt ahhoz, hogy aláássa az ország demokratikus átalakulásának (és egy 
teljesen új alkotmány bevezetésének) megvalósítását. Szu Kji nem vett részt a temetésén, 
részvétet sem nyilvánított, ami az iszlám közösség és az U Ko Nit tisztelő NLD-tagok 
távolabbra kerülését eredményezte.17

Rohingyák Mianmarban

„A helyzet a világ leggyorsabban növekvő  
menekültválságává és emberi jogi rémálmává vált.”

António Guterres, ENSZ-főtitkár

Mianmar jelenleg a rohingyakérdés miatt áll nemzetközi figyelem homlokterében.
Az egyébként etnikai kérdésként felmerülő eset vallási kérdéssé is válik az etnikum 

meghatározó vallási hovatartozása okán. A  14–16. század során a Delhi Szultanátustól 
függetlenedő Bengáli Szultanátus alatt az indiai szubkontinens északi részein a hindu 
vallás dominanciája után az iszlám lett az uralkodó vallás. A korábbi Arakán, mai Rak-
hine nevű szövetségi állam területére is hatással lévő birodalomban így a hindu és budd-
hista (és helyi) vallásokat az iszlám váltotta fel.18 A mai Mianmar területétől földrajzilag 
az Arakán-hegység szigeteli el. Ezen körülmények miatt a területen élő népesség külön-
leges, kívülálló helyzetbe került. Ez az állapot mindmáig kitart.

A rohingyák Mianmar Rakhine (korábbi nevén: Arakhan) tartományában élő, többsé-
gében muszlim lakosok. Vallásuk a Bengáli-öbölbe érkezett arab és perzsa kereskedőktől 
származik.19 A Mianmartól nyugatra fekvő Bengália középkori iszlám terület volt sok 
éven át (például Bengáli Szultanátus, Mogul Birodalom).20 A mai Mianmar területének 
éppen a Rakhine állambeli részén vagy közvetlen nyugati szomszédságában (de azonos 
földrajzi egységben) terültek el ezen birodalmak keleti határai. A brit gyarmati időben 
sokan érkeztek India belsejéből Bengália és a mai Rakhine területére. (Főleg mun-
kások, akiknek akkor a birodalom hasznát is vette.) A rohingyák tehát egyszerre vannak 
Mianmar területén és földrajzi értelemben attól elhatároltan, vallásilag (egy tömegben) 
elszigetelve a többségi buddhista lakosságtól. A rohingyák az  1982-es  állampolgársági 
törvény21 miatt nem állampolgárai Mianmarnak, így a gazdasági állapot tekintetében 
amúgy is gyenge ország nem tartja magára nézve kötelezőnek az állampolgároknak kijáró 
állami védelmet vagy gondoskodást.22 A mianmari álláspont szerint ők bangladesiek, 

17 Htusan  2017.
18 Kulke–Rohermund  2004.
19 Islam  2019.
20 Kulke–Rohermund  2004.
21 UNHCR  1982.
22 Háda  2017, 3.
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így szerintük nekik kell állampolgárságot adni ennek a mianmari határokon belül élő 
kisebbségnek.23

Miközben Szu Kji a demokratizálódás egyik szimbóluma lett, és a mianmari demok-
ratizálódás garanciáját s a „rohingyahelyzet” megváltozásának reményét láthatták benne, 
némely esetben elbizonytalanító lépéseket tett. A leglátványosabban akkor merültek fel 
kétségek, amikor U Ko Ni esetével kapcsolatban passzív maradt, a másik a rohingyákkal 
kapcsolatban várt lépéseinek hiánya vagy bizonytalan lépései.24

Mianmarban a  2014-es  népszámlálás adatai szerint Rakhine szövetségi állam lélek-
száma az összlakosság 4,1%-a.25 A rohingyák lélekszáma nem ismert. A mianmari tör-
vények alapján  135 kisebbség él Mianmarban, amelynek nem része a rohingya etnikum. 
Mianmar vezető nézőpontja szerint ők bangladesiek, így a  2014-es  népszámlálás szerint 
mindössze 28 731 muszlim él Rakhine területén belül. A teljes országban a muszlimok 
összlétszáma 1  147 495.26 A népszámlálás külön említi azokat, akiket nem lehetett a hiva-
talos lakosság közé számolni.27 Ez utóbbi muszlimok létszáma 1 090 000 Rakhinén belül, 
és 1  206 353 országosan, ami a nemzetközileg elfogadott, de a Mianmarban hivatalosan 
nem létező rohingya kisebbség valós számára utal, vagyis jóval meghaladja és talán el 
is érheti a kétmilliót.28

1948 után a számos kisebbséget összefogni, számukra közös „mianmari” identitást 
adni nélkülözhetetlennek tűnt, különben a függetlenedés tovább szabdalhatta volna 
az országot. Az etnikum mellett a vallás és a nyelv jelent meg nagyobb arányban kohé-
ziós lehetőségként. Az ország nagyobb része buddhista, ami eszközzé lett a mindenkori 
hatalom kezében, különösen, amikor az a mianmari identitás alapjaként tűnik fel.29 A Tat-
madaw sem kerülhette el, hogy a buddhizmust vagy legalábbis a buddhista identitást 
számba vegye mint identitást és az ország többségének világnézetét. Ezzel együtt azonban 
szembekerült a többi vallással, különösen azokkal, amelyek a buddhizmustól nagyobb 
mértékben különböznek, így az iszlámmal is. A rohingyákkal szembeni intézkedéseknek 
számos formája volt, így például korlátozták az egy családba születő gyerekek számát.30 
Korlátozták a házasságokat is, például a poligámiát és a vallásilag vegyes házasságokat, 
amelyek elsősorban az iszlám közösséget érintették.31

A politikai eszközökön és eseményeken túl erőszakos cselekmények is történtek. 
A rohingyák az elnyomás ellenében, a buddhisták a fenyegetettség ellen léptek fel. Ugyan-
akkor köztörvényes bűnözők tettei is kiváltói lettek a másik fél erőszakos  fellépésének. 

23 Islam  2019.
24 McPherson  2017.
25 The Union Report (2016).
26 The Union Report (2016).
27 Solomon  2016.
28 The Union Report (2016).
29 Crisis Group  2017a.
30 Rakhine state Rohingya face two-child limit on family size (2013). 
31 Deutsche Welle  2015.
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Ez az eseménysor  2012-re32 eszkalálódott olyannyira, hogy a válaszlépés az állam részéről 
már a hadsereg bevonását hozta magával.33 A mianmari vezetés szempontjából terro-
rista csoportként, a rohingyák szempontjából önvédelmi csoportként  2016-ban  létrejött 
az ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army).34

A már rendkívül összetett „adok-kapok”  2017 augusztusára széles körű erőszakká 
bontakozott ki. Először az ARSA, vagyis a muszlim rohingyák támadtak, majd később 
sok emberi jogi kérdést felvető módon erre reagáló nemzeti hadsereg, a Tatmadaw.35 
Közben a nemzetközi segélyszervezeteket nem engedték a helyszínre. A válság jelentős 
nemzetközi kritikát váltott ki. Az ENSZ főtitkára, António Guterres  2017. szeptember 
2-án  hivatalos levelet küldött a Biztonsági Tanácsnak – ami ehhez hasonló esetben 
az első alkalom  1989 óta –, miszerint a nemzetközi közösség felelőssége a krízis további 
kiterjedésének megfékezése.36 A rendőri és katonai beavatkozás pozitív reakciót is ki-
váltott a nyugati államok egy részéből, de különféle nem kormányzati civil szervezetek 
(non-governmental organization, továbbiakban: NGO-k) megnyilatkozásai árnyalták 
a képet.37 Szintén  2016-ban  jött létre az államtanácsos hely is, amely lehetővé tette, 
hogy a  2008-as  alkotmány 59 (f) pontját nem kellett módosítani, miszerint az elnöknek 
és alelnöknek nem lehet „idegen hatalom” által kiadott állampolgársága, sem a közeli 
hozzátartozóinak.38 Szu Kji így (bár elnök és alelnök nem lehetett tiszteletbeli kanadai 
állampolgársága miatt)39 az államtanácsosi hellyel elnyert egy sajátosan szabadabb pozí-
ciót is, hiszen az elnököt kötik az előírások, mint például az alkotmány 64. pontja, amely 
megtiltja, hogy az elnök pártpolitizáljon.40

Az eddig felsorolt események és azok okai a vallásbiztonságot szemügyre véve jól 
elemezhetők. A mianmari buddhista vallást képviselő és azt irányító szerzetesek az isz-
lámot fenyegetésnek érzik a buddhizmusra és a buddhista társadalomra nézve is. Mivel 
az oktatást is gyakran buddhista szerzetesek végzik, tekintélyük nem csupán vallási, 
hanem politikai eredetű is és széles körben autentikusnak tartott.41  2010 után a reformok 
és a demokratizálódás egyben előhívta a buddhista nacionalizmust is. Ennek hátterében 
a rohingyák helyzete állt, akik állampolgárság és etnikai elismertségük hiányában álltak 
szemben Mianmar kormányával és a buddhista színezetű nacionalistákkal.

A buddhista hit (vallás) védelme és ennek kormányoldali hangsúlyozása azonban 
nem jelenti a kormány és a szangha szövetségét. A kormánynak jelentős ideológiai 

32 Időközi választások voltak ebben az évben. A rohingyák, mivel mianmari álláspont szerint 
bangladesiek, nem szavazhattak.
33 Crisis Group  2013.
34 Fair  2018.
35 UNHRC  2018.
36 Crisis Group  2017b.
37 Reuters  2012.
38 A  2008-as  mianmari alkotmány.
39 Harding–Khin  2017.
40 A  2008-as  mianmari alkotmány.
41 Crisis Group  2017a.
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eszköz összefogni a buddhista vallású és ezáltal más kisebbségtől elkülöníthető etni-
kumokat. A szanghának hasznos a kormánytámogatás, amivel védeni tudják a budd-
hizmust, különösen abban a tekintetben, hogy más vallások által veszélyeztetettnek 
tartják azt. A nemzet egységét megtestesíteni hivatott buddhizmus mögött ugyanakkor 
nem egy uralkodó áll, mint például egy alkotmányos monarchia esetében, hanem egy 
csoport. A vallás képviselői különös tiszteletnek örvendenek nemcsak a nép körében 
betöltött vallási szerepük miatt, hanem a kormány feléjük irányuló sajátos közeledése 
miatt is. Mianmarban a buddhizmust – a théraváda buddhizmusban különösen hangsúlyos 
szerepet kapó – szerzetesek testesítik meg. Nincs egyetlen feje, vezetője, ugyanakkor 
vannak jelentősebb képviselői. Elméletileg és szervezeti értelemben a legmagasabb mél-
tóságban a magas rangú buddhista szerzetesek kormány által kinevezett testületének, 
vagyis a Mahana (State Saṅgha Mahā Nāyaka Committee, Állami Szangha Maha Nayaka 
Bizottság) vezetője áll, aki Mianmarban felügyeli és szabályozza a szanghát.42 A Mahanát 
egyesek a kormány eszközének tartják csupán,43 ugyanakkor fontos megemlíteni itt azt, 
hogy van, aki népszerűségével kiemelkedik a többi szerzetes közül. A legjelentősebb, 
aki nemzetközi figyelmet is kapott, Ashin Wirathu.

Mianmar így példája annak, amikor a vallás és állam szétválasztva, de egymásra 
utalva látszólag sajátos szimbiózisban létezik, ugyanakkor e szimbiózis mélységének 
hiányát mutatja, hogy többször egymás ellen fordulnak. Másfelől arra is példa, hogy 
a vallás (vagy annak egy csoportja) még akkor is megőrzi ideológiai szuverenitását, ha 
azt megosztani próbálják.

Ashin Wirathu buddhista szerzetes, akit a nemzetközi sajtóban gyakran szélsőséges 
és ultranacionalista jelzőkkel illetnek, akár a „buddhista Bin Laden” kifejezéssel is, 
 2001-ben  a 969 Movement44 nevű mozgalom45 tagja, majd vezetője lett. A 969 Move-
ment saját honlapja46 szerint a sajtó félreértelmezi céljait, a valóságtól eltávolodott képet 
mutat a szervezetről. A 969 Movement nevében megszólaló Ashin Wirathu egyértel-
műen az iszlám ellen foglal állást, ugyanakkor ezt a buddhista kultúrájú országokra 
vonatkoztatva.47 A mozgalom honlapja szerint nem igaz, hogy buddhista szerzeteseket 
és a 969 Movement tagjait bármilyen erőszak miatt bebörtönözték volna. Ashin Wirathu 
nevéhez valóban nem kötődik fizikai erőszak, de  2003-ban  25 évre elítélték és bebörtö-
nözték. Az ok muszlimellenes szórólapok terjesztése és az iszlám Rakhine állam terü-
letéről való kiűzésük propagálása volt.  2012-ben  amnesztiával szabadult, majd Thein 
Sein48 elnök elképzelése mellett kampányolt, miszerint a rohingyákat más országokba kell 
küldeni. Ebben az évben tört ki a lázadás Rakhine államban. Egy évvel később a Time 

42 Jelenlegi vezetője Abhidhaja Maha Rattha Guru Abhidhaja Agga Maha Saddhamma Jotika Dr 
Bhaddanta Kumarabhivamsa. (The Venerable Monks [2020].) 
43 Human Rights Watch  2019.
44 Mianmar buddhista ideológiájú szélsőséges, iszlámellenes csoportja. 
45 Thompson  2013.
46 969 Movement.
47 Wardani  2018.
48 Thein Sein a  2011-ben  induló (relatív) demokratizálódási folyamat elnöke volt. 



1206

Markovics Milán Mór

magazin címlapjára került Ashin Wirathu, az alábbi főcímmel: The face of Buddhist ter-
ror.49 Híressé vált a szerzetes egy gondolata, hogy „bármennyi szeretet is van bennem, 
egy őrült kutya mellett nem tudnék aludni. Büszke vagyok rá, hogy szélsőséges budd-
histának neveznek, ha gyengék leszünk, muszlimokká válunk.”50  2014. szeptemberben 
részt vett egy Srí Lankán a Bodu Bala Sena (Buddhist Power Force, Buddhista Erő, 
továbbiakban: BBS)51 által szervezett konferencián. Hazatérése után röviddel megalakult 
az Association for the Protection of Race and Religion (A Faji és Vallási Védelmi Szö-
vetség, továbbiakban: Ma Ba Tha) nevű szervezet Mianmarban, amelynek vezetőségi 
tagja lett. A szervezet erejét mutatja, hogy a törvényhozásra is befolyással bír, hiszen 
nevéhez köthető, hogy Mianmarban megnehezítették a vegyes házasságokat (például 
buddhista és iszlám hívők közötti házasságot).52  2017 augusztusában, amikor a rohingyák 
elleni katonai fellépés megindult, Rakhine térségében tartózkodott, és a katonai akciót 
támogatta beszédeivel. Wirathut kitiltották Thaiföldről, és jelenleg körözés alatt van, 
most már a rohingyák elleni beszédei miatt is, de főképp Szu Kji-ellenes beszédei okán.53

Bár a 969 Movement nem politikai párt, hatása a politikára látványos.  2015-ben  
számos törvényt hoztak, amely a 969 Movement céljai között szerepelt, és amiért har-
coltak. Ilyen a népességkontroll-törvény, a „buddhista nő” különleges házassági törvény, 
a vallási áttérés törvénye vagy a monogámiatörvény.54 A 969 Movement ezeket az iszlám 
visszaszorítása érdekében szorgalmazta. Bár a törvények nem utalnak az iszlámra vagy 
Rakhine állam területére, jellemzően az ország muszlimjaira vonatkozóan járnak meg-
szorításokkal.  2017-ben  a Ma Ba Tha szervezetet a Mahana tanácsa feloszlatta, azonban 
többféle értelmezés látott napvilágot, miszerint csak a név lett tiltott. Így más névvel, 
de folytatta tevékenységét immáron Buddha Dhamma Parahita Foundation (Buddha 
Dhamma Parahita Alapítvány) néven.55

A rohingyákkal kapcsolatos nemzetközi figyelmet újra felszínre hozó esemény 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) elsődleges bírói szerve, a hágai szék-
helyű Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice, továbbiakban: ICJ) által le-
folytatott  2019. novemberben kezdődő tárgyalás volt. Az 57 tagállamot számláló Iszlám 
Együttműködés Szervezete (Organisation of Islamic Cooperation, továbbiakban: OIC) 
nevében Gambia nyújtott be keresetet Mianmar ellen, amelyben a vád a népirtás meg-
előzéséről szóló nemzetközi egyezmény megsértése volt. Szu Kji személyesen védte 
meg Mianmar álláspontját, amelyben tagadta a vádakat.56 A bíróság januári döntésében 
végül elmarasztalta Mianmart, de elsősorban az elvárásait fogalmazta meg, miszerint 

49 A buddhista terror arca.
50 Fuller  2013.
51 Srí Lanka-i  szingaléz buddhista nacionalista szervezet, amelynek a vezetője és alapítója Galagoda 
Aththe Gnanasara.
52 Crisis Group  2017a; Ashin Wirathu Biography (s. a.).
53 Ashin Wirathu Biography (s. a.).
54 Myanmar Law Library (s. a.).
55 Nanda  2019.
56 Horsey  2019.
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Mianmarnak a nyilatkozata után számolt négy hónappal egy beszámolóval kell igazolnia, 
hogy a bíróság elvárásait teljesítette.57

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (továbbiakban: ENSZ BT) zárt ülésén 
Kína és Vietnám ellenezte az ICJ nyilatkozatát, ám az európai ENSZ BT-tagok meg-
erősítették azt.58 Az azóta eltelt rövid időben változások nem látszanak, ám a hírzárlat is 
jelentősnek tűnik. Rakhine területén az internet rendkívül hosszú ideje (2019. júniustól) 
nem érhető el, azt az állam szándékosan blokkolja.59

Az indiai állampolgársági törvény új és még nehezebb helyzetet teremtett. Mivel 
az iszlám vallású menekülteknek sem visszamenőleg, sem jelenleg nem adja meg az indiai 
állampolgárságot, a mianmari muszlimok, akik Bangladesen át India felé menekültek 
volna, most a rendkívül szegény bangladesi területre szorulnak majd, ahol a humanitá-
rius katasztrófa esélye jelentősen megnövekedhet.60

Srí Lanka kiemelt párhuzamai Mianmarral

Ezen fejezetben nem célom Srí Lankát külön bemutatni, sokkal inkább a Mianmarral 
való összehasonlítás fényében rávilágítani a párhuzamokra, különösen a vallásbiztonság 
tekintetében.61

Srí Lankára is Indiából érkezett a buddhizmus a Kr. e. 3. század körül. Az idő múlá-
sával mindkét országban a buddhizmus théraváda ága talált a legnagyobb számban 
követőkre. Srí Lanka India felé eső északi részére kezdtek elsőként beáramlani a hindu 
tamilok, és az ő nyelvüket használó, velük keveredő arab származású muszlimok. Mian-
marban szintén az India felé eső országrészben arab származású muszlimok keveredtek 
a mai Rakhine állam területén élőkkel.

Mindkét ország brit gyarmat volt, majd a második világháborút követően függetlenné 
váltak. A gyarmati birodalom számos hatása közül lényeges kiemelni, hogy a brit admi-
nisztráció nem a helyi többségből választotta a helyi irányításhoz szükséges vezetőket, 
kulcspozícióba szánt személyeket, hanem idegenből vagy kisebbségből. Srí Lankán 
tamilok, Mianmarban főleg indiaiak töltötték be ezeket a pozíciókat.

A függetlenség megszerzése után Srí Lankán a többségi szingaléz buddhista, Mian-
marban a többségi burmai buddhista érdekek mentén szerveződött át a társadalom. 
A buddhizmus mindkét országban alkotmányilag rögzített primátust élvez a többi vallás 
előtt, jóllehet nem államvallásként vagy a vallás szabad gyakorlásának biztosítása mellett.

57 ICJ  2020.
58 The Irrawaddy  2020.
59 Robertson  2020.
60 Indiában is kezdenek eldurvulni a tüntetések (2019).
61 Az összehasonlítás alapja a fent már leírt Mianmarról szóló fejezetek, valamint a mélyebb 
megértéshez is hasznos, ugyanakkor Srí Lankát érintő információkat érintően forrásként is szolgáló 
korábbi tanulmányom. Lásd Markovics  2020.
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Srí Lankán nem az iszlám, hanem a tamil etnikum hozott létre saját, világszinten 
egyedülálló milíciát, amely mögött a szeparatizmus állt célként, és nem egy vallási 
ideológia. Ők voltak a Tamil Ílam Felszabadító Tigrisei (LTTE). Mianmarban is van 
egy domináns etnikum, de a kisebbekből is számos van még, így nem állt a katonai 
juntával szemben egy egységes, nagyon jól felszerelt milícia, jóllehet több etnikum állított 
fel jelentős fegyveres szervezetet. Mianmarban a kifejezetten muszlimokhoz köthető 
szervezetek sem jelentősek, bár Rakhine területén fellelhető ilyen például az Arakan 
Rohingya Salvation Army (ARSA).

Mindkét országot érte természeti katasztrófa, ami a hasonló mértékű pusztításon túl 
a politikai következményekben is hasonlóságot mutat.  2004-ben  a Srí Lankát elérő cunami 
utáni helyreállítás elsősorban a szingaléz területekre koncentrált, a tamil és muszlim 
lakosú településeken buddhista valláshoz köthető szobrokat, szent helyeket emeltek. 
 2008-ban  a Nargis ciklon a Srí Lanka-inál is több áldozatot követelt. A vihar elvonu-
lása után a helyreállítás a burmai és a buddhista településekre fókuszált, és a segítség is 
inkább ezen helyeken jelent meg.

2019-ben  Srí Lankát az Iraki és Levantei Iszlám Államhoz (Islamic State in Iraq 
and the Levant [továbbiakban: ISIL]) köthető bombamerénylet rázta meg. Mianmarban 
ilyenről nem tudni. A merényletet nem az ISIL közel-keleti magja, hanem helyi iszla-
mista szélsőségesek követték el. Akár az ARSA lehetőségeit is felhasználva, nem lehet 
kizárni egy hasonló merényletet a jövőben Mianmarban is.

A buddhizmushoz köthető szélsőséges szervezetekben nemcsak hasonlóságokat lehet 
felfedezni, hanem a szervezetek között élő kapcsolat is van. Mianmarban a már említett 
Association for the Protection of Race and Religion (Ma Ba Tha), illetve a 969 Movement, 
a Bodu Bala Sena (BBS) vagy akár a Sinha Le Mozgalom Srí Lankán, amely tömöríti 
a szélsőséges nézeteket valló, buddhizmushoz kötődőket. Egyben ezekhez a szerveze-
tekhez köthetők azon buddhista szerzetesek is, akik a szélsőséges buddhista nézeteket 
vallók ideológiai vezérei.

Srí Lankán különösen a  2010-es  évektől erősödött fel az iszlámellenesség. Mian-
marban ez már korábban, de hasonló mértékben megtörtént, főleg  1948 után, majd 
 2012-től  nemzetközileg is a figyelem központjába került.

Jelenleg a politikai helyzet mindkét országban a többséget képviselő etnikum érde-
keit látszik képviselni elsősorban. Közös, hogy buddhista kulturális alapra épít, kínai 
kapcsolataikat tudatosan építik. A kisebbségek, így a Srí Lanka-i  tamilok és a mianmari 
rohingyák tömeges migrációja még Európában is érezhető számúvá válhat. Mindezt fel-
erősíti az indiai állampolgársági törvény.

Összegzés

Mianmar látványos példa lehet, amennyiben a vallás, etnikum és a nemzeti biztonság 
sajátos kapcsolatrendszerét szeretnénk vizsgálni. Ázsiai ország lévén az európai kultú-
rától és a nálunk többségében ismert vallásoktól eltérő szokások, sajátosan megjelenő 
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helyzet elemzését teszik lehetővé. A tanulmány rávilágított, hogy Mianmar nemzeti 
biztonsági helyzete, meghatározó konfliktusai összetettek, ugyanakkor a vallási elem 
vizsgálata nélkülözhetetlen, ha kellő mélységgel és pontossággal szeretnénk megérteni 
az ott zajló nemzeti biztonsággal kapcsolatos eseményeket. Srí Lanka párhuzamain 
keresztül a nemzeti biztonsággal kapcsolatos folyamatok látványosan hasonló helyze-
tének kibontakozását lehet látni, ami nemcsak a hipotézis alapállítását erősíti, miszerint 
fontos a vallásbiztonsági szempont, hanem rámutat, hogy a hasonló adottságokkal ren-
delkező térség sajátos mintázat szerint feltérképezhető és elemezhető is.
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Védelem-társadalomtudományi tanulmányok

A katonai alkalmassági vizsgálatok néhány aktuális 
pszichológiai vonatkozása

Andó Sándor

Bevezetés

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, a személyzeti kiválasztás szerepe kitüntetett 
helyet foglalnak el a szervezetek személyzeti politikájában, amely alapvetően befolyásolja 
azt, hogy milyen – HR-terminológiával élve – humán erőforrás hajtja végre a szervezet 
feladatait, és azt milyen hatékonysággal végzi. Fontos, hogy a szervezethez jelentkező 
munkavállaló készségei, képességei és munkatapasztalatai illeszkedjenek a szervezet vele 
szemben támasztott követelményeihez, az elvégzendő munkakörhöz vagy katonák vonat-
kozásában a beosztáshoz. Folyamatosan dolgozni kell tehát az ebben érintett szakmai 
elemeknek a Magyar Honvédségben is azon, hogy egyre adekvátabb módszereket alkal-
mazzanak a katonai egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és a kiválasztás során. Jelen 
tanulmányban, főleg pszichológiai aspektusában, röviden áttekintjük a katonai alkalmas-
sági vizsgálatok közelmúltjának meghatározó nemzetközi sajátosságait, néhány nem-
zetközi katonai kiválasztási eljárásrendjét és a jelenleg alkalmazott hazai alkalmassági 
vizsgálati rendszert és eredményeit az újabb és újabb kihívások tükrében.

A magyar katonai alkalmassági vizsgálatok korai időszakáról jelen fejezet szerzője ír 
összefoglalóan először A pszichológia érvényesülése a katonai alkalmasságvizsgálatok 
kezdeteitől  1945-ig  című pszichológiatörténeti szakdolgozatában. Az alkalmassági vizs-
gálatok és különböző kiválasztási eljárások a honvédségben és a rendészeti szerveknél 
is a tudományos kutatások fókuszába kerültek, hiszen az elmúlt két évtizedben több 
pszichológiai tartalmú PhD-disszertációt1 is elfogadtak e témában.

Az alkalmassági vizsgálatok elméleti alapja a következőkkel foglalható össze. 
Az emberek egyéni személyiség- és képességbeli különbségei a funkcionális alkalmazási 
tevékenységek minden területén igen nagyok, amelyek a különböző munkaterületeken 
különböző mennyiségű és minőségi eredményekben nyilvánulnak meg. Az alkalmasság 
megítélését célzó eljárási rendszer tehát arra törekszik, hogy az elvégzett vizsgálatokkal 
előre jelezze a későbbi emberi magatartást, munkateljesítményt és munkaminőséget. 
Kijelenthető tehát, hogy az alkalmassági vizsgálat pszichológiai értékét az előrejelzés 

1 Például: József István  2003; Tarnóczi Richárd  2007; Nagyné Bereczki Szilvia  2008; érintőlegesen: 
Túri Viktória  2010; Révai Róbert  2010; Győrffy Ágnes  2017.
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pontossága, a beválás adja meg, amelynek előfeltétele az adekvát pszichológiai vizsgá-
lati eljárások folyamatos fejlesztése és igazítása a munka világához, katonák esetében 
pedig a hadsereg alaprendeltetési feladatainak sikeres végrehajtását jelentő eredményes 
munkatevékenységhez.

A feladat és a kiválasztás első lépése azon követelmények meghatározása, amelyek 
teljesülése esetén a beválás igazolható. A beválási mutatók összegyűjtése, mint írja 
Juhász, szól a kiválasztási döntés helyességéről, helytelenségéről, és visszajelzést ad 
a kiválasztáshoz használt prediktorok érvényességéről is.2 Felvetődik a kérdés, hogy 
meddig érvényes, vagy gyakorlatiasabban fogalmazva, meddig használjunk egy mód-
szert a személyzeti kiválasztásra, amikor korunkban a sikeres munkavégzés kritériumai, 
a technológiai változások (a fejlődés) és a szükséges szakmák okozta kontextus számtalan 
területen gyorsan változnak.

Ez a kérdés a Magyar Honvédségnél katonai környezetben végzett beosztások és mun-
kakörök esetén is megfogalmazható. Vannak bizonyos hangsúlyi eltolódások a szakmai 
ismeretek elsajátításához, a katonai élet jellegzetességeinek elfogadásához szükséges 
mutatókon túl. A pszichológiai vizsgálatok tervezése során is jogosan merül fel a kérdés, 
hogy mi alapján határozom meg a módszert, választom ki a prediktort például a kül-
földi katonai szolgálat esetén. Az már csak árnyalja a megfelelő válasz adását, hogy 
azonos szinten mérhető volt-e egy ciprusi ENSZ-misszió, egy koszovói NATO-misszió 
vagy az Irakban állomásozó, „megszálló” szövetséges csapatokhoz kapcsolódó feladat 
teljesítése a kialakított katonai-politikai-társadalmi-kulturális helyzetben és közegben.3

Szükséges megemlíteni még azt a tényt, hogy a katonai beosztásra jelentkező alkal-
massági vizsgálata utáni első találkozása a honvédséggel a katonai alapkiképzés, amely 
a katonai pályaszocializáció első kiemelt színtere. Fontosságát az is jelzi, hogy már itt 
elkezdődnek a később kiteljesedő pályaszocializáció azon fontos változásai, amelyek 
a későbbi beosztásban való beválást, az ahhoz való hatékony alkalmazkodást elősegít-
hetik.4 Szintén a szocializációt emelik ki azok a nézetek, hogy az egyén a munkahelyi 
szocializáció során válik egyre alkalmasabbá a munkakör betöltésére, és szereptanulása 
révén tanulja meg a munkahely által megkívánt normákat, elvárásokat. A szocializációt 
hangsúlyozó szervezeti kultúrában a kiválasztási eszközök nem a képességvizsgálatokon 
alapulnak, inkább az egyén tanulóképességét igyekeznek felderíteni.5

A hadtudomány néhány klasszikusa szerint

A hadtudomány néhány klasszikusa is megfogalmazta a saját korában adekvátnak vélt 
megfigyeléseit és „pszichológiai” vonatkozású követelményeit a katonákkal, a katonai 

2 Juhász  2002.
3 Andó  2003.
4 Györffy  2016.
5 Túri  2005.
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vezetővel kapcsolatban. A hadviselés törvényei című művében Szun-ce (Kr. e. 543–495) 
markánsan jeleníti meg azokat a szempontokat, amelyeket nem emberi tulajdonságként, 
hanem inkább a megnyilvánuló viselkedéssel azonosít be. „Így a hadvezérre öt vesze-
delem leselkedik. Ha biztosra veszi a halálát, valóban megölhetik; ha mindenképpen 
élni akar, könnyen fogságba esik; ha gyorsan méregbe gurul, hamarabb előfordul, hogy 
tiszteletlenül bánnak vele; ha túlságosan kényes a tisztességére, könnyebben megszé-
gyenítik; ha túlságosan szereti az embereket, azok sok gondot okozhatnak neki.”6 Zrínyi 
Miklósra nagy hatást gyakorolt Vegetius (Kr. u. 4–5. sz.) A hadtudomány foglalata című 
műve, amely addig a korig az egyik legjobban rendszerezett volt mű a hadtudományi 
elvekre, gyakorlatokra vonatkozóan. Az alkalmazott pszichológia vonatkozásában fontos 
megemlíteni, hogy a hadsereg erejének meghatározó szempontja már Vegetius szerint is 
a kiválasztás és a rendszeres kiképzés.7 Így kijelenthető az, hogy ez a felismerés az emberi 
erőforrást már a minőség és a hatékonyság növelésének relációjában is értelmezte.8

A Zrínyire szintén jelentős hatást gyakorló Niccolò Machiavelli (1468–1527) A feje-
delem című klasszikus művének központi témája, hogy milyen emberi tulajdonsággal 
kell rendelkeznie a „fejedelemnek” a hatalom megszerzéséhez, megtartásához, a sikeres 
háború megvívásához. Szerinte az állam egyetlen ember személyiségén alapszik, és a „… 
fejedelemnek mindig ügyelnie kell, hogy […] akik látják és hallják, elhiggyék róla, hogy 
irgalmas, hűséges, emberséges, egyenes és vallásos […]”9 Hatást gyakorolt ez a gondol-
kodás más tudományágra is. A pszichodiagnosztikai eszköztárban és a HR-gyakorlatában 
is használatos a „Mach-teszt”,10 amely a társas befolyást méri, vagyis azt, hogy a pályázó, 
jelentkező mennyire képes érvényesíteni akaratát mással, másokkal szemben.11

A klasszikusok sorából nem maradhat ki a már fentebb említett hadvezér, tudós, költő, 
politikus Zrínyi Miklós (1620–1664), akinek gondolkodása, munkássága, szellemisége 
a róla elnevezett, jelenleg a Magyar Honvédségben futó honvédelmi és haderőfejlesztési 
programban is felfedezhető. Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című munkája kifejezetten 
a háború katonai, vezetési és lélektani kérdéseit vizsgája. Megjelenít néhány olyan emberi 
tulajdonságot, amelyekre való megfelelő hatás olyan viselkedést eredményez (például 
pánikkeltés), amely az adott csatát sikerre viheti. „… láttam olyan ijedt embereket, akik 
szaladtak, hogy mikor vágta az ellenség, nem érzette. Láttam ötszáz törököt belehalni 
a Mura vizébe, csak azért, hogy elveszett ijedtekben az eszek, és egy hajításnyival alább 
lévén a gázló hely, nem találták meg.”12

6 Szun-Ce s. a.
7 M. Szabó s. a.
8 Andó  2019.
9 Machiavelli s. a.
10 A teszt kifejlesztői eredetileg 70 állítást vettek ki a könyvből, amelyek véleményük szerint 
tökéletesen leképezik a „machiavellista” – tehát a saját érdekei mentén szinte mindenre képes – ember 
személyiségét. A 70 állítást végül csökkentették, finomították, és elkészítették a Mach-tesztet – amely 
végső formájában már a befolyásolási képességek meglétét vagy hiányát méri.
11 Andó  2019.
12 M. Szabó s. a.; Andó  2019.
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A pszichológia fejlődése

Általában a tudományok fejlődését az adott társadalmi-technikai-technológiai kontex-
tusban mindig valamilyen megoldandó probléma vagy valamilyen rendkívüli helyzet 
megjelenése facilitálja. Meglepőnek tűnhet, de a pszichológiai vizsgáló módszerek fej-
lődéséhez rendkívüli állapotok, a háborúk is adtak lökést. A széles körben ismert, cso-
portos intelligenciavizsgáló teszt, az Army Alfa és Beta összeállítása nemzeti ügy volt 
az első világháború idején a jelöltek kiválogatásánál és a megfelelő beosztásba helye-
zésnél az Amerikai Egyesült Államokban. A  20. század elején egyik uralkodó pszicho-
lógiai irányzat, a pszichotechnika egyik jelszava, a The right man on the right place! 
uralta a munkapszichológiában azt a felfogást, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy 
az embereket jellemüknek, képességeiknek megfelelően alkalmazzák a munkahelyeken. 
Ebben az időben jellemzően az adott munkakörhöz kellett igazodnia az embernek, tehát 
a munkaköri követelmények voltak a meghatározók.13

Ezután, a human relation irányzat egyértelműen hangsúlyozta az ember szerepét 
a szervezetben, és a homo socialis emberkép lépett az előtérbe. Majd a humanisz-
tikus irányzat az önmegvalósító emberképet fogalmazta meg. Összességében azonban 
ezek a modellek nem veszik figyelembe azokat a lehetőségeket, amelyeket a munka nyújt 
az ember számára, és azokat az igényeket, elvárásokat sem, amelyeket az egyén támaszt 
a munkával szemben. A  20. század második felétől azonban az ember és a munka-mun-
kakörnyezet közötti illeszkedési, szocializációs folyamatot vizsgálták, amely feltételezi 
a nagyobb, hatékonyabb teljesítményt. Ez az úgynevezett személy-munka megfelelés 
(person-job fit) modell.14

A munkapszichológia történetének tapasztalatai alapján két markánsan körvonalazódó 
alapállást különböztethetünk meg. Az egyik a parciális alkalmasságvizsgálati paradigma, 
amelyben az adott munkakörre jelentkezőknél a képességek és teljesítményszintek mérése 
a mérvadó. A másik pedig a holisztikus alkalmasságvizsgálati paradigma, ahol a sze-
mélyiségjellemzőket, a motivációs rendszert és a személy konfliktuskezelési stratégiáit 
mérik fel. A holisztikus alkalmassági vizsgálat azonban emberi erőforrás szempontjából 
ennél jóval tágabb vizsgálati köröket is tartalmaz, nem csak a pszichológiai kiválasztást. 
Ilyen témakörök például a szakmai, jogi, egészségi, szociális alkalmasság.15

A pszichológia a katonák kiválasztásában is paradoxont mutat. A fegyverek és a háborús 
technika és technológia fejlődése csökkentheti az ember bizonyos funkcióinak (például 
fizikai erő) jelentőségét, a mind drágább fegyverek, fegyverrendszerek rendszerbe 
állítása pedig elkerülhetetlenné teszi, hogy ezek kezelőit gondosan válogassák ki. Így 
lesz tehát újra fontos az ember, hiszen az elmúlt évszázadokban az ember fegyverkezett, 
a  20. században viszont a fegyvereket, technikát kellett emberiesíteni. Jelen időszakban 

13 Andó  2003.
14 Juhász  2002.
15 Túri  2005.
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azonban már, például a dróntechnológia fejlődésével, belátható időn belül az embert 
„kiveszik” a különböző felderítő, csapásmérő harci repülő eszközökből.

Nemzetközi kitekintés

A hadseregek, a katonák tekintetében a történelem folyamán különböző kritériumokat 
alkalmaztak annak meghatározására, hogy ki vezesse a csapatokat: a fizikai erő, katonai 
képességek, nemesség és vagyon, politikai hatalom, tudományos ismeretek, személyi-
ségjegyek stb. figyelembevételével. A modern hadseregeket a parancsnokok (elsősorban 
tisztek) vezetik, ezért fontos megvizsgálni, hogyan történhet a kiválasztásuk. Az volt 
egy NATO-kutatócsoport központi célkitűzése, hogy számba vegye a különböző nem-
zetek vonatkozó gyakorlatait.  1997 végétől  2000 közepéig a kutatócsoport (RSG 31)16 
tagjai, Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország, Németország, Hollandia, az Egyesült 
Királyság és az Egyesült Államok szakemberei fókuszáltak a tisztek kiválasztásának 
témájára. Ez a felmérés tizenkilenc NATO- és néhány nem NATO-országot érintett 
kérdőíves eljárás használatával.

Az országok alkalmassági vizsgálati/kiválasztási gyakorlatai beágyazódtak a nemzeti 
kultúrába, a hagyományokba, de az évtizedek során – a tudomány fejlődése mellett – sok 
olyan külső feltétel megváltozott,17 ami hatással volt ezen eljárások módszertanára is. 
Ilyen szempontok például:

• Új missziók jöttek létre a hidegháború vége óta: humanitárius, békefenntartó és béke-
teremtő feladatokkal. A hatalmas, nagy intenzitású konfliktusok helyett – mint egy 
világháború – a méreteiben kisebb, új feladatokat hajtanak végre, ahol új gondolko-
dásra és viselkedésre számítanak a katonáknál is (például kohézió elősegítése mul-
tikulturális környezetben, többnyelvűség figyelembevétele a kommunikációban).

• Számos NATO-országban megszüntették vagy folyamatban voltak a sorkatonaság 
megszüntetésére irányuló szándékok. A hivatásos és szerződéses katonák parancs-
nokaitól más attitűd várható el, mint a sorkatonai szolgálat fennállása idején működ-
tetett – sok esetben – rossz gyakorlat.

• A hadseregek létszámának csökkenése, mint például Magyarországon,18 következ-
tében főleg a tisztekkel szemben támasztott követelmények a minőség irányába 

16 Officer Selection (s. a.). 
17 Például a Varsói Szerződés megszűnt  1991. július 1-jén, a tagállamok prágai csúcstalálkozóján, 
aminek következtében egypólusúvá vált a világ katonai egyensúlya. A volt VSZ-tagállamok egy része 
a NATO-tagság irányában köteleződött el. Először együttműködött a NATO Partnership for Peace (PfP) 
keretei között, majd a tényleges tagság igényével lépett fel. 
18 A Magyar Néphadsereg katonalétszáma a béke-állománytábla szerint  1988 végén  126 777 fő volt. 
A Magyar Honvédség létszáma  1993 végére jelentősen csökkent, mindösszesen  101  140 fő. A honvédség 
engedélyezett létszámát folyamatosan csökkentették  1996. december  20-án  már 60 ezer főben 
maximálta az Országgyűlés.  2004-ben  pedig már 40 ezer fő az ambíciószint. (Végh  2018.)
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tolódnak. Egyre magasabb kvalifikációt várnak el, és kevésbé tolerálják a tisztek 
rossz teljesítményét.

• Számos területen társadalmi szemléletváltás zajlik például az esélyegyenlőség, 
nemek, valamint a faji/etnikai kisebbségek terén. Ezen csoportok megjelenése 
és egyre nagyobb aránya befolyásolja a módszertanok újabb meghatározását, hogy 
mely kiválasztási eredmények tekinthetők elfogadhatónak, milyen kritériumok 
az adekvátak a kiválasztás tekintetében is.

• A kiképzési célok változásai is befolyásolják a kiválasztást. A fegyverrendszerek 
egyre újabbak, működtetésük könnyebb, és már nem igényel széles körű, sokkal 
inkább speciális ismereteket, de az elméleti alapok, az általános műveltség, szakmai 
tájékozottság fontosak. Másrészt ezek a csúcstechnológiai műveletek gyorsabbak, 
integráltabbak és bonyolultabbak; gyors gondolkodást, kiemelkedő információfel-
dolgozást és jobb kommunikációs képességeket igényelnek.

Figyelembe véve a hadsereg munkaerőpiaci minőség iránti igényét a hadseregben is 
a még fejlettebb kiválasztási rendszerekre való törekvést kell folytatni. Ennek érdekében 
hárul jelentős feladat a toborzó rendszerre, és nem nélkülözhető tevékenység a honvédség 
megtartó személyzeti politikájára.

Néhány ország vizsgálati rendje

Több NATO- és NATO-partner országról készült tanulmány19 közös és nem elhanya-
golható jellemzője az, hogy a felvételi alkalmassági vizsgálatok idejét több napra ter-
vezik. Magyarországon, eltekintve a speciális vizsgálatoktól, mint például a légierő 
részére történő hajózó állomány vizsgálata, a vizsgálatok egy napra korlátozódnak, ami 
komoly kihívás és kompromisszumok elé állítja a vizsgálatot végző szakemberállományt, 
és jelentős terhelést jelent a vizsgálati személyeknek.

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban feltüntetett országok méreteik, lakosságuk 
kapcsán közel állnak a magyar adottságokhoz, legalábbis jobban összevethetők, mint 
a jóval, nagyobb potenciállal rendelkező NATO-tag20 Amerikai Egyesült Államok, 
az Egyesült Királyság vagy Franciaország. A vizsgálati rendet az alábbi táblázatok 
mutatják be.

19 Scheures  2001.
20 USA: körülbelül 2,26 millió; UK: körülbelül 275 ezer; Fro.: körülbelül 451 ezer fő a teljes 
személyzet, beleértve a tartalékos rendszereket is (2020. 02.  14-i  állapot). Forrás: www.globalfirepower.
com/ A letöltés dátuma:  2020. 03. 11.)

http://www.globalfirepower.com/
http://www.globalfirepower.com/
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1. táblázat
Belgium vizsgálati rendszere

Forrás: Scheures  2001

2. táblázat
Dánia vizsgálati rendszere

Forrás: Scheures  2001

3. táblázat
Hollandia vizsgálati rendszere

Forrás: Scheures  2001
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4. táblázat
Szlovénia vizsgálati rendszere

Forrás: Scheures  2001

5. táblázat
Svájc vizsgálati rendszere

Forrás: Scheures  2001

A fentebbi ábrákból jól látszik, hogy kellően strukturált és elválasztott eljárásrendet 
alkalmaznak ezen országok, amelyek lehetővé teszik a jelentkezőknek az ideálisabb 
feltételeket (például a pihenés) a különböző megmérettetések vonatkozásában.



1221

A katonai alkalmassági vizsgálatok néhány aktuális pszichológiai vonatkozása

A leggyakrabban alkalmazott pszichológiai vizsgálati módszerek

A tesztek és műszerek

A vizsgált országok nagy részében21 a hagyományos „papír és ceruza” módszer továbbra 
is széles körben alkalmazott. Ezzel szemben más országokban22 csak számítógépes tesz-
telést alkalmaznak. A legtöbb ország által alkalmazott tesztelési módszertan a klasszikus 
elméletek szerint folyik. Néhány ország ötvözi mindkét módszert. A képességteszteket 
gyakran alkalmazzák a jelentkezők elutasításának eszközeként. Ezek a tesztek mérik 
a pályázó verbális, térbeli és számtani-matematikai képességeit, továbbá a szelektív 
figyelem, észlelési sebesség, memória képességeit. Egyes országokban a pályázók további 
pszichomotoros képességeinek vizsgálatára is sor kerül, ha jelentkeznek a légierő kötelé-
kébe, ahol kiemeltebb például a reakcióidő és a kéz-szem-láb koordináció, kétkéz-koordi-
náció (2. ábra). Ezekre az utóbbi képességi tesztekre általában a szigorú küszöbértékeket 
határoznak meg.

1. ábra
Kézkoordináció-vizsgáló berendezés
Forrás: www.strukturainstruments.hu/galeria_elemek/HCT.png (A letöltés dátuma:  2020. 01. 31.)

Óvatosabb megközelítés vonatkozik a személyiségtesztekre: a jelentkezőket csak szél-
sőséges pontszámok és személyiségfaktorok együtt állása esetén lehet elutasítani. 
A kutatásban részt vevő országok fele nem alkalmaz személyiségteszteket. Példák a jól 
ismert – Magyarországon is használatban van ezek közül néhány –  személyiségtesztekre: 

21 Ausztrália, Kanada, Dánia (általános), Olaszország, Hollandia (általános), Új-Zéland (Army, Navy), 
Norvégia, Szlovénia és Svájc.
22 Bulgária, Franciaország, Lengyelország, Szlovénia, Új-Zéland (Air Force) és az Egyesült Királyság.

http://www.strukturainstruments.hu/galeria_elemek/HCT.png
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MMPI, GLTS,  16PF, PRF, GPPI, EPQ és a fateszt (7. ábra). A projekciós tesztek alkalma-
zása, elsősorban az időigényességük miatt (például Rorschach, Lüscher), egyértelműen 
kisebbségben van.

2. ábra
Fateszt
Forrás: Maserati et al.  2015

A jelentkezők értékelését szolgáló egyéb tesztek a motivációs és a szakmaiérdeklődés-
tesztek. Általában ezek a tesztek nem vezetnek a jelentkezők elutasításához, de sok 
további információt szolgáltatnak, amely gyakorlatilag mindig felhasználható a későbbi 
interjú során.

Életrajzi adatok és életrajzi kérdőívek

A legtöbb vizsgált ország23 módszertana magában foglalja az életrajzi kérdőívek használatát 
a kiválasztási eljárásban. Kétségtelen, hogy ezeknek az életrajzi adatoknak az elsődleges 
felhasználása az interjú előkészítését segíti.

23 Kivétel az Egyesült Királyság, Finnország, Szlovénia.
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Pszichológiai interjú

A tanulmány megállapítása, hogy gyakorlatilag minden ország nagy figyelmet fordít 
a jelentkezővel végrehajtott interjúra. A kiválasztási eljárás egy vagy több pszicholó-
giai interjút tartalmaz. A legtöbb országban az interjút használják az általános és társa-
dalmi foglalkozási motiváció felmérésére, hátterének megismerésére, a stresszreakciókra 
és a személyiség tényezői (például társasági készségek, érzelmi stabilitás, extraverzió, 
lelkiismeret, vezetői potenciál) meglétének vizsgálatára. Az interjút vezető személyek 
száma egy és három között változik. Egy interjúkészítő esetében ez általában pszicho-
lógus, polgári pszichiáter (például Franciaországban) vagy tiszt, pszichológus. Az is 
lehetséges, hogy az interjút egy kiválasztási bizottság végzi, amelyben általában legalább 
egy pszichológus részt vesz. A harmadik lehetőség, hogy több interjút végeznek: egy 
vagy több kiválasztási interjú egy korábbi értékelési szakaszban, és egy döntő interjú 
a kiválasztási bizottság végleges szakaszában (például Bulgária, Svédország, Új-Zéland 
esetében).

A tipikus pszichológiai interjú átlagosan másfél órát vesz igénybe. Franciaországban 
és Szingapúrban az interjúeljárás alig tíz percet vesz igénybe, Finnországban pedig 
csupán átlagosan három percet (!?).

Az interjú készítője rendszerint felkészül a vizsgálati személyből, és az interjú meg-
kezdése előtt tanulmányozza a jelentkező (teszt)eredményeit. Hollandiában és az Egye-
sült Királyságban az interjú készítői viszont nem rendelkeznek a jelentkező vizsgálati 
előzményeivel, teszteredményekkel, mivel ezekben az országokban az interjút független 
módszernek tekintik, és nem akarják, hogy a többi vizsgálati eredmény befolyást gya-
koroljon a beszélgetésre. Zárójelben megjegyezhető, hogy Magyarországon is, honvéd 
tisztjelöltek esetében volt erre példa.

„A vizsgálatok végrehajtásának időpontja külső okok miatt úgy került kijelölésre, 
hogy a beszélgetésen részt vevő felvételizők egy része még a kötelező egészségügyi, 
pszichikai, fizikai alkalmasság vizsgálat előtt jelent meg a bizottsági beszélgetésen, de 
túlnyomó többségük még nem ismerte a fent említett vizsgálatok eredményeit. Tekintettel 
arra, hogy sem a felvételi bizottság tagjai, sem a katonai szakokra jelentkezők általában 
nem ismerték az alkalmassági vizsgálat eredményeit, a pályaorientációs bizottság a többi 
vizsgálati eredménytől függetlenül hozta meg döntését, így ez az eredmény az alkal-
masság megítélése vonatkozásában független faktorként került megítélésre.”24

A legtöbb ország a félig strukturált/kevert25 interjúval dolgozik, és az országok több-
ségében a pszichológiai interjú esetleges rossz/sikertelen eredménye a pályázó elutasítását 
eredményezheti.

24 Bolgár–Szekeres  2015.
25 Lényege, hogy a beszélgetés egy részében strukturált interjúra emlékeztető kérdéseket teszünk 
fel, amelyekre jól körülhatárolható (akár mérhetővé tehető) válaszokat kapunk. De az interjú során 
nyitottabb kérdések is elhangzanak, az interjút végző akár vissza is húzódhat, mind több teret engedve 
a válaszadónak arra, hogy véleményét kifejtse, érzéseinek is hangot adjon.
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Rövid, hazai áttekintés

A fentebbi részben bemutatott nemzetközi vizsgálati rend példáiból látszik, hogy a had-
seregbe jelentkezők vizsgálati ideje jellemzően több napot vesz igénybe. A speciális köve-
telményeket tartalmazó beosztások, mint a korábban is említett hajózó vagy ejtőernyős 
állomány vizsgálata Magyarországon is többnapos, de az általános katonai alkalmassági 
vizsgálatok egy napra korlátozódnak. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai 
és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló  10/2015. (VII. 30.) 
HM rendelet (a továbbiakban: alkalmasságvizsgálati rendelet) részletesen megfogalmazza 
azokat az eseteket, amelyeknél a katonának meg kell jelennie alkalmassági vagy idő-
szakos szűrővizsgálaton, valamint részletesen szabályozza a vonatkozó követelményeket, 
de arra vonatkozóan nem rendelkezik, hogy ezt egy nap alatt kell végrehajtani. Ez a vizs-
gálatot végző intézmény belső vizsgálati protokollja és gyakorlata alapján történik.

Jelen tanulmány szerzője  1999-ben  került kapcsolatba a katonai alkalmassági vizs-
gálatokkal, mint azokat ténylegesen, pszichológusként végrehajtó, valamint az ehhez 
kapcsolódó jogszabályok és más szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában is 
érintett személy. Az akkor alkalmazott két jogszabály – a 7/1996. (VII. 30.) HM-NM 
együttes rendelet a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásáról, valamint 
a 12/1997. (V.  16.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai 
és fizikai alkalmasságáról – főleg az utóbbi, átdolgozása adja máig a szakmai tartalmát 
és struktúráját az azután hatályba lépett és aktuálisan érvényes alkalmasságvizsgálati 
rendeleteknek.26

Az alkalmasságvizsgálati rendelet a következő módon definiálja a katonai szolgálatra 
való alkalmasságot. „Hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd-tisztjelölti 
vagy honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) 
egészségileg, pszichikailag és fizikailag az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszi-
chés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését 
kizárná, fizikai állapota megfelel e rendelet szerinti követelményeknek, illetve a katonai 
szolgálat teljesítése során egészségi, pszichés és fizikai állapota jelentős rosszabbodá-
sának kockázata nem várható…”27

A honvédség egészségügyi szolgálata mindezen szempontok figyelembevételével 
alakította ki azt az intézményrendszert és vizsgálati protokollt, amely alkalmazásával 
ennek igyekszik megfelelni. Egy szakterület, egy (egészségügyi) szolgáltatási rendszer 

26 9/2002. (II. 28.) HM-EÜM együttes rendelet a hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai 
szolgálatra és a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásáról; 
4/2003. (I. 31.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságának minősítéséről; 7/2006. (III.  21.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai 
szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett 
napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól;  10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra 
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról.
27 Alkalmasságvizsgálati rendelet 3. § (1) bekezdés.
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kialakítása és működtetése kompromisszumok alapján történik, és mint minden költség-
vetési szerv, a fenntartó szaktárcára vonatkozó más szempontjait is figyelembe kell venni. 
Ennek a lényege tehát az, hogy Magyarországon, a Magyar Honvédség működtetésében 
a közelmúltban indított Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program28 bein-
dulásáig, valamint a kormány Egészséges Budapest Programja beindításáig a honvéd-/
védelem-egészségügy technológiájának, eszközrendszerének és infrastruktúrájának 
fejlesztései nem valósulhattak meg.

A pszichikai alkalmassági és szűrővizsgálatok

Az általánosan használt definíció szerint: „Katonai szolgálatra pszichikailag az a sze-
mély alkalmas, aki megfelel a katonai szolgálat által támasztott szellemi, érzékelési, 
személyiségbeli, értékrendi és pályamotivációs követelményeknek.”29 A katonáknak 
pszichikai alkalmasság vonatkozásában differenciáltan kell megfelelniük a pszichés 
alapkövetelményeknek (Pa), munkaköri követelményeknek (Pm), különleges pszichés 
elvárásoknak (Pk), valamint a vezető beosztásokban az átlagot meghaladó vezetői, szer-
vezői készségek értékeinek (Pv).30

Az egyes pszichés funkciócsoportok vizsgálata és értékelése – hasonlóan a fentebb 
bemutatott nemzetközi példákhoz – tesztvizsgálatokkal, kérdőívekkel, pszichológiai 
műszerek alkalmazásával (8. ábra) és célzott beszélgetéssel (explorációval) történik.

3. ábra
Vienna Test System
Forrás: Macedo et al.  2019

A pszichológiai alkalmassági vizsgálatok során használatos teszteket és kérdőíveket 
gyakran támadják a pszichodiagnosztikában kevésbé jártas személyek. Sokan kétel-
kednek abban, hogy a használt több száz kérdésből álló személyiségtesztek valóban 

28 Az 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban kihirdetett és az elmúlt 25 év legátfogóbb 
és legkomplexebb fejlesztési programja. Benkő  2016.
29 Alkalmasságvizsgálati rendelet  15. § (1) bekezdés.
30 Alkalmasságvizsgálati rendelet 7. melléklet.
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mérnek-e valamit, és ha igen, mennyire megbízhatóak az eredmények. Éppen ezért fontos 
tisztázni négy alapfogalmat, amelyek a tesztek használhatóságához kapcsolódnak, azaz 
hogy mit jelent a validitás, a reliabilitás, a korrektség és a használhatóság, ha a tesztek 
előre jelző képességeiről beszélünk.31

A validitás (érvényesség) követelménye az, hogy a teszteken elért pontszám, illetve 
teljesítmény mennyire korrelál a munkahelyen elért későbbi teljesítménnyel. A reliabi-
litás (megbízhatóság) egyrészt a tesztfelvétel megbízhatóságának körülményeit, másrészt 
a belső konzisztencia és a teszt-reteszt statisztikai eredményeit jelenti. A korrektség azt 
jelenti, hogy mennyire tárgyilagos a teszt a nemi és etnikai hovatartozástól függetlenül, 
és végül a használhatóság megmutatja, hogy a módszer milyen széles tartományban 
alkalmazható.

A közelmúltban végrehajtott pszichikai alkalmassági vizsgálatok számokban

Az alább felsorolt adatokhoz való hozzáférés – különösen évtizedes viszonylatban – nem 
könnyű feladat32 tekintettel arra, hogy ezeket gyakorlatilag nem publikálják, jellemzően 
csak a belső jelentési rendszerben érhetők el. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az alkal-
massági vizsgálatot végző szervezeti egység is több átszervezést, összevonást megélt 
és diszlokált  2013-ban  Budapestről Kecskemétre.

Az alábbi táblázat mutatja azt a pszichológiai33 vizsgálati számot, amelyet 
 1998–2002 között az MH Egészségvédelmi Intézet,  2013–2019 között pedig az MH 
Egészségügyi Központ34 pszichológusai és pszichológus asszisztensei végeztek.

6. táblázat
Pszichológiai vizsgálatok száma

Év Vizsgálat Év Vizsgálat
2019 12 554 2013 5 35935

2018 13 576 2002 9 655
2017 11 368 2001 9 508
2016 9 581 2000 7 408
2015 8 846 1999 9 709
2014 9 625 1998 8 247

Forrás: MH EK alapján a szerző szerkesztése

31 Túri  2005.
32 Külön köszönet Kovácsné Kósa Márta alezredes, osztályvezetőnek (Kecskemét) a  2013-tól  kapott 
adatokért.
33 Az intézmény tényleges vizsgálati száma ettől eltér, figyelemmel arra, hogy nem minden vizsgálati 
személy vesz részt minden alkalommal úgynevezett háromirányú (egészségi-pszichikai-fizikai) 
vizsgálatban.
34 2013. január 31-éig  még MH Honvédkórház az MH EK Alapító Okirata alapján, Nytsz: 772–74/2012.
35 A kisebb létszámot a Budapestről Kecskemétre történő diszlokáció és az azzal járó körülmények 
okozták.
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A fentebbi számok még nagyobb jelentőséget kapnak annak tükrében, hogy az elmúlt 
két évtizedben ezt a munkát gyakorlatilag folyamatosan – Magyarországon eltérően 
a korábbi részben hivatkozott országoktól egynapos és jellemzően háromirányú 
vizsgálatot – 7–9 pszichológus és ugyanennyi asszisztens végzi. Továbbá az utóbbi éves 
vizsgálatok száma a tényleges katonaállománynak (9. ábra) mintegy kétharmadát teszik 
ki, ami egyrészt a meglévő vizsgáló erőforrás viszonylatában jelentősen megterheli ezt 
a rendszert, másrészt a nagy vizsgálati létszám és a rendelkezésre álló rövid vizsgálati 
idő nem tud kellő mélységet biztosítani a civil jelentkező vagy rendszerben lévő katona 
készségeinek, képességeinek és személyiségének mélyebb feltárására és megismerésére.

4. ábra
A honvédség katonaállománya és megoszlása
Forrás: Adatok a Magyar Honvédségről (2018)

Az MH Egészségvédelmi Intézet vezetője részére készített  1999-es  év éves jelentéséből 
egy-egy részlet: „1999 évben a PAVO mindösszesen 9709 vizsgálatot végzett (a vizsgálati 
számban szerepel az ún. második lépcsős vizsgálat és a II. fokú FÜV). A megelőző évben 
ez 8247 fő volt, tehát  1462 (15,05%) vizsgálattal kellett többet végezni  1999-ben. A meg-
emelkedett vizsgálati létszám miatt nemegyszer (KFOR vizsgálatok) külső segítséget 
kellett kérni a Sorozó Orvosi Osztály pszichológusaitól […] Az exploráció időtartama 
egyre rövidebb, ez lehetővé teszi a vizsgálati hiba növekedését. A pszichodiagnosztikai 
eljárások alkalmazása igazodni kényszerül a gyorsan felvehető és hamar értékelhető 
csoportos vizsgálatokhoz […] Az alkalmasság vizsgálatok egy nap alatt történő végzése 
szakmai, módszertani kompromisszumokat kényszerít a pszichológusokra.”36

A vizsgálatokat végrehajtó személyi feltételeket is érintő, már történelminek tekint-
hető felvetések után érdemes áttekinteni az alkalmatlansági adatokat. Ez a tekintetben 
fontos, hogy visszajelzést adjon az MH toborzó rendszerének és a központi személyügyi 
tervező és humánerőforrás-gazdálkodó rendszernek. Az MH megfelelő létszámú személyi 

36 Andó  2000.
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állományának biztosításában kulcsszerepe van a védelem-egészségügynek. E szakmai 
területnek kell felvállalni először, hogy a jelentkezőt elutasítsa, akinek a munkaerőpiacon 
tovább kell keresnie. Az alkalmatlannak megállapított személyek miatt a rendszeren 
belül ennek következtében kivédhetetlenül a toborzó rendszerrel is „konfliktusba” kerül, 
hiszen az egészségügyi vizsgálatok miatt kiesett személyi deficitet annak pótolnia kell. 
Olyan rendszert célszerű működtetni, amely redukálja azt a különbséget, amely az előb-
biekben említetteket okozza.

A pszichológiai vonatkozású alkalmatlanság számtalan, a személyiséghez köthető 
tulajdonsághoz, készség vagy képesség deficitjéhez (például IQ, figyelmi teljesítmény), 
aktuális inadekvát pszichés állapothoz köthető, amelyet az alábbi, 7. táblázat mutat cso-
portosítva.

7. táblázat
A pszichológiai alkalmatlansági okok csoportosítása

Év 1. 2. 3. 4. 5. Össz. 1. képességek, készségek

2019 136 227 9 64 2 438 2. személyiség

2018 321 199 6 28 6 560 3. aktuális élethelyzet

2017 430 218 1 28 1 678 4. pszichiátriai kórkép gyanúja

2016 650 230 3 39 2 924 5. egyéb

Forrás: MH EK alapján a szerző szerkesztése

A fentebbi táblázatban feltűnik egy trend megváltozása, azaz  2019. évben a személyi-
séggel kapcsolatos deficitek és enyhébb kórképgyanúk jelentik a vezető kizárási okot. 
A következő, 8. táblázat pedig azt mutatja, hogy az alkalmatlanság megítélése során 
hány szempont érvényesült.

8. táblázat
Alkalmatlanság alkalmasság vizsgálati területenként (egészségi, fizikai, pszichikai)

Év 1. 2. 3.

2019 8 48 382

2018 74 123 361 1. egy ok miatt

2017 165 146 362 2. két ok miatt (pl. pszichológiai és fizikai)

2016 313 192 420 3. több ok miatt alkalmatlan

Forrás: MH EK alapján a szerző szerkesztése

A fentebbi számok értelmezéséhez elengedhetetlen azt hozzátenni, hogy az alkalmat-
lansági adatok mögött lévő személyek egy része valószínű bekerült a honvédség állomá-
nyába, ugyanis ezek az értékek az elsőfokú vizsgálat adatai, amelyek az MH EK kecs-
keméti telephelyén születnek. Az alkalmatlan minősítést kapott személynek lehetősége 
van fellebbezni, és másodfokon, Budapesten, a Podmaniczky utcai telephelyen történik 
a vizsgálat. A másodfokú vizsgálatok során tágabb lehetőségek állnak a Bizottság ren-
delkezésére, amely szempontok felülírhatják az első fok döntését.
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Összegzés

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, benne a pszichológiai vizsgálatokkal, örven-
detesen komoly szerepet kapnak a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses, önkéntes 
szolgálatot vállaló személyi állományának kiválasztásában. Ez egyúttal megtisztelő 
a szakma részére, de egyben felelősség is. A szervezeti és társadalmi felelősség együtt 
jelentkezik, ugyanis a honvédség rá jellemzően alkalmazott eszközeivel „veszélyes üzem”, 
amelyben kiemelten a műveleti területen történő alkalmazás jelentős rizikófaktorként 
jelenik meg az egyén (mentális) egészségére vonatkozóan, de a szervezet sikeres külde-
tését is befolyásolja a katona szakmai felkészültsége mellett az aktuális pszichés egyen-
súlya, terhelhetősége.

Az alkalmassági vizsgálatok és a további belső kiválasztási eljárások azokat az ala-
pokat fedhetik fel, amely készségek, képességek a felkészítés és kiképzés során válhatnak 
a jól kiképzett katona mintájává. A Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
egy jó kiindulást jelent nemcsak a honvédség fegyverrendszerének megújítására, hanem 
e rendszerek kezelőinek új szisztémák szerinti kiképzésére és új szervezeti kultúra ki-
alakítására. A honvédségben működő pszichológia ebben a kontextusban kell, hogy 
(újra)definiálja magát.
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Duruczné Téglás Dóra

Bevezetés

A Magyar Honvédségben a rendszerváltást követő években és évtizedekben a társa-
dalmi nyilvánosságot is elérő, a társadalom széles rétegeit érdeklő változások mentek 
végbe. Tömeghadseregből kisebb létszámú, professzionális haderő jött létre. A Magyar 
Honvédség vezetése felismerve a kommunikációban rejlő lehetőségeket kialakította 
a tárcaszintű kommunikációs rendszert, amely a következő évtizedekben folyamatosan 
fejlődött. Napjainkra a honvédségnek saját honlapja és közösségimédia-oldala is van, 
és lehetőség van a különböző alakulatoknak is az ilyen jellegű tájékoztatásra. „Gyors, 
hiteles, pontos tájékoztatás” – szabja feladatul a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti 
és Működési Szabályzata1 a kommunikációs feladatot.

A sorkatonaság megszüntetése, valamint a NATO-csatlakozás és az önkéntes haderőre 
történő átállás az  1990-es  és a  2000-es  évek első felének komoly érdeklődést kiváltó 
eseményei voltak, amelyek során a társadalmi elfogadtatás előtérbe került. A tudatos 
és rendszeres kommunikáció tervezése és szervezése ekkorra a honvédelmi tárca veze-
tésének szerves részét képezte. A demokratikus jogállamiság működtetésének egyik 
feltétele a honvédség társadalmi elfogadottsága és az erre szolgáló kommunikációs stra-
tégia megléte.

Ugyanakkor a Magyar Honvédség feladatrendszere, mint minden haderőé a világon, 
magában hordozza a veszélyt: legyen szó akár az általános kiképzésről, a hazai és nem-
zetközi gyakorlatokról vagy a külföldi békefenntartó missziókban való szerepválla-
lásról, a katonák, a fegyverek és a technikai eszközök számos veszélyforrást rejtenek. De 
a honvédséget érintő beszerzések, technikai fejlesztések vagy egyéb haderőfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok is a társadalmi érdeklődés magas fokát érik el. A működést érintő 
események kommunikálása, a társadalom számára megfelelő szinten való nyilvánossá 
tétele mellett fel kell készülni azokra az eshetőségekre, amikor a szervezet működé-
sében olyan esemény következik be, amelyet csak jól előkészített kríziskezeléssel lehet 
„átvészelni”. A társadalom és a média a hétköznapokban is figyelemmel kíséri a katonai 
tevékenységet, amely a feladatrendszeréből adódóan számos veszélyt hordoz magában, 
előrevetítve ezáltal olyan események bekövetkezésének lehetőségét, amelyek hatékony 
kezeléséhez válságmenedzsment és kiemelten válságkommunikációs eszközök szük-
ségesek.

Tanulmányomban a kríziskommunikáció aspektusából elemzem a Magyar Honvéd-
séget érintő néhány kiemelt krízist. Fontosnak tartom, hogy a fogalomrendszer tisztázását 

1 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 40. § (10) bekezdés.
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követően röviden kitérjek a szervezetet az utóbbi időben érintő változásokra, amelyek 
alapjaiban változtatták meg magát a szervezetet és azon belül a kommunikációs rend-
szert is, a felelősségi köröket, a feladatrendszereket.

Fogalmi rendszerek

Ahhoz, hogy a kríziskommunikációt megfelelően tudjuk értelmezni és elemezni, szükség 
van arra, hogy áttekintsük a fogalomrendszert, egységes és egyértelmű fogalmakat hasz-
náljunk. Az utóbbi évtizedekben számos szerző és tudós igyekezett valamiféle megfelelő 
fogalom létrehozására, olyan egyetemes definíció megalkotására, amely minden esetben 
alkalmazható.

A konfliktus szó eredeti jelentéséhez képest (latin eredetije fegyveres harc) ma már 
lényegesen többet jelöl a belső válságtól az élet különböző területein felmerülő mani-
fesztálódott és lappangó viszályon keresztül a demokráciában elengedhetetlen érdek-
ütközésekig. A konfliktus jelenléte életünk valamennyi dimenziójában ma már eviden-
ciának számít. A harmóniára, pontosabban az egyensúlyi állapotra törekvés során éppen 
a feszültségek megszűnésének, megszüntetésének szükséglete váltja ki azt az erőfeszítést 
egyénből, csoportból, társadalomból, amely biztosítja a továbblépés dinamikáját. A konf-
liktusok egy része tehát elkerülhetetlen.2

A válság olyan – a társadalmakkal, gazdasági rendszerekkel, szervezetekkel és embe-
rekkel kapcsolatos – folyamat, amelynek lezárása során az érintett emberek, szerve-
zetek, rendszerek, társadalmak működése (súlyosabb esetben fennmaradása) közvetlen 
veszélybe kerülhet.3

„A válság az egyén, egy csoport vagy a társadalom életében megnyilvánuló zavar, 
nehéz helyzet, amelynek kimenetele jó is, rossz is lehet.”4

A katasztrófa görög eredetű szó, jelentése nagyarányú szerencsétlenség, csapás. 
Hatását tekintve teljesen negatív kicsengésű.5 „A katasztrófa hirtelen kialakult végzetes 
esemény, illetve tömeges szörnyű szerencsétlenség következtében a lakosság tulajdonát, 
egészségét és életét veszélyeztető szükségállapot, amely annyira kiterjedt, hogy csak 
különleges helyi vagy a helyi jellegen túlmenő intézkedésekkel hárítható el.”6

A krízis szó a görögből latin közvetítéssel került a modern nyelv által használ szavak 
közé. Kezdetben az orvosi szakkifejezések között található meg, az organizmus működési 
zavara során előállt helyzet tetőpontjának, döntő fordulatának megnevezésére, amely 
után vagy teljes összeomlás következik, vagy még minden jobbra fordulhat.7 „A krízis 

2 Szekszárdi  2001.
3 Noszkay  2000.
4 Barlai–Kővágó  1996, 9.
5 Barlai  2004,  148.
6 Barlai–Kővágó  1996,  13.
7 Barlai  2004,  124.
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egy személy vagy csoport életében megnyilvánuló nehéz helyzet, működési zavar, konf-
liktus, válság, katasztrófa átfogó, együttes megnevezése.”8

Végül a krízishelyzet olyan próbatétel, amely egyszerre hordozza magában a siker 
és a kudarc lehetőségét. Szinte bármi kiválthatja: technikai probléma, természeti kataszt-
rófa, gazdasági vagy társadalmi esemény, bűn- vagy éppen terrorcselekmény.9

Krízis- és válságkommunikáció

A krízis- vagy válságkommunikáció a kommunikációtudomány viszonylag fejletlen, de 
folyamatosan fejlődő területe, amely az  1990-es  évektől kezdett önálló tudományággá 
alakulni.

Fogalomrendszerének áttekintéséhez néhány példát emelek ki a vonatkozó szakiro-
dalomból. A válságkommunikáció „egy megtervezett folyamat alkalmazása a válság 
időtartama alatt, az érintett érdekgazdák hatékony tájékoztatása a szükséges információk 
jól időzített, hiteles eljuttatásával. A válságkommunikáció a válságok megelőzésére, a be-
következő negatív hatások mérséklésére, a normális működési állapot mielőbbi vissza-
állításának elősegítésére és az image védelmére irányul.”10

A válságkommunikáció alapvető feladata, hogy gyors, pontos, megbízható és hiteles 
információt biztosítson, amelyek az adott válsággal, illetve annak kezelésével kapcso-
latosan keletkeznek. A válságkommunikáció célja, hogy a szervezet a kommunikációs 
csatornákon közvetíteni tudja a valóságos helyzetet, tehát hogy a célközönség által észlelt 
látszat a lehető legközelebb kerüljön a valósághoz.11

A válságkommunikáció során a válságstáb a szándékosan kialakított információját 
kódolja és a megfelelő csatornán eljuttatja a célközönségnek, amely megérti azt, majd 
válaszol, esetleg megtartja az információt magának, miközben az a cselekvését befo-
lyásolja.12

A Magyar Honvédség és a kommunikációs rendszer

Az elmúlt időszak strukturális átalakítása

A rendszerváltozást követően a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) 
és a Magyar Honvédség struktúrája, szervezeti felépítése szinte folyamatos átalaku-
lásokon, átszervezéseken esett át. Számos haderőreform zajlott le az elmúlt három 

8 Barlai  2004,  125.
9 A kríziskommunikáció módszertana (s. a.).
10 Nyárádi et al.  2005, 277.
11 Fenyvesi  2005.
12 Barlai–Kővágó  1996, 28.
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 évtizedben, több-kevesebb sikerrel és hatékonysággal. Mivel a szervezeti struktúra 
változásai közvetlenül nem kötődnek a kutatási területemhez, ezért csak a legfontosabb 
fordulópontokat érintem. A rendszerváltást követő években, mint már említettem, széles 
körű társadalmi érdeklődés övezte a hazai biztonságpolitikai útkeresést, amelynek leg-
fontosabb pontja hazánk NATO-csatlakozása volt, és az azt megelőző széles körű, a tár-
sadalom számára is kommunikált „vita”.

A  2000-es  évek elején jelentős változás állt be a haderő szervezetében és ezzel együtt 
az vezetés-irányítási rendszerben. A  2001. évi XLIII. törvény és annak végrehajtási ren-
delete szabályozta a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjának jogi 
feltételeit és többek között a honvédség irányítását és vezetésének rendjét. A jogszabály 
értelmében a Magyar Honvédséget mint egységes szervezetet definiálták, amelynek 
immár részévé vált a Honvédelmi Minisztérium, annak teljes hivatali és háttérintézményi 
struktúrája, továbbá a katonai szervezetek összessége.13 A  2001-ben  megvalósult integ-
ráció eredményeképp létrejött Honvédelmi Minisztérium a Honvéd Vezérkart a minisz-
térium részeként, az ország katonai védelemre való felkészítésének felső szintű tervező, 
illetőleg a honvédség katonai tevékenységének felső szintű vezetési szerveként definiálja.14

A következő közel két évtizedben számos átalakulás és átalakítás ment végbe, a szer-
vezeti struktúra racionalizálása, valamint a működés hatékonyabbá tétele érdekében. 
 2007. január 1-jén  a korábbi középvezetési szervek (MH Szárazföldi Parancsnokság, 
MH Légierő Parancsnokság, MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság, MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, MH Műveleti Irányító Központ, 
MH Egészségügyi Parancsnokság) összevonása eredményeképp létrejött az MH Össz-
haderőnemi Parancsnokság.

Magyarország kormánya  2016-ban  hirdette meg a legutóbbi haderő-átalakítást, amely 
a Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program néven vonult be a köztudatba. 
A program az elmúlt évtizedek legátfogóbb programjaként lett feltüntetve, és célja kor-
szerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira megfelelő válaszokat adó hon-
védség létrehozása úgy, hogy biztosítva legyen a társadalomból építkező hátország, 
amely önként, de tudatosan gondolkodik és tesz az ország biztonságáért.15 A fejlesztés 
érinti a Magyar Honvédség minden területét, új technikai beszerzéseket, a fegyverzet 
és a technikai eszközök modernizációját. Emellett komoly, a szervezetet érintő struk-
turális átalakításokat is.

2018-ban  a került sor az újabb teljes körű strukturális átalakítás előkészítésére. A cél 
az volt, hogy az integrált minisztérium helyett jöjjön létre egy minisztérium, amelynek 
az élén a honvédelmi miniszter áll, aki „nem irányít, vezet, ellenőriz, hanem vezeti 
a Magyar Honvédséget. A minisztérium nem része a honvédség állományának. A minisz-
térium irányítja az alárendelt Magyar Honvédség Parancsnokságát, megteremti a Magyar 
Honvédség működésének, fenntartásának és üzemeltetésének feltételeit. Mindemellett 

13 Kádár  2009, 26.
14 2001. évi XLIII. törvény.
15 Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (s. a.).
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létre kell hozni a Magyar Honvédség Parancsnokságát, amely ellátja azokat a feladatokat, 
amelyek által a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő haderő jön létre.”16

A szervezetet érintő marginális átalakulás a 40/2018. (XI.  15.) HM utasítás a Magyar 
Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszere kialakításával 
összefüggő egyes feladatokról megnevezésű jogszabállyal nyert jogerőt. Az utasításban 
konkretizálódott az új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszer, amelynek 
kialakítása érdekében a Honvéd Vezérkar a Honvédelmi Minisztérium szervezetéből 
kiválik, és ezzel egyidejűleg a létrejövő Magyar Honvédség Parancsnokságának (továb-
biakban: MHP) szervezetébe épül be. „A Magyar Honvédség Parancsnokságának fel-
adatrendszerében kerül tervezésre az ország katonai védelemre való felkészítésének 
stratégiai szintű tervező-szervező, és a MH katonai tevékenységének felső és műveleti 
szintű vezető szervének feladatrendszere.”17 A rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg 
megszűnt az MH Összhaderőnemi Parancsnokság.

A reintegráció a szervezet minden szintjén komoly kihívásokat és feladatokat ered-
ményezett. Az átalakulás nyomán új szervezeti és működési szabályzatok, alapítóok-
irat-módosítások és egyéb szabályzók jelentek meg, amelyeknek követniük kellett az új 
struktúra szerinti tagozódást. A szervezeteket érintő átalakulások és változások tekinte-
tében a kutatási területemet befolyásoló kommunikációt érintő változások bemutatására 
térek ki.

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata a HM-sajtófőnök 
felelősségi körébe utalja a minisztérium kommunikációs tevékenységét, a minisztérium 
médiakommunikációjának irányítását.

A HM-sajtófőnök közvetlen kapcsolatot tart fenn a média képviselőivel, újságírókkal, 
médiatartalom-szolgáltatókkal, a kormányzati kommunikáció szervezeti elemeivel, 
a HM-szervekkel és szervezetekkel, valamint az MHP és alárendelt szervezeteinek 
kommunikációs szakállományával. A HM hatékony külső kommunikációja érdekében 
a közvélemény gyors, hiteles és pontos tájékoztatást igénylő kérdésekben a HM-sajtó-
főnök közvetlenül egyeztet az érintett katonai szervezetek vezetőivel és kommunikációs 
állományával.

Az Magyar Honvédség Parancsnoksága a jóváhagyott Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban meghatározza a szervezet külső és belső kommunikációjának irányítását, 
az MHP és a Magyar Honvédség katonai szervezeteit érintő szakmai kérdésekben 
az országos regionális és külföldi sajtószervek tájékoztatását, együttműködve a HM 
sajtókommunikációs feladatokat ellátó szervezeti egységeivel (a HM-sajtófőnök irányí-
tása alatt álló Katonai Kommunikációs, valamint Sajtó Osztály). Az MHP Parancsnoki 
Iroda vezetője jelenik meg szakmai elöljáróként a Magyar Honvédség sajtókommuniká-
ciós és protokolláris feladatokat ellátó személyi állományának vonatkozásában. Az iro-
davezető ezt a jogkörét jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, belső 

16 Jegyzőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának  2019. január 9-én  megtartott 
üléséről (2019).
17 48/2018. HM utasítás.
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rendelkezésben, illetve az SZMSZ-ben  rögzítetteknek megfelelően a Magyar Honvédség 
Parancsnoka nevében (és megbízásból vagy saját nevében) gyakorolja.18 A parancsnoki 
iroda felel a Magyar Honvédség teljes kommunikációs biztosításáért, a sajtófeladatokért, 
a megjelenésekért, a vezetők köz- és médiaszereplésének koordinálásáért. Kiemelt fel-
adat a médiaszereplések előkészítése, a külső kommunikáció tervezése és szervezése, 
valamint a külső és belső kommunikáció összhangjának megteremtése.19

Újdonságként jelent meg az MHP Személyzeti Csoportfőnökség szervezetén belül 
működő Menedzsment és Fejlesztési Főnökség, amely a Magyar Honvédség mint mun-
káltató márka- (brand-) újjáépítésével, a társadalmi megjelenés menedzsmentjével kap-
csolatos feladatokat látja el. A brandépítés mellett a belső szervezeti kultúra fejlesztését 
támogató feladatokat is ellátja, tehát hiteles és egységes belső és külső kommunikációt 
alakít ki, amelynek része többek között az MH-brand kialakítását és megvalósítását 
támogató közösségimédia-használat eljárásrendjének kidolgozása is.

Kommunikációs szabályozás

A Magyar Honvédség külső kommunikációjának rendjét a honvédelmi miniszter 
72/2011. (VI. 30.) számú HM utasítása szabályozza. Az utasítás széles körben és átfo-
góan szabályozta a Magyar Honvédség és a honvédelmi szervezetek külső kommuni-
kációját, de szinte minden pontján megérett a módosításra, hiszen sem szervezetileg, 
sem az osztályok, beosztások tekintetében nem felel meg a jelenlegi HM struktúrájának. 
Már a dezintegráció előtt is elavult volt, de most különösen élesen jelenik meg a hiátus, 
hiszen az új szabályozó le kell, hogy kövesse a  2019. január 1-jétől  megváltozott szerve-
zeti átalakulást. A jogszabály átalakítása folyamatban van, de a tanulmány lezárásának 
időpontjában még nem jelent meg az új utasítás.

A szabályzó megszületésekor a honvédelmi tárca tájékoztatási tevékenysége a sajtó-
főnök útján a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke kezében volt, míg napjainkban 
a HM humánpolitikai helyettes államtitkár irányítása alatt áll. A Magyar Honvédség 
külső és belső kommunikációját pedig – ahogy azt korábban kifejtettem – a Magyar 
Honvédség Parancsnokságának Parancsnoki Irodája irányítja.

A kommunikációs feladatok végrehajtásáért a honvédelmi szervezetek parancsnokai 
és vezetői felelnek. Az utasítás határoz róla, hogy a honvédelmi szervezetek, alakulatok 
állományában kommunikációs szakember kell, hogy segítse a parancsnok munkáját. 
Kommunikációs szakember a személyi állomány azon tagja, aki kommunikációs beosz-
tást tölt be, és lehetőség szerint szakirányú végzettséggel rendelkezik: kommunikációs 
tiszt és / vagy altiszt.

A honvédelmi szervezet kommunikációs feladatai között határozza meg a külső 
és belső kapcsolatok folyamatos fejlesztését, a honvédelmi szervezet arculatának 

18 MHP SZMSZ.
19 MHP SZMSZ.
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alakítását  és megőrzését, valamint tudósítások készítését a honvédelmi szervezet életét 
érintő nyilvános eseményekről a minisztérium honlapjára. A honvédelmi szervezet hon-
lapjának tartalmi frissítése és a közérdekű adatok közzétételének kötelezettsége mellett 
feladatul szabja a Kommunikációs Osztállyal (Sajtó Osztály, Médiaosztály – az elmúlt 
években többszörös átalakítás és névváltoztatás ment végbe a szervezetben) való egyez-
tetést a tervezett programok sajtónyilvánosságával kapcsolatosan, és a sajtó munkájával 
kapcsolatos feladatok szervezését, a sajtó beléptetését, az interjúalanyok kijelölését, 
háttéranyag készítését a rendezvényekről és a szervezetről.

A nyilatkozatok rendjével kapcsolatban a miniszteri utasítás meghatározza a szer-
vezet vezetőjének nyilatkozattételére vonatkozó előírásokat: az engedélyezés rendjét 
és formáját, amely az átalakult struktúrában szintén megváltozott.

Általános szabály, hogy a kijelölt nyilatkozó kizárólag saját feladat- és felelősségi 
körébe tartozó információkról adhat tájékoztatást. Átfogó, stratégiai témakörökben 
a Kommunikációs Osztály kommunikációs tervet készít, amelyet a honvédelmi miniszter 
hagy jóvá (a dezintegráció nyomán ez is átalakult, hiszen az MHP Parancsnoki Iroda 
Társadalmi Nyilvánosság Osztálya készíti a tervet, amelyet az MHP parancsnoka hagy 
jóvá a Magyar Honvédséget érintő események esetén), és a témában nyilatkozók köte-
lesek azt figyelembe venni. A nyilatkozatok rendjét illetően a 72/2011. HM utasítás 
meghatározza, hogy a személyi állomány a jogszabályoknak megfelelően a szolgálati 
rendet és fegyelmet sértő nyilatkozatot, internetes bejegyzést nem tehet, magánvéleményt 
nyilatkozata során nem nyilváníthat, a szolgálati rendet és fegyelmet veszélyeztető saj-
tóterméket nem állíthat elő, nem terjeszthet. A televíziós, rádiós műsorban a Magyar 
Honvédség működéséhez szükséges közbizalmat veszélyeztető nyilatkozatot nem tehet, 
ezzel járó magatartást nem tanúsíthat.

A  2011-es  szabályzó engedélyt ad a katonai szervezeteknek saját honlap működteté-
sére, amelynek engedélyezése a sajtófőnök jogköre, tartalmáért, az azon szerepeltetett 
adatokért azonban a létrehozó honvédelmi szervezet vezetője felel, ugyanakkor bizonyos 
iránymutatást tartalmaz a szabályozás arra vonatkozóan, hogy mely információknak kell 
megjelenni a felületen. Ezek között a szervezet története, felépítése, feladatrendszere, 
a működést meghatározó jogszabályok, a vezetők szakmai életrajza, a tájékoztatásért felelős 
személy neve és elérhetősége szerepelnek. Emellett a honlapon megjelenhetnek az alakulat 
mindennapjait bemutató fotók és írások, valamint közérdekű helyőrségi információk is 
(ezek az információk a szakmai elöljáró jóváhagyását követően kerülhetnek ki a felületre).

Közösségimédia-használat

A közösségi média használata az elmúlt évtizedben rohamos iramban fejlődött. 
A Facebook  2004-es  megalapítása óta a felhasználók száma napról napra növekszik; 
a közösségi portálok száma szinte ugyanilyen gyorsasággal gyarapszik. A legnagyobb 
közösségi portál (Facebook) napi aktív felhasználóinak száma 1,7 milliárd, ha pedig 
mindenkit beleszámolunk, akik havonta legalább egyszer belépnek, akkor már 
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2,6 milliárd emberről beszélhetünk.20 „A közösségi média (social media) kifejezés alatt 
azokra az online platformokra és eszközökre gondolunk, amelyek lehetővé teszik, hogy 
az emberek véleményüket megosszák másokkal. A közösségi média megjelenési formája 
változatos lehet, például szöveg, kép, hangzóanyagok vagy videóklipek. A hangsúly 
arra helyeződik, hogy ezeket a tartalmakat elsősorban emberek és nem szervezetek 
terjesztik.”21

A közösségi média komoly hatalommá nőtte ki magát, nem hagyható figyelmen kívül 
sem a „békeidő”, sem a kríziskommunikációs helyzetek esetén. Mivel a felhasználó 
a közösségi oldalakon nemcsak fogyasztóként, hanem a hírek, információk előállítójaként 
jelenik meg, fontos, hogy mindenképpen számoljunk a közösségi felületekkel.

Amíg a 72/2011. HM utasítás modernizációja várat magára, a Magyar Honvédség 
parancsnoka  2020 áprilisában hiánypótló normatívát hagyott jóvá. A  185/2020. (HK 5.) 
MH PK intézkedése a honvédségi szervezetek és személyi állományuk internetes felü-
letei és közösségimédia-oldalai honvédelmi értékteremtő és értékközvetítő alkalmazá-
sának és használatának szabályozására ugyan nem előzmények nélkül jött létre, mégis 
fontos előrelépés a Magyar Honvédség állományának közösségimédia-használata terén. 
Korábban közösségi felületekkel kapcsolatban az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
(továbbiakban: ÖHP) által a parancsnokság alárendeltségében külföldi missziós szol-
gálatot teljesítő hivatásos és szerződéses állomány számára a közösségi média haszná-
latához az MH ÖHP alárendeltségében külföldi békemissziós szolgálatot teljesítő állo-
mány közösségimédia-használatának szabályozásáról szóló 87/2011. ÖHP Parancsnoki 
intézkedés volt irányadó. A címből is látszik, hogy az intézkedés hatálya a külföldön 
szolgálatot teljesítő katonákra vonatkozott, tehát csak az állománynak azon részére, akik 
éppen valamely nemzetközi misszióban teljesítenek szolgálatot.

A jelenleg hatályos – már említett – 72/2011. HM utasítás egyáltalán nem tér ki 
a közösségi média kérdéseire, így valóban kijelenthető, hogy komoly hiátust pótolt a sza-
bályzással a parancsnokság.

Az intézkedés a fogalommagyarázatot követően (általános rendelkezések) általános 
szabályokat fogalmaz meg a közösségimédia-felületek használata, illetve az azokon meg-
jelenő tartalmakra vonatkozó szabályok tekintetében. Megfogalmazódik, hogy közszol-
gálati szereplőként, fegyveres szervezetként a Magyar Honvédségnek és teljes személyi 
állományának a katonai alapértékeket és etikai szabályokat kell értékadónak tekinteni.

A jelenleg működő három Instagram-oldalon kívül (MH Instagram, MH Egészség-
ügyi Központ, MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár) nem engedélyezi 
további oldalak létrehozását. A honvédségi szervezetek új közösségi oldalt az HM sajtó-
főnök hozzájárulása után hozhatnak létre, a meglévő oldalak működtetéséért, az azokon 
megjelenő tartalmakért pedig a szervezetek kommunikációs szakállománya, valamint 
a honvédségi szervezet parancsnoka felel. Ugyanakkor a megjeleníteni kívánt tartal-
makat jóvá kell hagynia az MHP Parancsnoki Iroda Társadalmi Nyilvánosság Osztá-

20 Balogh  2020.
21 Eszes  2013.
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lyának (az osztályvezetőnek vagy az általa kijelölt személynek). Az intézkedés kitér 
a moderálás  rendjére is: mindig a fokozatosság elvét kell követni, a negatív kommen-
teket nem szabad törölni, annak eltávolítására a hozzászóló személyt fel kell szólítani, 
amennyiben nem törli, el kell rejteni. Kiemeli a szabályzó a gyors és hatékony reagálást, 
különösen a negatív hangvételű hozzászólásokra.

A szabályzó rendelkezik a Magyar Honvédség központi közösségimédia-felületeinek 
(MH Facebook és Instagram), valamint a honvédségi szervezet internetes és közösségi-
média-felületeinek szabályozásáról. A szervezetek közösségi oldalai a népszerűsítés, 
a napi élet bemutatása, a dokumentálás, valamint többek között a toborzás céljával jöttek 
létre. Ezeknek az oldalaknak a felügyeletét az esetek többségében a kommunikációs 
állomány végzi, ahogy az írásos és képi tartalommal való meg- és feltöltését is. Ennek 
következtében a felelősség is a szakállományt, illetve a parancsnokot illeti.

A  2004-ben  alapított Facebookon a Magyar Honvédség  2011 óta működtet központi 
közösségi oldalt, és alakulatszintű közösségi oldalak is működnek hatékonyan és sike-
resen. Jó példa erre a  2013. márciusi „hóhelyzet”, amikor az egyik legaktívabb és leg-
hatékonyabb tájékoztatás a Magyar Honvédség oldalához kötődött.22 A Facebook-oldal 
mellett aktívan működik a YouTube-csatorna és az Instagram is.

A Honvédelmi Minisztérium dezintegrációját követően  2020. április 1-jével a Magyar 
Honvédség közösségi oldalait a korábbiaktól eltérően már nem a Honvédelmi Minisz-
térium Kommunikációs Osztálya, hanem a Magyar Honvédség Parancsnokságának 
Parancsnoki Irodáján belül működő Társadalmi Nyilvánosság Osztály felügyeli és kezeli.

Kríziskommunikáció a Magyar Honvédségben

A hatékony kríziskommunikáció kulcsa több fontos előkészületi és stratégiai szintű 
döntésben, tevékenységben rejlik. Elsődlegesen a felkészülés az, amely kihagyhatatlan 
részét képezi a hatékony válságkezelésnek. Amennyiben „egy krízist már a kipattanás 
előtt meg tudunk állítani, a megelőzés talán nem lesz annyira látványos, mégis sokkal 
nagyobb sikert könyvelhetünk el.”23 A szakirodalom egyetért abban, hogy a felkészülés 
kulcsa egy jól elkészített kríziskommunikációs forgatókönyv vagy kríziskommunikációs 
terv megléte. Ahogy a vállalatok nagy része, az állami szereplők és szervezetek sem 
bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére ezeket a terveket és forgatókönyveket. Ugyan-
akkor elvi és strukturális elgondolás természetesen létezik a forgatókönyvek felépítésére 
vonatkozóan. A dokumentum felépítése nem egyetemes, minden szervezet a saját spe-
ciális és adott szervezetre vonatkozó sajátosságainak figyelembevételével alakítja ki.

A forgatókönyv mindenképpen tartalmazza a riadóláncot vagy értesítési adatokat, 
a kapcsolattartók nevét és a nyilatkozatra kijelöltek névsorát. Napjainkban kiemelten 
fontos, nem csak válság esetén, a közösségimédia-használat elveit és szabályait megha-

22 Lévai  2013.
23 Bőhm  2018, 27.
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tározó irányelvek megléte, amelyek egy-egy krízishelyzet kapcsán, a vállalati reputáció 
érintettségénél kiemelt szerepet kapnak. Hiszen a dolgozó, a szervezet foglalkoztatottja 
akkor is érintetté válik, ha közvetlenül nincs kapcsolatban a krízis által érintett termék 
vagy témakör kapcsán, hiszen a vállalat vagy szervezet dolgozójaként őt is azonosítják 
a szervezettel.

A honvédség élete, tevékenysége békeidőben, konfliktusmentes helyzetekben a többi 
állami szervhez hasonló nyilvánosság előtt zajlik. Biztonságpolitikai, honvédelmi kérdé-
sekben állandó, rendszeres tájékoztatás, folyamatos kommunikáció zajlik.24 A honvédség 
ugyanakkor „veszélyes üzem”, ahol a feladatok vagy a feladatok során használt eszközök, 
anyagok (lőszer, robbanóanyag) miatt nő a krízishelyzetek kialakulásának kockázata.

A korábban említett 72/2011. HM utasítás külön pontban tárgyalja a kríziskommu-
nikációt, krízishelyzetek, rendkívüli helyzetek kommunikációját. A szabályzó feladat-
szabásaiban még a korábbi struktúrának megfelelő Összhaderőnemi Parancsnokság, 
valamint Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda szerepel, amelyek mára átalakultak, felada-
taikat átvették az újonnan megalakuló szervezetek és szervezeti egységek. A Honvé-
delmi Minisztérium kríziskommunikációs terve mellett, amint már említettem, a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága is rendelkezik eljárásrenddel váratlan események, krízisek 
esetére. Ez az eljárásrend összhangban van egyrészt a minisztérium irányelveivel, ter-
vével, és megfelel a kegyeleti és műveleti szabályoknak egyaránt.

A megváltozott szervezeti struktúra nyomán a kríziskommunikáció tervezésének terü-
letén is új kihívásokkal kellett szembenéznie a Magyar Honvédség Parancsnokságának. 
A  2019. augusztus 26-án  az M7-es  autópályán történt konvojbaleset kapcsán a Magyar 
Honvédség Parancsnokságának is részt kellett vennie a halálos baleset kommunikációs 
kezelésében. A baleset nyomán kríziskommunikációs eljárásrendet és irányelveket ala-
kított ki az MHP amellett, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően minden gyakorlat 
és rendezvény előkészítése során kellett, hogy rendelkezzenek kríziskommunikációs 
tervvel.

A kríziskommunikáció a Magyar Honvédség kommunikációs szakállományának 
egyik legnehezebb, ám megkerülhetetlen feladata. A krízisek kezelését alapvetően nem 
a kommunikációs szakállománynak kell megoldania, de ezekben a helyzetekben a kom-
munikációs tiszt tevékenysége – a médián keresztül – nagyban befolyásolja a társadalom 
és az alakulat, azon keresztül pedig a honvédség kapcsolatát és megítélését. „Krízis idő-
szakában a kommunikációs tiszt tevékenysége alapján ítéli meg a média, ezen keresztül 
a közvélemény a Magyar Honvédség felkészültségét, hozzáállását, válságkezelésének 
minőségét.”25

A média és a tájékoztatás elől nem szabad elzárkózni. Amikor pontos és biztos ada-
taink vannak, amelyek nem befolyásolják például a nyomozás eredményét, akkor azt 
az információt ne tartsuk vissza, ne várjuk meg, amíg a sajtó deríti ki azokat! Ami még 
fontosabb, hogy soha nem adhatunk ki félig megerősített vagy valótlan adatokat, mert 

24 Galambos  2003.
25 Révészné  2013.
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ha kiderül az igazság, akkor elveszítjük a közvélemény bizalmát. Fontos, hogy egy jól 
megfogalmazott, pontos és rövid üzenetet kommunikáljunk a médián keresztül.26

A Honvédelmi Minisztérium kommunikációs szakvezetésének kríziskommuniká-
ciós tervével összhangban az alakulatok minden fontosabb kiképzési rendezvényére, 
gyakorlatra készítenek a kommunikációs terv részeként egy saját válságkezelési tervet, 
amelyből szükség esetén az eljárásrendnek megfelelően azonnal el lehet kezdeni a krízis-
kommunikációs feladatokat. A fokozott érdeklődés miatt a felelősség ilyenkor megnő, 
a cselekvési idő viszont csökken.

A felkészülés, a tervezés és a gyakorlás (gyakorlatok) rendkívül fontos a krízis-
menedzsment területén annak érdekében, hogy a válság ne érje felkészületlenül a szer-
vezetet. A válsághelyzet váratlansága ugyanakkor az esetek legnagyobb százalékában 
a fogalomrendszerből adódik. A váratlanul felbukkanó válság egyik legfontosabb jellem-
zője, hogy hiába a legprecízebb és legátgondoltabb krízismenedzsment-rendszer, a való 
élet mindig olyan eseményt „produkál”, amelyre csak a legritkább esetben van konkrét 
terv. Ez persze nem jelenti azt, hogy a meglévő terveket ne lehetne azonnal adaptálni 
a kialakult helyzetnek megfelelően. Éppen ebben rejlik a jól elkészített és előkészített 
kríziskezelés kulcsa: a szervezetet ugyan váratlanul, de nem felkészületlenül éri a krízis, 
és azonnal vannak szcenáriók, amelyekhez vissza lehet nyúlni, olyan dokumentumrend-
szerek, amelyeket kisebb átalakítás után hatékonyan lehet használni.

A krízisek kezelése során a szervezet minden figyelme a rendkívüli helyzet elhárítá-
sára irányul. Kiélezett helyzet, amelyben rövid idő alatt kell fontos döntéseket meghozni, 
nyilatkozatokat tenni és reagálni a sajtó megnövekedett érdeklődése nyomán felmerülő 
kérdésekre. Fontos, hogy ezek a reakciók és válaszok jól átgondolt és a végkimenet szem-
pontjából a lehetőségekhez képest pozitív hatással legyenek a szervezetre.

A krízishelyzet megszűnésekor, a kezelt helyzet végetértével újabb fontos fázis kez-
dődik: a tapasztalatok feldolgozása. Ha sokszor nem is válnak el egymástól, törekedni 
kell a krízis kezelését vagy krízismenedzsmentet különválasztani a kríziskommuni-
kációtól. A krízist követően értékelhető, hogy a korábbi erőfeszítések, az előzetesen 
elkészített tervek mennyire voltak hatékonyak, mennyire váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket.27 A krízishelyzet megszűnése után a szakállomány összegyűjti a tapasztala-
tokat, amelyeket ezután az adott alakulat (vezető) állományával vagy akár jelen esetben 
a honvédség egészével meg lehet osztani, a tapasztalatfeldolgozás során be lehet építeni 
a további működés rendjébe. A krízis lezárulta után az ismételten elkészülő tervek, 
az elkövetkező gyakorlatok már egy meglévő eset tapasztalataival kibővítve kell, hogy 
elkészüljenek.

26 Búz  2014.
27 Bőhm  2018,  174.



1242

Duruczné Téglás Dóra

Gyakorlati kríziskommunikáció

Akárcsak a multinacionális és kisebb vállalatok, úgy az állami szektor szereplői is fel-
ismerték a hatékony válságkommunikációban rejlő értéket az elmúlt évtizedekben. Nap-
jainkra – különösen a vállalati szférában – a cégek jelentős erőforrásokat biztosítanak 
a válságok és krízisek hatékony kezelésének érdekében. Mindez azon a felismerésen 
alapul, hogy egy jól kezelt válságot követően a szervezet reputációja és az előállított 
termék értéke is kevésbé csökken, esetleg csak minimális szinten változik, annak helyre-
állítása kisebb költségvetési forrásokat von el az adott vállalattól.

A kríziskezelés, krízismenedzsment kiemelten fontos része a kríziskommunikáció. 
A krízis többnyire váratlan esemény, azt előre megjósolni szinte lehetetlen. Ugyanakkor 
egy felkészült szervezet, amely „békeidőben” megteszi a szükséges elővigyázatossági 
lépéseket tréningek, szimulációk úján, ahol az érintettek tisztában vannak a krízis jel-
lemzőivel, hatékonyabban boldogul egy-egy ilyen helyzet bekövetkezése esetén.28

Fontos, hogy a bekövetkező krízisben a szervezet, amely ilyenkor a figyelem közép-
pontjába kerül, megőrizze higgadtságát, ne zárkózzon el a nyilvánosságtól, miközben 
hiteles kommunikációt kell, hogy folytasson. Az elkészített kríziskommunikációs tervben 
szerepelnie kell azoknak a kommunikációs üzeneteknek, amelyek jó felkészülési alapot 
biztosítanak az időtényező által sürgetett szervezet kijelölt szóvivőjének, ennek hiá-
nyában a nyilatkozatra kijelölt személynek. A Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi 
Minisztérium esetében a nyilatkozó leggyakrabban maga a miniszter, illetve a Magyar 
Honvédség Parancsnoka (egyes esetekben az érintett alakulat parancsnoka).

A következőkben néhány példa és esettanulmány alapján vizsgálom a Magyar Hon-
védségben megvalósuló kommunikációt olyan esetekben, amelyek a krízis, válság vagy 
katasztrófa témakörébe esnek. A kríziskommunikációs helyzetet számtalan esemény 
idézhet elő: egy rosszul megfogalmazott nyilatkozat, egy politikai támadás, az eszközök 
vagy személyek sérülése, katasztrófahelyzetek, betegség, nemzetközi események, terro-
rizmussal kapcsolatos esemény, és a sor a végtelenségig folytatható.

Jelen tanulmányomban a kríziskommunikációs eseményeket három nagy csoportra 
osztom. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy sokféle tipizálása történhet az esemé-
nyeknek, például személyi sérülés súlyossága, a katonaállomány halála hazai területen 
vagy külföldön stb. Amit mindenképpen szem előtt kell tartani, az a klasszikus „válság, 
katasztrófa, krízis” megosztás, valamint az események kezelésének a már létező sza-
bályzók szerinti módja. Ennek alapján kategorizálom a kríziseseményeket három cso-
portba.

Az első ilyen csoportba azok az események tartoznak, amelyekre a jogszabályi 
szabályozás nem vonatkozik, mégis vizsgálnunk kell: azok az esetek, amelyek során 
központi, minisztériumi szintű kommunikáció nem szükséges, ugyanakkor alakulat- 
és szervezetszinten fontos esemény. Ilyen például egy kiképzési esemény során egy 

28 Bőhm  2018,  148.
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baleset, sérülés, betegség vagy nem a katonai tevékenységgel összefüggő eset (például 
közúti baleset) következtében bekövetkező haláleset.

A második csoportba azokat az eseményeket sorolom, amelyek bár központi kom-
munikációt igényelnek, a kommunikációs vezetés bevonja az alakulatszintű kommuni-
kációs szakállományt. Ilyen esetre a legjobb példa  2013-ban  a márciusi hóhelyzet vagy 
az árvíz, amely klasszikus példája a katasztrófakommunikációnak.

A harmadik csoportba a szigorúan központi kommunikációs csatornán kommuni-
kált események tartoznak: jellemzően a külföldi, missziós szolgálatteljesítés közben el-
hunyt katonákkal kapcsolatos tájékoztatás vagy  2016 júliusában történt tűzszerészbaleset 
tartozik ebbe a kategóriába. Ebben az esetben a tárca kommunikációs szakirányítása 
együttműködik az alakulatszintű szakállománnyal, a tájékoztatás mégis központi szintű.

„Egy társunk halála”

A Magyar Honvédség élete és tevékenysége a hétköznapokban nem eredményez ki-
emelt társadalmi érdeklődést. A katonák halála olyan esetekben, amikor annak nincs 
a foglalkozás körében, a feladatvégrehajtás közben érdekeltsége, leginkább belső kom-
munikációs szempontból fontos. Olyan esetekre kell gondolni, amikor egy katona vagy 
egy honvédségi szervezetnél dolgozó honvédelmi alkalmazott hal meg betegség, baleset 
következtében. Az ilyen eseményeket az alakulatoknak lehetősége van saját hatáskörben 
kezelni, így kommunikálni is (a szakmai elöljáró engedélyét és jóváhagyását követően). 
Ennek következtében vannak olyan szervezetek, amelyek hírt adnak saját felületeiket 
a katona haláláról, és vannak olyanok, amelyek nem.

Az elmúlt időszakban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karán elhunyt vezető esetében látunk jó példát, ahol a kar vezetése kiemelten 
kezelte a kérdést, és a katona halálának napján már megjelent a megemlékezés mind 
a honlapon, mind pedig a közösségi oldalakon. Az MH Altiszti Akadémián  2014-ben  
betegségben elhunyt honvéd altisztjelölt esetében a közösségimédia-felületen jelent meg 
a gyászhír, az oldal profil- és nyitóképe is fekete szalagot kapott, illetve elsötétült. Számos 
alakulat fejezte ki együttérzését, és nagyon sok részvétnyilvánítás érkezett a felületre.

Saját tapasztalatom alapján a belső kommunikáció szempontjából és a társadalmi 
megítélés szempontjából is pozitív hatás érhető el, ha a halálesetről a szervezet saját 
lehetőségeihez mérten, saját felületein tájékoztatja a közvéleményt: a szervezeti törődést, 
a dolgozó, a katona szervezethez való kötődésének fontosságát mutatja, azt, hogy embe-
rileg fontosnak érzi a vezetőség és az állomány, hogy egy kollégát, „társat” elveszített. 
Ugyanakkor a család, hozzátartozók döntését tiszteletben kell tartani: amennyiben nem 
járulnak hozzá a tájékoztatáshoz, akkor nem lehet közzétenni a halálesetet.
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Árvíz

Történelmi árvíz. Az évszázad árvize. „Magyarország történetének egyik legsúlyosabb 
árvizét éltük át  2013 júniusában […]” Ezek a mondatok szinte mindennaposak voltak 
 2013 júniusában. Az árvízi munkálatok a gátak megerősítése, építése és figyelése mellett 
komoly háttérmunkával párosultak. A laktanyákban a megalakult operatív csoportok 
éjjel-nappal, 24 órás váltásban tervezték, szervezték és irányították a munkálatokra ki-
vonuló állomány tevékenységét. Az árvízi védekezés ideje alatt a Magyar Honvédség 
kommunikációs tevékenysége kiemelt jelentőséggel bírt. A feladatszabás alapján az ala-
kulatok folyamatos tájékoztatást kellett, hogy adjanak a végrehajtott és tervezett felada-
tokról, a létszámokról, a bevont erők és eszközök számáról, a csapatok elhelyezkedé-
séről, egyszóval mindenről, ami az árvízi védekezésbe bevont alakulat tevékenységével 
kapcsolatos. Az alakulatok a tájékoztatást írott anyagok és fotók formájában küldték 
meg a központi vezetésnek, és a saját honlapjukon, a Magyar Honvédség honlapján 
és a közösségi oldalakon hírfolyamban jelentek meg.

A napi sajtószemle mellett mindennap kétszer központilag meghatározott üzenet-
csomagok és összefoglalók alapján az árvízi tevékenységbe bevont nyilatkozó vezetők 
vagy beosztottak megfelelő hitelességgel tudtak tájékoztatást adni az érdeklődő sajtó-
orgánumoknak. Az állandó panelek, amelyek a meglévő társadalmi bizalmat célozták 
erősíteni, napi szinten kiegészültek az elért, illetve tervezett feladatok ellátására vonat-
kozó, létszámadatokat és technikai adatokat tartalmazó üzenetekkel. Kiemelt kommu-
nikációs jelentőséggel bírt a tartalékos erők bevonása, hiszen több ezer ember vett részt 
tartalékos katonaként az árvízi védekezésben. Ennek kapcsán fontos volt megerősíteni 
annak üzenetét, hogy a tartalékos katona nem különbözik a szerződéses vagy hivatásos 
állományú katonától, ugyanazt a feladatot, ugyanolyan magas szinten látja el.

Az árvíz levonulásával a technikai és valós katasztrófavédelmi feladatok ugyan meg-
szűntek, de a kommunikációs feladatok nem. Egy héttel az árvíz „hivatalos” levonulása 
után a közszolgálati televízió egész napos hírfolyamban, a Jónak lenni jó programsorozat 
keretein belül számolt be az árvízi védekezési tevékenységről.

Összességében kommunikációs szempontból megfeszített munka jellemezte az árvízi 
védekezés időszakát, amely összefogott, jól szervezett, hatékonyan irányított és végre-
hajtott feladat volt.

Közúti balest Afganisztánban

2011. május  17-én  a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT) kon-
vojának egy gépjárműve felborult. A közúti baleset következtében két magyar katona 
életét vesztette, négy társuk megsérült.

A Magyar Honvédség számára minden szempontból az egyik legsúlyosabb eset, 
ha műveleti területen szolgálatot teljesítő katonák szenvednek balesetet, vagy veszítik 
életüket. Az ilyen esetekben válságstáb ül össze a Honvédelmi Minisztériumban 
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és az elhunyt  katonák anyaalakulatánál is. Az első információtól az első hivatalos 
minisztériumi reakcióig teljes hírzárlatot rendelnek el. „Fő szabály, hogy tilos bármilyen 
információt nyilvánosságra hozni mindaddig, amíg a hozzátartozókat személyesen nem 
tájékoztatják.”29

A hivatalos tájékoztatás eszköze ebben az esetben sajtóközlemény volt: „Az elhunyt 
és sebesült katonák hozzátartozóit a történtekről a Magyar Honvédség tájékoztatja. 
A honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka részvétét fejezte ki az elhunytak család-
tagjainak.” A sajtóközlemény a továbbiakban a rendkívüli sajtótájékoztató idejét és helyét 
is meghatározta, amely a baleset bekövetkezéséhez képest alig több mint hat órával 
későbbre lett meghirdetve.

A sajtótájékoztatón a Magyar Honvédség két legmagasabb pozíciót betöltő vezetője, 
a miniszter és a vezérkarfőnök jelentette be a két elhunyt katona nevét és rendfokozatát. 
Részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak, összefoglalták a baleset körülményeit 
többször kiemelve, hogy az idő rövidsége miatt nincsenek minden részletre kiterjedő 
információ birtokában. A miniszter emellett tájékoztatta a közvéleményt az áldozatok 
hősi halottá nyilvánításáról. A nyilatkozattevő személyek ilyen esetben a legkülönbözőbb 
kérdésekre és véleményekre kell, hogy felkészüljenek. Egy műveleti területen szolgálatot 
teljesítő katona halálakor mindig felmerül társadalmi szinten a feladat végrehajtásának 
„jogossága”, a jogszabályi háttér, a kötelezettségvállalás feltételei és körülményei. Fontos, 
hogy a nyilatkozattevő(k) egységes központi kommunikáció alapján „homogén maga-
tartást”30 tanúsítsanak, fenntartva ezzel a Magyar Honvédségbe és a magyar katonákba 
vetett hitet annak érdekében, hogy a szervezet megítélése ne sérüljön.

A „központi” sajtótájékoztató után az elhunyt katonák „anyaalakulata”, az MH 
5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka is engedélyt kapott sajtótájékoztató meg-
tartására: a debreceni alakulat kiterjedt sajtókapcsolatokkal rendelkezik a helyi és regio-
nális sajtóorgánumok irányába és a városban képviselettel vagy kihelyezett tudósítóval 
rendelkező országos média is komoly érdeklődést mutatott. Fontos volt ebben az esetben 
a helyi szintű sajtótájékoztató, hiszen a város és az alakulat élete több ponton összeforr, 
hagyományosan jó kapcsolatot tartanak fenn egymással.

A Honvédelmi Minisztérium két nappal később újabb sajtóközleményt adott ki, 
és újabb sajtótájékoztatót tartottak annak nyomán, hogy a sérült magyar katonákat haza-
szállították, és megkezdték orvosi kezelésüket a Honvédkórház – Állami Egészségügyi 
Központban.

A következő napokban hivatalos sajtóközlemények és nyilatkozatok folyamatosan 
tájékoztatták a közvéleményt a sérültek állapotáról, a hősi halált halt katonák teme-
téséről és a baleset körülményeinek vizsgálatáról, a kivizsgálás folyamatáról, amelyet 
már az első sajtótájékoztatón elmondottak alapján a német katonai rendészet és az afgán 
rendőrség végzett.

29 Révészné  2013.
30 Révészné  2013.
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Összességében a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és az 5. Bocskai 
István Lövészdandár életében olyan esemény következett be, amelyre bár fel lehet 
készülni, ha valóban megtörténik a tragédia, kríziskommunikációs szempontból mindig 
újabb és újabb esettel állunk szemben. A baleset kezelése mind központi, mind alaku-
latszinten példaértékű volt: a gyors, határozott reakció, amellyel a társadalom a hírcsa-
tornákon keresztül értesült a tragédiáról, biztosította, hogy a társadalom és a lakosság 
honvédségbe vetett hite, bizalma ne inogjon meg. A sajtóban megjelenő hírek pontosak 
és helyesek voltak, a sajtóközlemények minden esetben alátámasztották a nyilatkozatokat, 
és megerősítették azokat annak érdekében, hogy az információ ne torzuljon.

Tűzszerészbaleset a Hortobágyon

2016. július 1-jén   13 óra 41 perckor a Hortobágyi Nemzeti Parkban végzett mentesítési 
munkálatok közben robbant fel egy 250 kilós bomba. A balesetben négy tűzszerész 
meghalt, egy pedig súlyosan megsérült.

Az eset napján először a legnagyobb hírportálok számoltak be arról, hogy robbanás 
történt a Hortobágyon. Nem sokkal később a Honvédelmi Minisztérium közleményt 
adott ki, amelyben arról tájékoztatott, hogy a mentesítés során, egy robbanótest hatásta-
lanítása közben robbanás történt, amelynek következtében négy tűzszerészkatona életét 
vesztette, egy súlyosan megsérült.31 A hozzátartozók kiértesítése ekkorra megtörtént 
(a hozzátartozók kiértesítéséig a hírzárlat erre az esetre is vonatkozik). A közlemény 
rövid és tárgyilagos volt, a helyzethez képes tájékoztatta a közvéleményt. Az első köz-
leményekben megszólaltak igazságügyi tűzszerészek, valamint a Hortobágyi Nemzeti 
Park igazgatója is. Megkezdődött a lakosság tájékoztatása magáról a Hortobágyon vég-
zett feladatról, amelyet a tűzszerészek végeztek.

Az első sajtótájékoztatóra este 9 óra után került sor Simicskó István honvédelmi 
miniszter és Benkő Tibor vezérezredes, akkori Honvéd Vezérkar főnök nyilatkozott. 
Ezen a sajtótájékoztatón hangzott el először – a kríziskommunikációs terveknek és sza-
bályzóknak megfelelően – a négy halott katona neve. A miniszter nyilatkozatában össze-
foglalta a tűzszerész ezred munkáját, a mentesítési feladatait, az elmúlt évek haláleseteit, 
majd a részvétnyilvánításon túl kijelentette, hogy hősi halottá nyilvánítják a katonákat, 
és a Hazáért Érdemjelet adományozza nekik. Emellett ígéretet tett arra, hogy a hozzá-
tartozókat, a családokat a segíteni, támogatni fogják.

Az első számú katonai vezető szintén részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, majd 
elmondta, hogy „négy kiváló, jól felkészült, becsületes, bátor fiatalembert veszítettünk el”. 
A vezérkarfőnök a tragédia körülményeinek kivizsgálását elrendelte, de találgatásokba 
nem bocsátkozott. A vizsgálat fogja meghatározni és megállapítani, hogy mi történhetett : 

31 Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (s. a.).
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nem az első ilyen bomba volt, amelyet hatástalanítani akartak. A helyszínen továbbra is 
folyik a vizsgálat a hatóságok és az ügyészség bevonásával.32

A hír hallatán a Magyar Honvédség és az alakulatok közösségi oldalai és honlapjai 
gyászszalaggal vagy sötét nyitóképpel osztoztak a gyászban.

Az elkövetkező hetekben számos témakörben merültek fel a különböző médiumok 
részéről találgatások. Ezek között a mentesítési feladat jogszerűsége, a katonákra vonat-
kozó baleset-biztosítás, a katonák feladat-végrehajtásával kapcsolatos kérdések merültek 
fel. Ezeket a minisztérium vezetése (a nyilatkozattétel csak a miniszter és a Honvéd 
Vezérkar főnöke, valamint helyettese jogkörébe volt utalva) minden alkalommal hárí-
totta, a korábban meghatározott üzenetcsomagokat továbbította, kérte, hogy a vizsgálatok 
végéig ne bocsátkozzon senki találgatásokba.

A baleset napján elrendelt vizsgálat eredményeiről szintén sajtótájékoztatón adott 
tájékoztatást a minisztérium: a vizsgálat nem tárt fel mulasztást, a sok korábban felröp-
pent találgatások lezárását kérte a miniszter.33 A vezérkarfőnök tényszerű tájékoztatást 
adott az eredményekről. A közigazgatási hatósági eljárást lezáró jegyzőkönyv alapján 
a tűzszerészek az előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkeztek, a bomba kezelésére 
vonatkozó tudásuk megvolt. A hatástalanítás előtt a járőrparancsnok pontosan hajtotta 
végre a bomba beazonosítását és a hatástalanítás módszerét. Az előkészítés és a végre-
hajtás további menetében mulasztás nem történt.

Mint azt már korábban megfogalmaztam, a Magyar Honvédség számára az egyik leg-
súlyosabb eset, ha műveleti területen szolgálatot teljesítő katonák szenvednek balesetet. 
Azonos súllyal kell kezelni azt az esetet, ha hazai területen, szolgálatteljesítés közben 
vesztik életüket a katonák. A tűzszerész-alakulat mindig kiemelt figyelmet kap kom-
munikációs szempontból, hiszen a rengeteg bejelentés nyomán a lakosság rendszeresen 
találkozik a tűzszerészek munkájával, a talált bomba vagy gránát kapcsán kiürítéssel, 
lezárással, forgalomkorlátozással. A hírekben állandóan jelen vannak a tűzszerészmun-
kával kapcsolatos tájékoztatások. Mégis a négy fiatal katona halálát okozó baleset még 
inkább az érdeklődés központjába emelte a Magyar Honvédség munkáját, tevékeny-
ségét. A Magyar Honvédség összeszedett, jól koordinált és megfelelően meghatározott 
kommunikációs tevékenysége véleményem szerint nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy egy ilyen súlyos balesetet követően sem csökkent a Magyar Honvédség társadalmi 
elfogadottsága. Azt is pozitívumként kell értékelni, hogy a kommunikáció nyomán a köz-
vélemény elfogadta a vizsgálati jegyzőkönyvben is szereplő tényt, hogy az ilyen, több 
áldozatot követelő baleset ebben a munka- és feladatrendszerben mint lehetőség mindig 
ott lebeg a katonák előtt.

32 Hősi halottá nyilvánítják a négy tűzszerészt (2016).
33 Gyászol a honvédség (2016).
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Összegzés

„Gyors, hiteles, pontos” – a szervezeti kommunikációval kapcsolatos iránymutatás leg-
fontosabb három pontja, kiemelve, hogy a „Magyar Honvédségbe vetett közbizalom ne 
csorbuljon”. Jelenleg ezen irányelvek mentén valósul meg a honvédségi kommunikáció 
a hétköznapokban, és erre készül fel krízishelyzet esetére is.

Tanulmányomban megtörtént eseteket vizsgáltam, amelyek során a honvédséget érintő 
események, balesetek nyomán kialakult krízis, válság kezelését kellett a szervezetnek 
megoldania. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az általam feldolgozott esetek ki-
ragadott példák, a teljesség igénye nélkül végeztem a kríziskommunikációs értékelést. 
A teljesség igénye az esetek számára vonatkozik, hiszen több baleset történt a külföldön 
szolgálatot teljesítő katonákkal, és még számos esetet lehetne elemezni, amikor a Magyar 
Honvédség megnyilvánult.

Összességében kijelenthető, hogy a szervezeti átalakítások és átalakulások ellenére 
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség igyekszik széles körű, hatékony 
és hiteles tájékoztatás útján megismertetni magát a közvéleménnyel, amúgy is pozitív 
megítélését és elfogadottságát tovább erősíteni. A különböző krízishelyzetekben gyors, 
hiteles és pontos tájékoztatást nyújt a szabályzók és a katonai irányelvek betartásának 
szem előtt tartásával. A meglévő szabályzó rendszer átalakítása folyamatban van, 
a minisztériumi szervezet is megújítás alatt áll, de ez a kríziskommunikációs irány-
elveket, az alapvető téziseket és szabályokat nem változtatja meg. A honvédség mint 
„veszélyes üzem”, amennyiben a köz érdeklődésére számottevő esemény történik, legyen 
az akár pozitív, akár negatív, igyekszik a tájékoztatást a lehető legmagasabb színvonalon, 
kiválóan végezni.
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Kompetenciák fejlesztésének lehetőségei távoktatási 
dimenziókban

Varga Tamás

A kompetencia mint alapvető individuális és társadalmi érték

„Jövőbeni jólétünk – mindannyiunk jóléte e bolygón – leszármazottaink oktatásától 
függ” – írja Daniel Dennett, amerikai filozófus, tehát egy érett, fejlett társadalomban 
az oktatás elsődlegessége nem vitatható. Az oktatás és emellett a képzés, kiképzés és fel-
készítés célja a társadalom tagjainak felkészítése az életre, amelyben az ember érték, 
értékek teremtésére hivatott, testesüljön az meg szimplán emberi reprodukcióban vagy 
fontos, a társadalom fejlődését, bővülését szolgáló univerzális értékben.

Az értékeknek lehet tehát materiális, kézzel foghatóan kimutatható manifesztációja 
(egy-egy becses műtárgy, nagy hatással bíró találmány, amely ipari forradalmakat ered-
ményez stb.), de a legtöbb esetben – például emberi tulajdonságok vizsgálatakor – az érték 
valamely az ember és a társadalom részére fontos, előnyt jelentő képességet – kompeten-
ciát – jelent, amely az egyén és közvetetten a társadalom boldogulásához járulhat hozzá.

„Az emberi értékek a társadalom építő kövei, azok a jellemvonások és képességek, 
amik lehetővé teszik az emberek közös, eredményes tevékenységeit. Segítségükkel egyéni 
erőfeszítéshez mérten gyorsabban, jobb eredmény érhető el. Meglétük alapvető a működő 
közösségek fenntartásában.”1

Ha a kompetenciát és az (emberi) értéket vizsgáljuk meg egymás vonatkozásában, 
azt kell mondanunk, hogy a kompetencia egy jóval szélesebb, az emberi értékeket is 
magába foglaló képességcsomag.

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, 
a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy 
tanulás során fejleszt ki magában.”2

Mint látható, a kompetencia meglévő emberi értékekre épül, valamint nagyon fontos 
momentum, feltételezi, hogy a képesség megfelelő táptalajon tanulással fejleszthető 
értékké válhat.

A fenti, Coolahan által megfogalmazott meghatározást a NATO oktatási és egyéni 
kiképzési direktívájához (NATO BI-SC Education and Individual training directive 
[E&ITD] 075-007) hasonlítva a kompetenciával (performance statement) kapcsolatosan 
az alábbiakat találjuk.

A kompetencia tiszta, alapos precíz megfogalmazás, mindenre kiterjedően 
határol körül egy képességet, amelyet elsajátítani szükséges valamely cél érdekében. 

1 Schulmann  2018.
2 Vass  2009.
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Ez a  meghatározás egyértelmű utalás is a tanulási folyamat adott dimenziójára, valamint 
az elsajátítandó képesség „mélységére”. Mindenképp megfigyelhetőnek és mérhetőnek 
kell lennie (például egy jelentés megírása, adott fegyvertípus készségszintű használata 
stb.). Dimenziói: kognitív, pszichomotoros és attitűd- / affektív dimenziók.

1. ábra
A kompetenciák dimenziói
Forrás: a szerző

Fontos kritérium, hogy a képesség kialakításához – harckészség eléréséhez – mindhárom 
dimenzió egyidejű, egymásra pozitívan ható fejlődése szükséges, hiszen a megfelelően 
megalapozott tudás nélkül a gyakorlati feladat-végrehajtás hibás teljesítéshez, jártasság 
nélkül bizonytalansághoz, megfelelő hozzáállás nélkül alacsony teljesítményhez, hatás-
fokhoz vezethet.

Az oktatás és képzés, kiképzés feladata és felelőssége, hogy a különböző dimen-
ziókban a fejlődéshez szükséges feltételeket megteremtse és biztosítsa. Mindez, ha 
az emberek ugyanazon emberi értékekkel, motivációkkal, tanulási jellegzetességekkel 
és stratégiákkal rendelkeznének, nem is lenne olyan nagy feladat, azonban a legtöbb 
ember tanulási módszere, jellegzetessége kisebb vagy nagyobb mértékben eltér egy-
mástól, ez a pedagógia legnagyobb kihívása.

„A pedagógia mint neveléstudomány vizsgálja azokat a folyamatokat, körülményeket 
és feltételeket, amelyek közreműködnek a nevelésben. Feltárja összefüggéseiket, törvény-
szerűségeiket, s ezek alapján meghatározza a nevelés célját, alapelveit és feladatrend-
szerét, azokat az eljárásokat, szabályokat és módszereket, amelyek biztosítják a nevelési 
alapelvek megvalósulását.”3

Pedagógiai módszerek és munkaformák: az önértékelés, differenciált egyéni munka, 
önellenőrzés, differenciált csoportmunka, kooperatív csoportmunka, frontális osztály-
munka, dramatizálás, frontális feladatadás, verseny, frontális magyarázat, játék (peda-
gógiai módszer), versszínház a suliban, önálló egyéni munka, páros munka.

3 HUNLINE – Hungarian Online University (s. a.)
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A fentiekből látható, hogy a pedagógia a lehetőségek tárházát biztosíthatja ahhoz, 
hogy az állomány az oktatás, képzés, kiképzés során különböző módszerekkel a lehető 
leghatékonyabb úton sajátíthassa el a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A pedagógia tehát – alapvető módszereit tekintve – képes lenne az oktatás, képzés, 
kiképzés terén jelentkező kihívások kezelésére, azonban a rendelkezésre álló erőforrások, 
főleg a humán vonatkozásúak, nem teszik lehetővé az egyedi igényekhez igazodó képzési 
formák, módszerek alkalmazását, hisz minden egyes tanulóhoz nem párosítható egy-egy 
vagy speciális esetben akár jóval több tanár a tanulási célkitűzések elérése érdekében. 
Ezt a problémát oldhatja fel véleményem szerint az atipikus oktatási-képzési eljárások, 
módszerek alkalmazása, természetesen hangsúlyozva, hogy ezen eljárásoknak nem 
célja – hisz nem is lennének rá képesek – a fontos tanári feladatok teljes átvétele.

A hagyományos oktatási eljárásoktól eltérő módszerek a kognitív dimenzióban

A hagyományostól eltérő oktatási eljárások, főként a fejlett távoktatás célja szintén 
a fontos ismeretek elsajátítása, a műveltség megszerzése, az intellektuális képességek 
kialakítása, ami kompetenciák megszerzésében valósul meg.

„Ebben a folyamatban szintén egységet kell hogy képezzen a tanulás célirányos 
irányítása, azoknak a tevékenységeknek a megszervezése, amelyek a tudás eléréséhez 
szükségesek (tanítás), valamint a tanuló olyan aktív és produktív tevékenysége, amely 
a társadalmi műveltség, azaz az elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok és kész-
ségek elsajátítása, képességek kialakítása, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, 
amely a magatartás alakulása révén járul hozzá a személyiség fejlődéséhez (tanulás).”4

A hagyományos oktatási eljárásoktól eltérő módszerek, esetünkben a távoktatás, egy 
időben küzdenek olyan kihívásokkal a tanulás kognitív dimenziójában, mint a tanár valós 
jelenlétének, azaz az interperszonális kapcsolatnak a hiánya, annak hatása a tanulási 
folyamatra, valamint a pszichomotoros dimenzióban az adott tevékenység végrehajtá-
sához szükséges tér és eszköz hiánya, amelyek nélkül – sokak szerint – nem alakítható 
ki valós tudás és alkalmazható gyakorlati képesség, jártasság.

Véleményem szerint a távoktatás területén, azon belül is a kognitív dimenzió valós 
kérdése valójában nem a tanár térbeni és időbeni jelenléte vagy hiánya, mivel ezek a hiá-
nyok technológiai fejlődéssel egyre inkább áthidalhatók. Sokkal fontosabb kérdésnek 
tartom, hogy a hagyományos oktatás, tanítás és tanulás folyamata miként ültethető át 
távoktatási tananyagtartalmakká, azok milyen hatékonysággal képesek a tanulót a tanár 
által elgondolt tanulási folyamaton végigvezetni úgy, hogy a folyamat során maximális 
figyelmet fordítunk a tanuló egyéni tanulási jellemzőire, stratégiáira.

A napjainkban elérhető távoktatási keretrendszerek szolgáltatásai és a tananyagtartalmak 
számos referenciamodellje (SCORM, xAPI stb.) lehetőségek tárházát biztosítja a folyamat 

4 HUNLINE Hungarian Online University (s. a.).
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helyes felépítéséhez, akár a fejlődés, előrehaladás függvényében elágazások beépítésére, 
további fejlődési irányok meghatározására.

Ezen a ponton szükséges leginkább a gondolkodásmód megváltoztatása, mivel a tanár 
szerepe itt alapvető fontosságú – tehát a tanár nem szakad, és nem szakadhat el a tanu-
lási folyamattól, azt egyfajta tutor- és mentorszerepkörben kíséri végig – szakmai tudása 
és tapasztalata alapján a folyamatot neki szükséges előre látnia a tanítás-tanulás folya-
matában előforduló lehetséges akadályokkal és megoldásokkal együtt. Számos, tech-
nológiai megoldásokat kevésbé ismerő tanár kolléga a tanárszerep lassú megszűnését, 
elhalványodását vizionálja a távoktatási eljárások terjedésével, ami alapvetően hibás 
gondolat, mivel a távoktatás továbbra is csak egy módszer marad, egy „keret”, amelyet 
értékkel a tanár tölt ki valójában.

Alapvető fontosságú, hogy a tananyagtartalmak a lehető leghatékonyabban támo-
gassák az információk beépülését a kognitív dimenzióban. „A kognitív folyamatok, 
képességek valósítják meg az értelmi működést, mely folyamatokat két nagy csoportba 
oszthatjuk, a közvetlen (érzékelés, észlelés, figyelem) és a közvetett (emlékezés, képzelet, 
gondolkodás) megismerő folyamatokra.

A közvetlen megismerő folyamatok a jelen lévő, pillanatnyilag ránk ható közvetlen 
valóság felfogását teszik lehetővé, míg a közvetett megismerő folyamatok a pillanat-
nyilag jelen nem lévő valóság felfogását, mélyebbre ható megismerését teszik lehetővé, 
amelyek hatnak az egyén funkcionálására.”5

Itt szükséges megvizsgálnunk, hogy a hagyományos, illetve távoktatási tananyag-
tartalmak és a kognitív folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet 
és gondolkodás) milyen kapcsolatban és kölcsönhatásban állnak egymással.

A tanítás és tanulás egymással egybefonódó folyamatában alapvető fontosságú, hogy 
a tanítás módszere mennyire igazodik a tanulás jellemzőihez, stratégiáihoz. A tanítás 
mennyire támogatja egyik vagy másik tanulási jellemzőt, vagy mennyire nem ad alter-
natívát egy harmadikhoz.

Neil Fleming  1987-ben  a Lincoln Egyetemen kifejlesztett „VARK elnevezésű tanu-
láspreferencia-modellje négy kategóriába sorolja a tanulókat: vizuális típus, aki leg-
könnyebben táblázatok, diagrammok, térképek segítségével tanul; auditív típus, aki 
előadások, hangfelvételek, beszélgetések alapján dolgozza fel az információt; író/olvasó 
típus, aki könyvekből, internetről, PowerPoint prezentációkból tanul a legkönnyebben; 
valamint a kinesztetikus típus, amely személyes tapasztalatok, érintés, kipróbálás alapján 
dolgozza fel a legkönnyebben az új információt.”6

Természetesen a tanulási stratégiákról kialakult képet mindenképp árnyalni szük-
séges, hisz, ahogy az a képen is látható, az egyes tanulókat akár egyszerre több stratégia 
is jellemezheti, természetesen ez erősen függ az adott információ és tananyag jellemző-
jétől vagy akár az egyéni mentális és fizikai állapottól.

5 Kiss  2018.
6 Robbinson–Aronica  2018.



1255

Kompetenciák fejlesztésének lehetőségei távoktatási dimenziókban

2. ábra
VARK tanulási stratégiák és jellemzőik
Forrás: Loveless  2020

„A többszörös preferencia (V – visual, A – auditory, R – read / write, K – kinesthetic) 
esetei érdekesek és változatosak. Például egy személyre jellemző lehet két erős pre-
ferencia: V és A vagy R és K. De lehet három is, mint pl. VAR vagy ARK. Vannak 
olyanok, akikre egyáltalán nem jellemző erős preferencia, és mind a négy tanulási mód 
alkalmazható esetükben. Tehát a többféle preferencia lehetővé teszi, hogy két, három, 
vagy négy mód közül válasszunk a másokkal való közlésfolyamatban.”7

A tanulási stratégiák és azok lehetséges kombinációi ismeretében kijelenthetjük, 
hogy egy minden preferenciát figyelembe vevő tanár – ha megfelelő opciókat kíván adni 
a különböző tanulási jellemzőkre – heroikus munkát kell, hogy végezzen annak érde-
kében, hogy a szükséges információátadás megfelelően megtörténjen, és az a kognitív 
beépülési folyamat végén – érzékeléstől a gondolatokig – a megcélzott hatást váltsa ki, 
tehát pozitív befolyással legyen a személyiség fejlődésére.

A hagyományos oktatási módszerek, például a frontális osztálymunka előnye, hogy 
a folyamatok a tanár előtt zajlanak, azokba a szükséges pontokon be lehet avatkozni, 
a helyes, megcélzott irányba terelhetők, míg távoktatás esetén a tanár-diák közeg közé 
még pluszként „ékelődik” be az informatikai alapokon működő távoktatási keretrendszer, 
ott a folyamatokba állomásokat, ellenőrzési pontokat szükséges beépíteni a folyamatok 
kontroll alatt tartása érdekében.

A tananyagtartalmak viszont távoktatási környezetben a variációk tárházát biztosít-
hatják, gondolok itt arra, hogy egy alaposan előkészített távoktatási tananyag a fenti tanu-
lási preferenciáknak megfelelő – akár egy időben aktiválható vagy „némítható” – tartal-
makat biztosíthatnak a tanulók részére. Ha a tanulás adott pontján kiegészítő  ismeretekre 

7 VARK-Learn.com  2019.

http://VARK-Learn.com
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van szükség a tanár által adott instrukciók alapján rugalmasan, egyedi időbeosztás alapján 
az végrehajtható, majd a fő tanulási irányvonalhoz vissza lehet térni.

Távoktatási tananyagtartalmak vonatkozásában tehát véleményem szerint a cél 
a lehető legtöbb tanulási preferenciának, stratégiának való megfelelés, ahol az írott, 
hang- és médiaelemek összhangja teremti meg az információk kognitív dimenzióban való 
helyes beépülésének lehetőségét. Ezt a jelenlegi technológia még nem képes megoldani, 
tehát ezen a területen a jól felkészült tanárok munkája feltétlenül szükséges.

A jelenleg ismert tananyagtartalomra vonatkozó referenciamodellek közül, ha a köz-
ismerten elterjedt sima PDF- és Word-dokumentum megosztásán alapuló eljárást nem 
vesszük figyelembe, a SCORM-modell a leginkább elterjedt. „A SCORM (Shareable Con-
tent Object Reference Model – megosztható tartalmi objektumok hivatkozási modellje) 
a legelterjedtebb e-learning szabvány, melyet a különféle LMS-, illetve fejlesztő rend-
szerek követnek a tartalom elkészítésekor.

A szabvány alapgondolata, hogy a tanulási környezetek a tanulási tartalmakat oly 
módon kezelik, hogy mindig tudják, egy-egy tanuló hol tart az elsajátítás folyamatában. 
Ennek alapján a környezet azzal is tisztában van, hogy a tanulóknak adott ponton milyen 
irányban kell tovább haladni ahhoz, hogy a tanulási célt (a legrövidebb úton, a leghatéko-
nyabban stb.) elérje. A hagyományos weboldalak által biztosított navigálási lehetőségek 
az ismeretszerzés ilyen fokú vezérlésére nem képesek/alkalmasak.

3. ábra
A SCORM-referenciamodell elemei
Forrás: ELK Education Consultants Pvt. Ltd.  2018

A SCORM-szabvány szerint a tartalom tanulási egységekből, objektumokból áll 
(SCO = Shareable Content Object = megosztható tartalmi objektum). Egy SCO bármilyen 
nagyságú lehet, de fontos, hogy önmagában tanulási információt tartalmazzon, ami lehet 
egy mondat, kép, animáció, videó vagy épp egy szerkezet, amely szövegből és multimédiás 
elemekből áll, de lehet akár egy teljes kurzus is […] A szabvány megjelenésének  a nagy 
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előnye a tartalom »szétbonthatósága« tetszőleges nagyságú egységekre, a mindenre 
kiterjedő leíró adatok struktúrája, továbbá a tartalom és az irányítás különválasztása volt, 
ami hatalmas javulást hozott az adaptálhatóságban, a kereshetőségben, illetve a tartalom 
megosztásában és újrahasznosíthatóságában. Bizonyos LMS-rendszerek – mint például 
az ILIAS – tartalmaznak SCORM-csomag előállítására alkalmas beépített szerkesztő 
felületet, míg más rendszerek – mint a MOODLE – csak feldolgozni tudják a SCORM-
csomagokat.”8

A kognitív dimenzió vonatkozásában véleményem szerint nem a tanári szerep fontos-
sága a kérdés, hanem az, hogy a megváltozott környezethez, a technikai lehetőségekhez, 
valamint az ismert tanulási preferenciákhoz a tanár miként viszonyul. Természetesen 
a jövőbeni kutatások ezt majd tovább erősítik, mivel a mesterséges intelligencia, a gépi 
tanulás és a Big Data-kutatások eredményei további lehetőségeket nyithatnak az oktatás-
képzés megújításának folyamatában.

„A mesterséges intelligencia lehetővé teszi majd az intézmények számára, hogy csök-
kentsék a minőségi oktatás költségét. Ennek eredményeképpen több embert lehet képezni. 
Globális szinten ez az elmaradott és a fejlődő országokban élő lakosság javát fogja szol-
gálni (Keng Siau), ezért a mesterséges intelligenciának ténylegesen hozzáférhetőnek 
kell lennie a tömegek számára. A széles körű elterjedés szakaszában az új oktatási ideál 
a mesterséges intelligencia és a humán oktatók által biztosított oktatás megfelelő ötvözése 
lesz. Az oktatási célú alkalmazásokat a pedagógusokkal, az oktatáskutatókkal és más 
érdekelt felekkel szorosan együttműködve kell kifejleszteni. (Rose Luckin).”9

4. ábra
A távoktatási keretrendszerek tartalmi elemei
Forrás: Grills  2017

8 Tutor – oktatás határok nélkül  2020.
9 Markus  2019.
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Hagyományos oktatási eljárásoktól eltérő módszerek lehetőségei pszichomotoros 
dimenzióban

A kognitív dimenzióban történő kompetenciák fejlesztését követően azt szükséges meg-
vizsgálni, hogy a helyesen beépített információk szükség esetén hogyan testesülnek meg 
fizikai valójukban. Az érzékelt inger / észlelés esetén a tudatból előhívott információ gon-
dolattá válva hogyan alakult tudatos vagy tudat alatti fizikai tevékenységgé, tehát milyen 
a mentális tevékenység és a fizikai mozgások kapcsolata, és ehhez távoktatási – tehát 
eredendően egy virtuális – térben hogyan járulhatunk hozzá.

Oktatási és kiképzési területen gazdag tapasztalatokkal rendelkező kollégákkal foly-
tatott szakmai beszélgetés során a téma felvetése sok esetben rosszalló tekintetekhez 
és az eretnekség bűnével való megbélyegzéshez vezetett, hisz széles körben még mindig 
elfogadott és vallott, hogy a „katona fejébe a tudás a lábán keresztül jut el”, és ennek 
megfelelően épül be, amely arra enged következtetni, hogy a katonai kiképzés módszerei 
kevésbé követik le a technológiai fejlődés ütemét. Tény, hogy a gyakorlati végrehajtás 
ismétlésszáma arányban áll a valós jártasság és készség szintjével, amely bizonyos tevé-
kenységek esetében (fegyver szét- és összeszerelése, fegyver tűzkésszé tétele stb.) létfon-
tosságú, és nem is nélkülözheti a valós gyakorlati foglalkozások végrehajtását. Azonban 
a technológia számos területen kínálhat opciókat a gyakorlati képességek és jártasságok 
kialakításához.

Napjainkban a mesterséges intelligencia mellett gőzerővel folyik a kutatás a virtu-
ális és kiterjesztett valóság alapú terek meghódítása érdekében, tény, hogy az egyszerű 
„digitális bevándorlónak” titulált generáció részére a sci-fi-szerű világ inkább elrettentő, 
mint lehetőséget kínáló közeg.

5. ábra
Kiterjesztett valóság alapú, folyamatok elsajátítását támogató képzési környezet
Forrás: Hammerschmidt  2019
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A haderő jelenlegi kiképzési rendszerében a célirányosan katonaihelikopter-személyzet, 
valamint JTAC- (előretolt repülésirányító, joint terminal attack controller) állomány 
részére rendszeresített szimulátorok képviselik a technológia csúcsát, amelyek valószí-
nűsíthetően a virtuális tér valamely szegmensében működnek. Ezen eszközrendszerek 
mindamellett, hogy nagy bekerülési költségük mellett nagy költségmegtakarítást ered-
ményeznek, csak az állomány egy nagyon szűk rétege részére biztosítanak hatékony 
képzéskiegészítést. Kiegészítést, mivel a valós műveleti vagy gyakorlati környezetben 
eltöltött időt nem lehet kiváltani szimulátorokban töltött idővel, az ott megszerzett tapasz-
talatok nem egyenértékűek, azonban egy kvázi nem valós szimulációs térben a lehetséges 
szituációk tárháza szimulálható, ami a gyors döntés- és reagálóképesség kialakításához 
nyújthat segítséget.

Természetesen az átlag lövészkatona szintjén – kiindulva a „tömeges” felhasználói 
igényből, valamint az alapvető tevékenységek jellegéből – más megközelítéssel, más 
gondolatiság mentén szükséges tervezni. Mielőtt a folyamatban lévő hazai projektekről 
vagy külföldi kisalegység-harcászati szimulátor jellemzőiről beszélnénk, szükséges 
megvizsgálni a virtuális és kiterjesztett valóság dimenzióinak különbségeit.

„Kiterjesztett valóság (augmented reality – AR) és a virtuális valóság (virtual rea-
lity – VR), bár a köztudatban még egymás szinonimájaként van jelen, valójában két 
nagyon is különböző fogalom. A virtuális valóság nem egyenlő a kiterjesztett valósággal. 
A virtuális valóság és a kiterjesztett valóság egy nagyon fontos tulajdonságában tér el 
egymástól. Míg, amikor felveszünk egy virtuális szemüveget, belekerülünk abba a térbe, 
abba a szobába, arra a helyre, ahol az adott játék vagy alkalmazás »játszódik«, és teljesen 
kizárjuk a valóságos világot. Ezzel szemben a kiterjesztett valóságban a körülöttünk lévő 
valós térben maradunk, és ebben a térben jelennek meg a mesterségesen létrehozott vir-
tuális, tehát valóságban nem létező objektumok, tartalmak. A kiterjesztett valóságban 
a mobilunk vagy táblagépünk kameráján keresztül nézünk valamit, és egy erre hivatott 
alkalmazás pedig odavetít még képeket, információkat.”10

Tehát ha a fenti információkat a katonai élet és kiképzés területeire vetítjük, akkor 
elmondható, hogy azon beosztások vonatkozásában, ahol a tevékenységek végrehaj-
tása alapvetően egy pozícióhoz kötött (pilóta a pilótafülkében, toronylövész stb.), tehát 
a pozícióhoz képest helyváltozás nem történik, ott a virtuális valóság alapú applikációk 
lehetnek piacvezetők.

Teljesen más a helyzet nagy létszámú lövészalegységek vonatkozásában, mivel itt 
nem vehetjük el a katona látását, térérzékelését oly módon, hogy zárt VR-szemüveget 
helyezünk rá, mivel alapvetően helyváltoztatással járó tevékenységek végrehajtása tör-
ténik (például egy-egy terepszakasz, objektum elfoglalása).

A korai VR-térre kifejlesztett alkalmazások, főleg, amelyek alapvetően fizikai moz-
gással együtt járó tevékenységgel párosultak, a felhasználók egy jelentős részének negatív 
élményt okoztak, amelynek gyökerei anatómiai eredetű, a kognitív disszonancia és a kon-
vergencia-akkomodáció konfliktus. Előbbinél „agyunk könnyedén megzavarodik attól, 

10 HOLOszoba  2020.
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ha testünk és agyunk két különböző ingert érzékel. Hiába ülünk kényelmesen egy karos-
székben egy sisak alatt, kontrollerrel a kezünkben, ha agyunk azt a jelet kapja, hogy 
vadul szaladunk egy dzsungelben az életünkért. Ez a fajta kognitív disszonancia könnyen 
okozhat zavart, szédülést, rossz közérzetet.

6. ábra
A virtuális és a kiterjesztett valóság közötti különbségek
Forrás: Vakoms  2018

Utóbbinál, ha egy tárgyra vagy személyre figyelünk, annak távolságától függően áll be 
szemünk. A konvergencia arra utal, hogy minél közelebb van az, amit nézünk, szemeink 
annál jobban összetartanak. Az akkomodáció pedig arra, hogy szemlencséink úgy állnak 
be a figyelemközpont távolságától függően, hogy az arról beeső fénysugarak pont az éles-
látás helyére essenek. Ez a két folyamat egyszerre történik, a valós világban ugyanis 
a közeli dolgok közel vannak, a távoliak meg távol. A virtuális valóságban viszont két, 
szemeink elé helyezett felületet nézünk, így akár közelre, akár távolra akarunk figyelni, 
szemeink csak az előttünk lévő, nagyon közeli lencsére fókuszálnak. Szemizmaink meg-
zavarodnak, az akkomodáció gyakorlatilag eltűnik a látási folyamatból, a zavar pedig 
könnyen fáradtsághoz, rossz közérzethez, hányáshoz vezethet.”11

Vezető kutató és fejlesztő cégek az elkövetkezendő pár évre datálják, hogy a két fenti 
anatómiai eredetű problémára, valamint az emberi szem  170–180 fokos látószögéhez 
képest 60 fokkal kisebb látókör hibáira is hatékony megoldást fejlesztenek ki.

Természetesen számos kutatás folyt, folyik a lehetőségek kiaknázása érdekében, 
amelynek egyik kezdeti projektje az USA által fejlesztett járőrkatona-kiképzési rendszer 
(dismounted soldier training system – DSTS).

A rendszer lényege, hogy kisalegységek (kb. 2–15 fő) részére képes virtuális valóság 
alapú környezetben szituációk generálásával hatékony kiképzési környezetet biztosítani. 
A rendszer elemei a teljes mobilitásra épülnek. Egy viszonylag nagy méretű (500–800 m2) 

11 Bari  2017
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kiképzési helyiség, hangár terét teljes mértékben szenzorokkal látnak el, aminek célja, 
hogy a kijelölt térben a részt vevők egymáshoz képesti pozíciói teljes mértékben át-
vezethetők legyenek a virtuális térbe. Ez elsődleges fontosságú annak érdekében, hogy 
a mozgást végző katonák a külvilági ingerek nélkül is elkerüljék az egymáshoz ütkö-
zést, ezáltal a fizikai sérüléseket. A katonák testén, felszerelésén elhelyezett szenzorok 
nemcsak a testrészek mozgását követik le, de az esetleges találatot is közvetítik a test 
irányába különböző ingerek formájában. A rendszerben a környezet és szituációk tár-
háza szimulálható a kietlen sivatagi környezettől a sűrűn lakott városi környezetig. Egy 
ilyen rendszerrel a kisalegység-harceljárások közel nagy százaléka gyakorolható számos 
különböző környezetben, nagy előnye, hogy a komplett szimuláció akár az egyének 
mozgási tevékenységi elemeire bontva is visszajátszható, elemezhető. Természetesen 
a folyamatosan fejlesztési fázisban lévő kutatási projekt pénzügyi keret vonatkozásában 
dollármilliókat jelent, így hazai vonatkozású alkalmazása nem realitás egyelőre.

7. ábra
Dismounted Soldier Training System (DSTS)
Forrás: USA Combined Arms Center  2017

A Magyar Honvédség vonatkozásában a virtuális és kiterjesztett valóság területét érintő 
ambíciók – a korábban említett helikopterszemélyzetet és a JTAC-képzést támogató 
szimulátorokon, valamint gépjárművezetési képességeket fejlesztő szimulátorok beszer-
zésén kívül – jóval szerényebbek. Meglátásom szerint inkább tekintünk erre a területre 
az elméleti képzést kiegészítő lehetőségként, mint önálló képzési területre.

Az eléggé kezdeti fázisban lévő, belső fejlesztésű VR- / AR-projektek jelenleg inkább 
szolgálják a toborzás és marketing területét, mint az oktatásét és kiképzését, habár egyes 
szervezeti elemek vonatkozásában kialakulóban vannak komoly kiképzést támogató 
elképzelések (MH Béketámogató Kiképző Központ – ENSZ akkreditált Nemzetközi 
Katonai Megfigyelő Tanfolyam helikopteres terepfelderítés foglalkozás VR-szimuláció 
vagy a CZ fegyvertípust bemutató VR-applikáció).
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8. ábra
MH kiképzést támogató VR-projekt egy felülete (Unity)
Forrás: a szerző saját fejlesztése

A katonai jellegű kiképzési projektek célja jelenleg az elméleti oktatás egyes elemeinek 
támogatása a virtuális vagy kiterjesztett valóság alapú térben, ahol az egyes technikai 
eszközök térben vizsgálhatók, forgathatók, nagyíthatók vagy akár megfelelő modell-
részletesség esetén szétszedhetők és összerakhatók.

Hibrid projektek, elgondolások a kognitív és pszichomotoros dimenzió 
támogatására

A távoktatási tananyagok célirányos kiegészítése médiaelemekkel rendkívül fontos, hisz 
a tananyagokat az esetek döntő százalékában olyan tanulóknak készítjük, akik tanulási 
preferenciáiról nincs tudomásunk, éppen ezért a tanulási folyamatnak úgy kell felépülnie, 
hogy minden preferencia részére biztosítsa a szükséges információt írott, hallott vagy 
vizuális formában.

A hagyományos frontális előadások esetén is sok esetben szemléltetik az előadók 
képekkel, videókkal, animációkkal az adott témához kapcsolódó információkat, ame-
lyek bár háromdimenziós szemléltetést tesznek lehetővé, a vetítőeszköz mégis csak egy 
kétdimenziós felületre vetíti a médiaelemeket.

A vizuális szemléltetés egy jóval reprezentatívabb, minőségibb lehetőségét bizto-
síthatja – akár a tanuló-tananyag interakció számos elemével bővítve – a hagyományos 
SCORM-tananyagok fúziója kiterjesztett valóság alapú applikációkkal, ahol az appli-
kációban felépített tananyagtartalmat (például egy-egy technikai eszköz valós három-
dimenziós modelljét álló vagy mozgó állapotban) a távoktatási tananyag egy-egy oldalán 
elhelyezett kép, ábra aktiválja a tanulási folyamat során.
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Technikai oldalról megközelítve a lehetőséget ez kétféleképpen kivitelezhető. Első-
ként a tanulót a távoktatási tananyagmodul, tanegység elején az általános, a tananyag 
feldolgozására vonatkozó instrukciók során tájékoztatja a program, hogy a tananyag 
bizonyos felületeinél kiterjesztett valóság alapú tartalmak érhetők el, amelyek kiegészítő 
tartalomként járulnak hozzá az ismeretek megszerzéséhez. Természetesen ugyanitt szük-
séges megadni a tanulók részére, hogy mely applikációk letöltését támogató felületről 
tölthetők le az alkalmazások, amelyeket a tananyag feldolgozása előtt telepíteni szükséges 
a tanuló kiegészítő okoseszközén.

9. ábra
A hibrid tananyag elvi bemutatása
Forrás: a szerző saját ábrája

Ebben az esetben a tananyag egyes felületein kiegészítő jelzést szükséges elhelyezni, 
amely felhívja a tanuló figyelmét arra, hogy a tananyaghoz kapcsolódóan kiegészítő 
tartalom érhető el. Az okoseszköz applikációs felületét a számítógépen megjelenített tan-
anyagra fókuszálva megjelenik a kiegészítő tartalom, amely már valós három dimenziójú 
megjelenítést eredményez, igény és szükség esetén mind az okoseszköz felületén, mind 
az okoseszköz előtt létrehozott kiterjesztett valóság alapú térben elhelyezhetők a model-
lekkel történő interakciókhoz – nagyításhoz, forgatáshoz, részegységekre vonatkoztatott 
kiegészítő információk aktiválásához – szükséges felületek, gombok.

Ez a megoldás a jelenlegi legköltséghatékonyabb megoldás mindaddig, amíg a piaci 
kiterjesztett valóság alapú szemüvegek fejlesztési szintje el nem éri a virtuális valóság 
alapú szemüvegek szintjét. Mihelyt a nagy fejlesztőcégek – például Microsoft, Oculus, 
Qualcomm – a jelenleg 800–2500 dolláros darabár helyett elérhető ár kategóriában 
(200–300 dollár) tudnak kiterjesztett / kevert valóság alapú szemüvegeket kínálni, meg-
győződésem, hogy az oktatás és képzés területén robbanásszerűen fog megnőni az ilyen 
hibrid vagy csak önállóan AR-/MR-applikációra épített tananyagok száma.
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Egy minőségileg megfelelő lehetőségeket biztosító kiterjesztett valóság alapú szem-
üveg szükség esetén szinkronizálható lesz a tanuló személyi számítógépével, az a tanulási 
folyamat egy-egy pontja során önállóan aktiválja majd a kiterjesztett valóság alapú térben 
elhelyezett tananyagtartalmakat. Ezekkel a tananyagtartalmakkal, főleg három- vagy 
többdimenziós modellekkel – mivel a tanulónak ezek után nem szükséges a kezében 
tartania okoseszközét az AR-tér megjelenítéséhez – kezei segítségével szabadon inter-
akcióba léphet, vagy a tér egyes felületére „kattintva” beépített alprogramokat aktiválhat 
a modellek vonatkozásában.

10. ábra
A szerző egy hibrid applikációjának egy korai 
fázisban lévő fejlesztői felülete
Forrás: a szerző szerkeztése

11. ábra
A Vasember mozifilm egy inspiráló jelenete
Forrás: Smith  2015

A kiterjesztett valóság alapú applikációk hazai katonai alkalmazásának egy másik hosszú 
távú projektje lehet a valós fizikai gyakorlóterek és kiképzési tevékenységek támogatása 
kiterjesztett valóság alapú applikációkkal.

12. ábra
Valós fizikai gyakorlótér integrációja AR-applikációkkal – elvi ábra
Forrás: a szerző szerkesztése
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Korábbiakban részlettem, hogy valós fizikai térben folyó tevékenységek esetén – a mun-
kavédelmi irányelveket és a felhasználók fizikai épségét maximálisan szem előtt 
tartva – csak kiterjesztett / kevert valóság alapú alkalmazások használatára van lehe-
tőség, így egy a gyakorlótéren alkalmazható kiképzést támogató applikáció részelemei 
is csak ilyen elgondolás mentén állíthatók össze.

Egy a valóságban is alkalmazható applikáció kifejlesztéséhez elviekben az alábbi 
részelemekre van szükség:

• a gyakorlótér egy adott területének háromdimenziós megjelenítése;
• a katona valós fizikai mozgását és tevékenységét a háromdimenziós „lenyomatra” 

ráhelyezni képes szoftver;
• a katona mozgását és tevékenységét rögzíteni képes számítógépes egység (egy nagy 

teljesítményű mobiltelefon megfelelő lehetőségeket biztosíthat), amely folyamatos 
széles sávú kapcsolatban áll az applikáció hátterét futtató szerverekkel;

• a katona részére az AR-térben megjelenő információk vizualizációját szolgáló fej-
egység, amely lehet akár a mobiltelefonnal kapcsolatban lévő AR-szemüveg vagy 
egy kisebb méretű szem előtt elhelyezett kijelző.

A fentiek elsőre természetesen a „science fiction” kategóriát jelentik, de ha részleteiben 
vizsgáljuk az egyes részelemeket, akkor a jelenlegi nemzetközi fejlesztői környezetben 
találhatunk szép eredményeket, amelyekre jelentős és kis úgynevezett startup cégek is 
specializálódtak.

13. ábra
Egy háromdimenziós terepszerkesztő reklámfelülete
Forrás: YouTube  2020

A gyakorlótér fizikai megjelenítését az applikáció fejlesztését támogató szerkesztő-
szoftverben (Unity, Unreal) például a GoogleMaps kiegészítve néhány 3D-s geográfiai 
generátorprogrammal eredményesen tudja támogatni. Értelemszerűen a természetes 
geográfiai jellemzők, adatok megjelenítésén túl a mesterséges terepelemek megjelenítése 



1266

Varga Tamás

valós fizikai méreteiknek és jellemzőiknek megfelelően legalább annyira fontos, mint 
maga a természetes környezet. Ezeket a terepelemeket vagy az applikációt is szerkesztő 
programozók fejleszthetik le a kellő részletességgel, példaként hozható fel akár egy való-
ságban is létező építmény belső tere, vagy újfent fordulhatunk civil startup cégekhez, 
amelyek kellő részletességű szatellitfotók alapján képesek a mesterséges objektumok 
háromdimenziós lefejlesztésére, ám ilyen esetben a belső terek részletes kidolgozására 
nincs lehetőség.

Az elgondolás szűk keresztmetszete az applikáció valós fejlesztése, amely egy egy-
ségben képes:

• kezelni a katonákon elhelyezett egyéni számítógépes egységek által generált infor-
mációs csomagot (sok katona esetén ez valószínűleg már a Big Data-kategóriát 
jelentheti), képes azt elemezve a katonát elhelyezni a generált 3D-s környezetben;

• futtatni a katonák részére összeállított szimulációt a rendelkezésre álló virtuális 
ellenerő (személyi állomány és technikai eszközök tárháza) megjelenítésével;

• a fejegységen (szemüvegen) megjeleníteni az kiterjesztett valóság alapú elemeket;
• kezelni a szimuláció valós idejű változtatását is és továbbítani a katonák fejegy-

ségére;
• valós idejű statisztikát biztosítani az elemzési folyamatokhoz;
• biztosítani egyfajta belső megfigyelési opciót, amely a kiképző állomány (vagy 

ellenőrző elöljárók) részére biztosít lehetőséget a tevékenység monitorozására.

14. ábra
A PokemonGo kezelői felülete
Forrás: ResearchGate  2019
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Elsőre ez technikailag felfoghatatlan mennyiségű és bonyolultságú programozói munkát 
jelent és igényel. Azonban ha a népszerű PokemonGo elnevezésű GoogleMaps alapjaira 
épülő, félig valóságban, félig az okostelefon virtuális terében játszható MMORPG-re, 
azaz olyan sokszereplős online szerepjátékra gondolunk, ahol nagyszámú játékos képes 
egymással aktív, különböző tevékenységekre épülő kapcsolatot teremteni egy virtuális 
világban, már nem is állunk túl messze a megvalósítás lehetőségeitől. A program alap-
jainak lefektetését egyébként a fejlesztők  1995-ben  kezdték meg, amikor még az virtuális 
rendszerek erőteljesen elvi, fejlesztési fázisban álltak.

Az ilyen alkalmazás technikai jellemzője, hogy a helymeghatározásra képes okos-
telefon térbeli pozíciója alapján jeleníti meg a felhasználót, annak valóságos környeze-
tében. Az okostelefonokba épített különféle szenzorok (érintőképernyő, kamera, digitális 
iránytű, gyorsulásmérő, giroszkóp, lépésszámláló stb.) segítségével az érzékelhető való 
világ az applikáció műveleti területévé válik. Az applikáció a telefon GPS-rendszerének 
adatait felhasználva meghatározza az „animált főhős”, jelen esetben különböző képességű 
fegyverrendszerekkel ellátott katona pozícióját, és követi annak útvonalát.

Az elgondolás másik nagyon fontos eleme a katona részére az AR-térben megje-
lenő információk vizualizációját szolgáló fejegység, amely lehet akár a mobiltelefonnal 
kapcsolatban lévő kiterjesztettvalóság-szemüveg vagy egy kisebb mérető szem előtt 
elhelyezett kijelző.

A fejegység vagy szemüveg többek között magába kell, hogy foglalja:
• a kiterjesztett valóság alapú térben megjelenő objektumok vizualizációját lehetővé 

tevő nagy felbontású kijelzőt (display);
• a szemüveg és a számítógép közötti széles sávú információáramlást biztosító kap-

csolat hardverelemeit (vezetékes, de inkább vezeték nélküli módszerrel);
• nagy felbontású aktív és passzív kamerarendszereket, amelyek többek között a kül-

világ monitorozására szolgálnak, de a szem mozgásának és fókuszának nyomon 
követése is egyre inkább követelmény;

• a fej / test mozgását érzékelő és azokról információt továbbító szenzorrendszereket;
• valamint természetesen a felsorolt rendszerelemek védettségét és rögzítését szolgáló 

szemüvegtestet, amely kialakítását természetesen az ergonómiai és fizikai védettség 
kritériumai is erősen befolyásolják.

A Magyar Honvédség által a korábbiakban megtervezett, de sajnos csak részeiben meg-
valósult „Lövész  2020” projekt vagy a jelenleg is kidolgozás és fejlesztés alatt álló „Digi-
tális katona” projekt is tartalmazott és tartalmaz olyan fejre, illetve sisakra szerelhető 
kijelzőt, amely a harc megvívását, vagy annak támogatását szolgáló információk valós 
idejű megjelenítését szolgálja. Ezek technikai specifikációiról, esetleges ilyen kiterjesz-
tett valóság alapú kiképzést támogató applikációval való együttműködési lehetőségeiről 
sajnos nincs jelenleg rendelkezésre álló információ.
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15. ábra
A kiterjesztett valóság alapú elemek megjelenítésére képes „védőszemüveg”
Forrás: Qualcomm  2020

16. ábra
A „Digitális katona” és a „Lövész  2020” program elemei
Forrás: Draveczky-Uri  2019
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Kompetenciák fejlesztésének lehetőségei távoktatási dimenziókban

Összegzés

Mint látható, a távoktatás mint hagyományostól eltérő oktatási és képzési módszer kéz 
a kézben jár a technológiai fejlődés új vívmányaival, és szigorúan humán ellenőrzés alatt, 
tanári iránymutatások alapján képes lehet az oktatás és képzés egyre égetőbb kihívásaira 
hatékony választ adni. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy azon kollégák és tanárok, akik 
ennek a szakmának a hiteles és elhivatott művelői, nyitottsággal és érdeklődéssel lehető-
ségként tekintsenek a technológiai vívmányokra és atipikus eljárásokra. Természetesen 
sokkal több kérdés merül fel a vizsgált terület vonatkozásában, mint kielégítő válasz, de 
biztos vagyok benne, hogy a vál aszok hamarosan hatékony oktatási és képzési progra-
mokban testesülnek majd meg, ahol a hagyományos eljárások és távoktatási módszerek, 
kiegészülve AR-/VR-elemekkel a tanulási preferenciáknak megfelelő tanulási folyamatot 
biztosíthatnak a tanulók új generációinak.
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Krajnc Zoltán

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán rendkívül 
szerteágazó kutatások folynak. Az NKFIH-830-8/2019 megállapodásban foglalt 
Biztonságos társadalom és környezet tématerület Fenntartható biztonság és társadalmi 
környezet című  2019. évi Tématerületi Kiválósági Program jelen formájában a védelmi 
kutatások tarka mozaikját tükrözi.

Magában foglalja a legkülönbözőbb témákat a hadijog és büntetőjog aktuális prob-
lémáitól a vallási alapú konfliktusok és a migráció jelentette kihívásokon át a katonai 
erőt és a katonai logisztikát érintő korszerű fejlesztéseken keresztül az olyan műszaki 
jellegű kérdésekig, mint a pilóta nélküli felderítő eszközök és a kozmikus környezetünk 
vizsgálata.

Ez a monográfia a hadviselés komplex jellegének megfelelően szerteágazó, sokszor 
talán nem is koherensnek tűnő témákat tartalmaz.

A könyv tíz fejezetben vizsgálja az ezredforduló utáni időszak szövetségi összhade-
rőnemi műveleteinek sikerét befolyásoló egyes katonai, társadalmi szegmenseket.

Boldizsár Gábor tanulmányában a haderő mint az állam érdekérvényesítésének esz-
köze főbb kérdéseivel foglalkozik felhasználva a Magyar Honvédség több évtizedes 
és a saját személyes tapasztalatait egyaránt.

Megállapítja, hogy az állam léte és fejlődése, a polgárok jóléte és a nemzet gyarapo-
dása alapvető érdeke minden közösségnek. A történelmünkből, szokásainkból, életfor-
mánkból és hitünkből eredő értékeink nemzeti identitásunk alapjai. Az értékek és érdekek 
védelme elengedhetetlen a közösségeink megmaradásának érdekében, a változó világ 
veszélyei között. A fenyegetések felismerésén (jövőkutatás) túl szükség van az időben 
és térben arányos reagálóképesség birtoklására (fejlesztés) is. E kettős feladathoz nyúj-
tanak tudástőkét az elmúlt harminc év békeműveleteinek tapasztalatai, amelyek beazo-
nosítása és adaptálása kulcsfontosságú a biztonság szavatolása szempontjából.

• Az együttműködés készsége és képessége hazai és nemzetközi térben, külföldi had-
erővel és más kormányzati szervezetekkel biztosítja a határokon átívelő komplex 
veszélyekre reagálás lehetőségét.

• A többnemzeti és összhaderőnemi szemlélet alacsony katonai kötelék szinten is 
biztosítja a NATO-tagországok kollektív védelmi elve alapján történő együttes 
fellépését az agresszor ellen akár nagyobb kiterjedésű földrajzi térben kisebb al-
egységekkel is.

• A nem állami szereplők, a hibrid támadás, a terrorista akciók felismerése 
és kezelése összetett folyamat, de rendelkezésünkre állnak tapasztalatok a korábbi 
békeműveletekből.

• Komplex válságok, fenyegetések kezelésének sokszereplős rendszere eredményeként 
kialakult összkormányzati gondolkodás, amely napról napra fejlődik. A résztvevők 



1274

Krajnc Zoltán

alapvető érdeke az együttműködés tárgyi-képzési-eljárási feltételeinek megterem-
tése és begyakorlása.

Napjaink kihívásainak kezelésében a haderő nemcsak kinetikus, elrettentő képességei 
miatt vesz részt. Az MH honi területen történő alkalmazása számtalanszor bizonyította, 
hogy polgári hatóságok, hivatalok, társhivatásrendek támogatására is felkészült. Az össz-
kormányzati szemlélet, az együttműködés készsége és képessége az, amely hatékony 
résztvevővé tette és teszi ma is a haderőt a komplex hazai kihívások kezelése során. 
Az árvizek és a hóhelyzet, a  2010-es  vörösiszap-katasztrófa, az arzénnal szennyezett 
déli országrész ivóvízellátása, a tűzszerészi tevékenység, a Hableány sétahajó kiemelése 
vagy a legutóbbi, a Covid–19-járványhelyzet kezelése során az MH képességei szerint 
részt vett az élet és vagyonbiztonság védelmében az alkotmányos felhatalmazáshoz, 
a katonai eskühöz híven.

Csengeri János a légi hadviselés doktrinális kérdéseivel foglalkozik mindkét tanul-
mányában: elemzi a NATO és az Egyesült Államok hatályos légi és űrdoktrínáját.

Bemutatja az Észak-atlanti Szerződés Szervezete egyesített fegyveres erői légi kompo-
nensének (légierő) tevékenységét meghatározó legfontosabb kiadványokat, doktrínákat. 
Elsőként a témakör alapdoktrínájaként értelmezhető AJP–3.3 Szövetséges összhade-
rőnemi doktrína a légi- és űrműveletekről című kiadvány részletes bemutatása tör-
ténik meg, majd az alacsonyabb szintű doktrínák áttekintése és a doktrínarendszer eme 
részének összefüggései kerülnek nagyító alá. Végül az egyéb, a légi komponenst érintő 
dokumentumok listázása és rövid áttekintése következik. Mindezek alapján belátható, 
hogy a Szövetség légierő-feladatvégrehajtását, hadműveleteit alapvetően meghatározó 
doktrínarendszere kellően alapos, kiterjedt dokumentumhalmaz, amely szinkronizálja 
a tagállamok felajánlott erőinek erőkifejtését.

A második tanulmányban összegzi az Egyesült Államok légierejének doktrinális 
rendszerét, kezdve az alapdoktrína köteteivel, majd a legfontosabb mellékleteket veszi 
górcső alá. A jelenlegi doktrinális irodalomban nem található meg összefoglalóan a légi 
műveletek rendszere, a fő szerepkörök és azok tartalma, ezekre a teljes, 32 dokumentum-
rendszerből lehet csupán következtetni, ezért is fontos, hogy összefoglaló írás készüljön 
ezekből.

Elmondható, hogy az Amerikai Egyesült Államok Légiereje jól összeszedett, minden 
területre kiterjedő doktrínarendszerrel rendelkezik. Az alapdoktrína három kötetén felül 
az egyes művelettípusoknak, illetve egyéb fontos területeknek is jól artikulált dokumen-
tuma áll rendelkezésre, összesen 29 melléklet tárgyalja a különböző művelettípusokat 
és az egyéb területeket.

Dudás Zoltán a katonai repülésbiztonság szakmai alapjaival foglalkozik.
Megállapítja, hogy a biztonság a légi közlekedésben kulcsfontosságú tényező. Nem 

önmagában az, hanem a légi közlekedés komplex tevékenységstruktúráiban a rend-
szerelemekre való ráhatásában, illetve az elemek és a biztonság interdependenciájában 
nyer értelmet. A biztonság a hatékonyság része. Egy légi közlekedési vállalkozás akkor 
tud sikeres lenni, ha hatékony, ez pedig lehetetlen a biztonsági optimum fenntartása 
nélkül. Ugyanez igaz a légi járművek műveleti alkalmazása esetén, illetőleg a békeidős  
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 kiképzés-felkészítésben is. A harctevékenység sikere nagyban függ egyrészt a kiképzés 
realisztikus voltától és biztonságától, másrészt a harci feladatok során a biztonság 
és a reális kockázatvállalás egyensúlyától. Mindennek alapja a kockázat természetének 
és mibenlétének ismerete, a veszélyforrások azonosítsa és az azokról való tudás fel-
használása a kockázatelemezés és -kezelés folyamatában. A veszélyforrás azonosítása, 
a kockázatelemzés és -kezelés legjobb gyakorlatain dolgozó nemzetközi szervezetek 
rendszerszintű és szakterület-specifikus megoldásokat kínálnak. A rendszerek bevezetése 
vagy adaptációja és későbbi felhasználása hozzájárulhat a katonai repülés biztonságának 
fejlesztéséhez.

Fazekas Ferenc az átfogó művelettervezés kialakulását és fő jellemzőinek a kérdéseit 
elemezte. Nézete szerint az átfogó művelettervezés folyamata egy komplex folyamat, 
amelyet a COPD „ajánlásai” szerint célszerű végrehajtani. A COPD által felvázolt rend-
szer bonyolult, a hadászati és hadműveleti szint fázisainak a neve is eltér, és időbeliségük 
is más.

A tervezéseket tervezőcsoportok hajtják végre. Ezen csoportok a helyzetismeret ki-
alakítása fázisában alakulnak meg a tervezési feladat végrehajtására, és nem szükség-
szerűen állandó összetételű csoportok: a tervezési folyamat első fázisaiban elsősorban 
elemzőkre van nagyobb szükség, míg a kidolgozó fázisokban haderőnemi kidolgozókra 
és funkcionális szakemberekre.

Az egész folyamat alfája a leendő műveleti terület rendszereinek elemzése, amelyet 
a COPD system analysis címszó alatt ismertet. A rendszerelemzés során holisztikusan 
kell megvizsgálni a baráti, semleges és ellenséges szándékú szereplőket, azaz a sze-
replők maguk is komplex rendszerekként jelennek meg. Ezt az elemzést a hatásalapú 
gyökerekből fakadóan a már említett System of Systems Analysis, azaz SOSA néven is 
szokás említeni. A SOSA eredménye minden esetben egy komplex autonóm rendszereket 
összekapcsoló elemzés és a műveleti környezet szereplőit jellemző tényezők felismerése.

A folyamatban fontos szerepet kap a Stratégiai helyzetértékelés dokumentum, amely 
a hadászati szint által készített elemzés a helyzetről, illetve a politikai szint felé küldendő 
Katonai válaszlehetőségek dokumentum, amely a hadászati szint lehetőségeit mutatja 
be a politikai szintnek, ahol döntés születik a tényleges alkalmazás mikéntjéről Ezek 
a dokumentumok indítják be a hadműveleti szint tervező gépezetét, adják meg az elő-
zetes adatokat a cselekvési változatok kidolgozásához.

Minden szinten meg kell érteni, hogy a konfliktusban ki kicsoda, mit és miért csinál. 
Ezáltal kialakul egy kép, hogy a különböző felek melyik oldalon állnak, milyenek az egy-
máshoz való viszonyaik. Ez a kép elengedhetetlen ahhoz, hogy a folyamat a továbbiakban 
hatékonyan folytatódhasson, hiszen ezzel a különböző szereplők motivációs forrása 
és tevékenységük feltételezett „hogyanja” is feltérképezhető.

A stratégiai tervezési intézkedés indítja be a hadműveleti tervezés fő feladatait, ekkor 
hajtják végre a tényezőelemzést, a súlypontelemzést, a műveleti architektúra kialakítását, 
majd a parancsnok döntése után a cselekvési változatok kidolgozását, elemzését, 
összehasonlítását, végül a megfelelő cselekvési változat kiválasztását. A stratégiai 
tervezési intézkedés tartalmaz minden olyan lényegi információt, amelyeket az előző 
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fázisok tervezőmunkája felismert, és amelyek támogatják az elöljáró parancsnok által 
vizionált megvalósítást.

A COPD fontos eleme a tényezőelemzés. A műveletre kihatással bíró tényezők ese-
tében megállapításokat kell tenni, hogy miben rejlik a jelentőségük, majd következteté-
seket kell belőlük levonni. Ezek a következtetések önálló mondatok, amelyek a későbbiek 
során a művelet architektúrájának kialakításakor kapnak nagy szerepet. A tényező-
elemzés elsősorban azokon a tényezőkön alapul, amelyeket a SOSA-folyamat tárt fel.

A tényezők azonosítása után a különböző szereplők súlypontjának elemzése követ-
kezik, amely során a súlypont mellett a szereplő kritikus követelményeit, kritikus képes-
ségeit és kritikus sebezhetőségeit is feltárják, amiből következtetéseket levonva kialakul 
a mód, ahogy a szereplő tevékenységét a számunkra kedvező irányba befolyásolni lehet.

A súlypontok megállapítása után a korlátozások és megkötések azonosítása, 
illetve a hadműveleti követelmények összegyűjtése következik. Elengedhetetlenül fontos 
lépés a hadműveleti kockázatelemzés, hiszen a kezeletlen, illetve nem kezelhető kocká-
zatok az egész művelet végrehajtását veszélybe sodorják.

Mindezen elemzések eredményeit összesítendő alakul ki a műveleti elgondolás váz-
lata. Ez a vázlat egyesíti és vizuálisan ábrázolja az elérni kívánt végállapot elérése érde-
kében megvalósítandó hadászati és hadműveleti célokat, az ezekhez vezető műveleti 
vonalakat, az azokat lehetővé tevő döntő feltételeket, az azokon jelentkező döntési pon-
tokat, a feltételek teljesüléséhez szükséges hadműveleti hatásokat, a hatások kiváltásához 
elengedhetetlen tevékenységeket. Ez a vázlat szolgál a parancsnok jóváhagyása után 
a cselekvési változatok kidolgozásának alapjául.

A művelet architektúrája/a műveleti elgondolás vázlata széles körben ops design néven 
ismert. Maga az operational design azonban nem pusztán magát a produktumot, hanem 
az odavezető folyamatot is jelenti. Amíg a törzs az elemző-kidolgozó munkát végzi, 
az összeállított produktuma még csak a művelet architektúrája. Amint a parancsnok 
a küldetéselemző törzsértekezleten jóváhagyta, illetve saját iránymutatásával kiegészí-
tette, abban a pillanatban válik a műveleti elgondolás vázlatává.

A cselekvési változatokat a parancsnok küldetéselemző törzsértekezlete után szin-
dikátusokban dolgozzák ki. A cselekvési változatok kidolgozása során eszközölhetők 
változások a műveleti elgondolás vázlatában, ezzel is biztosítva a cselekvési változatok 
egyediségét és megkülönböztethetőségét. A cselekvési változatokat a tervező csoport 
értékeli, összehasonlítja, és egy döntés-előkészítő törzsértekezlet keretében a parancsnok 
döntésére bízza, hogy a megfelelőt kiválassza. A kiválasztott cselekvési változat szolgál 
majd a negyedik fázis kiindulópontjaként.

Kocsi János Gyula a kínai haderő reagálása a hongkongi zavargásokra aktuális kér-
déseivel foglalkozik.

Megítélése szerint a részletes és átfogó történelmi előzményekből tisztán látszik, 
hogy a  2019-es  hongkongi zavargások gyökere egészen a brit gyarmatosítási időkig 
vezethető vissza. A városállam gazdag történelmének köszönhetően olyan kihívásokkal 
szembesült, amelyek megváltoztatták a császárkori Kínára jellemző egységes arculatot, 
és a nyugati befolyás következtében elindult egy olyan irányba az ország, amely 
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a következő évszázadban hozzásegítette Kínát ahhoz, hogy a világ második legnagyobb 
gazdasága legyen.

A 21. századra pedig felnevelt egy olyan generációt, akik demokratikus eszméiért 
a legvégsőkig képesek szembeszállni bárkivel. A helyzet érdekességét adja továbbá 
az a kettősség, amely a hongkongiak lokálpatriotizmusából és ezzel párhuzamosan pedig 
erős kínai jellemvonásából fakad. A Kínai Kommunista Párt korábbi és jelenkori vezetői 
felismerték a Hongkongban mint pénzügyi központban vagy mint kereskedelmi kapuban 
rejlő lehetőségeket, amelyeket az  1997-es  visszacsatoláskor is igyekeztek a maguk olda-
lára fordítani, majd az idő elteltével direkt és indirekt hatást gyakorolva a hongkongi 
vezetésre a maguk képére formálni a különleges közigazgatási területet. Mindezt tették 
úgy, hogy a nagy sikerként elkönyvelt és annak előnyeit korábban sikeresen kiaknázott 
„egy ország – két rendszer” elve ne sérüljön a nemzetközi közvélemény szemében sem.

Több külföldi szakértő és hírportál, elemző készített tanulmányt a pekingi vezetés 
beavatkozásáról a hongkongi vezetésbe, de ezek nagy része bizonyítatlan. Ennek oka 
a kínai társadalomrendszert behálózó szövevényes kapcsolatrendszeri háló, amely a köl-
csönös segítségen egymás előnyhöz juttatásán alapul. Az azonban tény, hogy Kína mindig 
határozottan kijelentette a különleges közigazgatási területek fölötti szuverenitását, 
és azt sem rejtette véka alá, hogy katonai, valamint külügyekben igenis nyíltan kontroll 
alatt tartja ezeket a területeket. A szerző véleménye szerint több oka lehet annak, hogy 
Kína katonailag nem avatkozott bele a hongkongi történésekbe (amit egyébként akár 
egy mondvacsinált okkal is megtehetett volna).

Egyrészről az Amerikai Egyesült Államok és Kína között időközben kirobbant úgy-
nevezett kereskedelmi háború miatt, amelyre nagyobb hangsúlyt fektetett a legfőbb 
vezetés, és valószínűsíthetőleg nem vetett volna jó fényt a nagy aranysárkányra nyugati 
kereskedelmi partnereinek szemében, ha nyíltan erővel ver le egy ilyen mértékű demok-
ráciapárti tüntetést. Másrészt a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 70. évfordulóján Hszi 
Csin-ping és a kommunista párt vezetése számára kockázatos döntés lett volna ellene 
menni a nagy tiszteletben álló Teng Hsziao-ping „egy ország – két rendszer” elméle-
tével. Harmadrészt pedig az egyre fokozódó tüntetéshullámot végül a Covid–19-járvány 
állította meg, amellyel elsőként a szárazföldi Kínában élők szembesültek, és a tömeges 
megbetegedések határozott intézkedéseket követeltek meg a Kínai Kommunista Párt 
vezetésétől.

Jójárt Krisztián és Krajnc Zoltán az Oroszországi Föderáció légi hadviselési koncep-
ciójának (stratégiájának) meghatározóit vizsgálja.

Bemutatják a kurrens orosz légi hadviselési felfogás, gondolkodásmód releváns deter-
minánsait azzal a közelítéssel, hogy érzékeltessük, hogy ez egyfajta evolúciós folyamat 
eredménye, amelynek gyökerei a Szovjetunió létrejöttéig nyúlnak vissza. A vállalkozás 
nagy ambíciójának megfelelően a jelen dolgozat a teljességre nem törekedhetett, több 
esetben inkább csak gondolatébresztő, problémafelvető szintű elemzéseket végeztek.

Megállapítják, hogy a mindenkori doktrinális elmélet és az ennek megfelelő 
haderőszervezési modell mindig egyfajta sajátossággal bírt. A mai időszakra is 
ez a „megszüntetve megtartás” jellemző, amely során a hidegháborús időszak légierő-, 
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légi  hadviselési koncepcióját adaptálják a mai viszonyokra. Az utóbbi évek elemzett 
irodalmaiból az is egyértelműen látszik, hogy a légi hadviselési elgondolásokat egy átfogó, 
stratégiai haderő-alkalmazási modellbe illesztik, így célszerű az egészet holisztikusan 
vizsgálni. Ezt tapasztalhatjuk a korábbi doktrinális elméleteknél is, mert a világháború 
utáni évtizedekben is illesztették a nagy rendszerbe a haderőnemek haditevékenységi 
és harctevékenységi formáit.

Kiemelték, hasonlóan az Egyesült Államok gyakorlatához, hogy légi és űr- (másként: 
légi és kozmikus) térséggel, mai divatos kifejezéssel domainnel számolnak. A potenci-
ális műveleti környezetet, a jövő háborúját, amelynek a légi és kozmikus szegmensére 
fókuszáltunk, rendkívül széles spektrumban értelmezik, ahol a kontaktus nélküli műve-
letek, a precíziós fegyverek alkalmazása keveredhet a hibrid és aszimmetrikus, valamint 
információs-pszichológiai műveletekkel.

Végezetül hangsúlyozzák, hogy az Oroszországi Föderáció hadtudományi folyamatait 
célszerű és egyben szükséges is figyelemmel kísérnünk, mert jelentősége megkérdő-
jelezhetetlen és az egyes konfliktusokban játszott szerepe, illetve hozzáállása csak úgy 
érthető meg, ha ismerjük a mindent meghatározó megközelítési eljárásokat, a gondol-
kodásmódjukat.

Krajnc Zoltán és Rohán Katalin a szír válság légi komponensének tanulságait összegzi.
Véleményük szerint a konfliktus jellemzi, és egyben erősíti is a krízissel összefüggő 

folyamatokat, hogy összefonódik az iraki válsággal, a vallási (szunnita-síita) ellentétekből 
fakadó egyéb konfliktusokkal, az izraeli–arab világ feszültségeiből, valamint a régió 
stratégiai felértékelődéséből adódó nagy- és középhatalmi geostratégiai ellentétekkel, 
ami rávetül a légi komponensre is.

A légierő szempontjából a szíriai konfliktus demonstrálta, hogy amikor megfelelően 
használják, akkor fordulópontot jelenthet a konfliktusban, de nem jelent varázsütésszerű 
megoldást a háború befejezésére. A cikkünk, csak a felszínt elemezve, három perspek-
tívát vizsgált meg: a Szíriai Arab Légierő, az Orosz Föderáció Légiereje és a koalíciós 
légierő műveleteit.

Takács Márk a kelet-ukrajnai háború szárazföldi katonai műveleteinek bemutatására 
fókuszál a fejezetében. Megvizsgálja a háború összes nagyobb csatáját. Megállapítja, 
hogy az jól látható, hogy a jelentősebb csaták  2016 tavaszára véget értek. A legnagyobb 
csaták a „nagy rajtaütés”, az ilovajszki és a debalcevei katlan, valamint a donyecki reptér 
ostroma voltak. A háborút négy nagy szakaszra lehet osztani:

1. Az oroszpárti felkelők térnyerése (2014. 04. 07. – 04. 23.). Ekkor került a donyecki 
és luhanszki régió szinte teljesen a szeparatisták ellenőrzése alá.

2. Az ukrán ellentámadás (2014. 04. 23. –  2014. 08. 10.). Ez az időszak Szlovjanszk 
visszafoglalásától az ilovajszki katlancsata kezdetéig tartott. Az ukrán hadsereg 
megpróbálta visszafoglalni a szeparatisták által ellenőrzött területeket. Kezdetben 
jól haladtak, de augusztus elejére megakadt az előretörés, és Ilovajszknál védekezni 
kényszerültek.

3. A második oroszpárti támadás (2014. 08. 10. –  2015. 06. 03.). Az ukrán álláspont 
szerint a sikereiktől tartó Moszkva nyolc gépesített lövészzászlóalj-harccsoportot 
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vetett be Kelet-Ukrajnában. Ezt természetesen Moszkva tagadja. Akár így, akár 
úgy, ebben az időszakban szenvedték el az ukránok a legsúlyosabb vereségeiket: 
ilovajszki katlan, donyecki reptér, debalcevei katlan.

4. Az állásháború (2015. 06. 03-tól  napjainkig). Nagyobb erőkkel végrehajtott táma-
dásokra elvétve került sor, de az arcvonal jelentősen nem változott.

Mind a négy időszakban a katonai műveletek legfontosabb jellemzője a tüzérség széles 
körű alkalmazása volt. Mind az ukrán hadsereg, mind az oroszpárti erők hamar fel-
ismerték a tüzérségben rejlő pusztító lehetőségeket. Így nem kellett kockáztatni, hogy 
alacsonyan képzett és alulmotivált katonákkal próbáljanak meg műveleteket végrehajtani 
(ez főleg az ukránokra és a ténylegesen helyiekből szerveződött felkelőkre vonatkozik 
a háború első időszakában), valamint a harcokban részt vevő reguláris orosz erőknél is 
csökkent a „lebukás” esélye, ha nincs közvetlen kontakt az ukránokkal. A tüzérség ki-
terjedt alkalmazása azonban sokszorosára növelte a civil lakosság szenvedéseit.

Kivétel nélkül az összes nagyobb ütközet beépített területen lévő célokért folyt. 
Ez az összfegyvernemi harc legösszetettebb és legnehezebb formája, amely a legma-
gasabban képzett katonákat, a legjobb haditechnikát és (szerintem ez a legfontosabb) 
a fegyvernemek közötti legszorosabb együttműködést igényli. A beépített területen 
vívott harc során a katonák extrém stressznek vannak kitéve amiatt, hogy az ellenségtől 
akár csupán pár méterre harcolnak. A közvetlen irányzású fegyverek tüzét korlátozzák 
az épületek, a tájékozódást nehezíti a sűrűn beépített terep, a tüzérség alkalmazását pedig 
merőben más elvek szerint kell szervezni.

Ehhez elsősorban a konvencionális háború fogásaira alaposan kiképzett és összeko-
vácsolt katonákra van szükség minden fegyvernem és szakcsapat esetében. A lövész-, 
tüzér- és harckocsizó erőket együtt, egy helyen és időben kell képezni, hogy gyakorolják 
az együttműködést.

A kelet-ukrajnai harcokban a hidegháború végi szovjet haditechnikát alkalmazta 
mindkét fél. Ez a kortárs szovjet technikával szemben alapvetően jól használható arzenált 
biztosított mindkét félnek, azonban a korabeli szovjet haditechnika alapvető jellemzői 
miatt (előtérben a tűzerő és a mozgékonyság, háttérben a védelem) számos esetben el-
fogadhatatlanul nagy veszteségeket eredményezett.

Paulov Attila a légtér mint infrastruktúra alkalmazásának kérdéskörei a nem háborús 
katonai műveletek során témát vállalta fel.

Meglátása szerint a légtér felhasználására vonatkozó igények mértéke jelentősen 
meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást. A növekvő forgalmi mutatók teljesen 
új innovatív megközelítést igényelnek a katonai fél részéről is a légtérgazdálkodás 
terén, ezért az elmúlt évtizedekhez képest nagyobb hangsúlyt kell fektetni a polgári-
katonai együttműködésre és adatcserére. A SES keretében alkalmazott FUA-koncepció 
paradigmaváltást eredményezett a rendelkezésre álló légterek felhasználásának 
gyakorlatában. A katonai fél számára aktiválható elkülönített légterek időbeni 
felhasználásának a hatékonysága növekszik, a gyakorlatok tervezése során a légiforgalmi 
áramlásszervezési adatokat is figyelembe veszik.
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A NATO nyugat-európai tagállamai komoly tapasztalattal rendelkeznek 
a FUA terén abban az értelemben, hogy azt határon átnyúló – a katonai fél részére 
elkülönített – légterekben is van lehetőségük alkalmazni. A  2016. évi varsói NATO-
csúcstalálkozón vállalt, a védelmi költségvetés növelését célzó intézkedések több 
tagállamban növekményt okoznak a katonai légi járművek számában is, ami részben 
minőségi cseréből, részben pedig új képességek megjelenéséből adódik. Az így növekvő 
katonai légi forgalom több RVSM-légtérben, MCTR-ben  és MTMA-ben, veszélyes 
légtérben, TRA-ben, és eseti légtérben való műveletet fog eredményezni, ami egyrészről 
növeli a légtérfelhasználást, másrészről terheli a légiforgalmi hálózatot is. A katonai fél 
számára pozitív hozadékkal bíró forgalmi növekmény a polgári fél számára komplexebb 
előtervezési folyamatot jelent, amely eljárás támogatásában a katonai félnek részt kell 
vállalnia elsősorban a repülési igényekkel összefüggő nem minősített adatok időbeni 
továbbításával.

A polgári és katonai repülési feladatokat befolyásoló tényezőkkel összefüggő adatok 
pontos és megfelelő időben történő továbbítása a légi közlekedésben érintett felek számára 
nélkülözhetetlen a repülés biztonságának és akadálymentes áramlásának fenntartásához. 
Ehhez megfelelő adatátviteli eljárásrendet és technológiai megoldásokat kell alkalmazni, 
amelyeknek a katonai fél számára is elérhetővé kell válnia mind adatfelhasználó, mind 
pedig adat-előállító vonatkozásban.

A polgári légi közlekedésben a légterek felhasználásával összefüggő eljárás-
rendek – szükséges mértékű – átvétele elkerülhetetlen az állami szereplők számára, 
tekintettel arra, hogy a katonai légi járművek által végrehajtott repülési feladatok egy 
jelentős része az általános repülési szabályok eljárásrendje alá esik, továbbá azok száma 
pedig folyamatosan emelkedik. Éppen ezért a katonai fél által használt irányítói kör-
zetek kapacitásértékekkel történő ellátása is szükségszerűvé válik, amellyel egy időben 
a légiforgalmi irányítók munkaterhelésének kimutatása is elérhető lesz, utóbbi a mun-
kaszervezés hatékonyságának növelése szempontjából pedig áttörést eredményezhet.



A haderő mint az állam érdekérvényesítésének 
eszköze (különös tekintettel a katonai tapasztalatok 

hasznosíthatóságára a hon- és kollektív védelem 
érdekében)

Boldizsár Gábor

„Azért vagyunk Afganisztánban, hogy segítsünk az afgán embereken,  
de azért is, hogy magunkon segítsünk. Azért vagyunk ott,  

hogy a nemzetközi terrorizmus ellen harcoljunk, hogy megakadályozzuk,  
hogy Afganisztán újra a nemzetközi terroristák biztonságos búvóhelye legyen.  

Ez a mi saját érdekünk.”1

„Biztosítani, hogy soha senki, semmilyen terrorszervezet ne használhassa  
fel Afganisztánt arra, hogy onnan egy másik országot megtámadjon […]”2

Bevezetés

Az  1990-es  nagy rendszer- és világrendváltozások után nem következett be a „globális 
béke”, nem egy konfliktusoktól mentes korszak köszöntött az emberiségre.

A hidegháború korában kialakult, alapvetően államok közötti konfliktusok mellett 
újak keletkeztek és keletkeznek ma is, nap mint nap. Az államokon belüli konfliktusok, 
a széteső államok veszélye, a globális terrorizmus, majd a hibrid fenyegetések vagy 
a tömeges, ellenőrizhetetlen népmozgás (migráció) mellett a láthatatlan kihívásokkal is 
szembe kell néznünk, mint például a globális klímaváltozás eredményeként megváltozó 
életterek vagy napjaink Covid–19-járványa.

A keletkező kihívások, konfliktusok csak részben oldhatók fel, másik részük tovább 
él, változik, hat a mindennapokra. Egyre többféle és egyre összetettebb veszélyekkel 
kell szembenéznünk, amelyekkel meg kell tanulni együtt élni, kialakítani az azokat 
kezelő, hatékony megelőző és reagáló mechanizmusokat, hogy biztonságban tudhassuk 
magunkat, kisebb-nagyobb közösségeinket, országunkat, szövetségünket. A kihívások 
kezelése komplex feladat mind az egyén, mind az állam szintjén. Összehangolt egymást 
erősítő cselekvések harmóniájára van szükség, amelynek eredményeként az állam 
és az egyén alapvető létfeltétele, a fizikai biztonság megteremthető. E biztonsági dimenzió 
meghatározó aktora a haderő, amely az elmúlt harminc év során folyamatosan változott. 
A kormányzati-politikai akarat és helyzetfelmérés ahhoz igazodott, hogy az ország 

1 Stoltenberg  2018.
2 Press Release  2018,  163.
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teherbíró képességének megfelelően hatékony és hatásos védelmi képességet testesítsen 
meg a kihívások kezeléséhez.

Az elmúlt egy emberöltő során a magyar haderő alapvetően négy nagy korszakot 
élt meg:

• A hidegháború globális szembenállása idején sorozott haderejével akár tömegpusz-
tító fegyverekkel megvívandó koalíciós, konvencionális háborúra készült.

• A korszak végével a keleti blokk és a Szovjetunió felbomlásával megkezdődött 
az útkeresés, alapvetően az euroatlanti integráció, a globális békéhez és bizton-
sághoz kapcsolódó kérdésekben. De a korszakot jellemezte az ország déli határán 
zajló válságkezelés a közvetlen földrajzi (és etnikai) érintettség okán. Magyarország 
megélte a jugoszláviai többszörös polgárháború hatásait, az új államok születésének 
kihívásait.

• Az euroatlanti integráció elmélyülése, a nyugat-balkáni stabilizálódás során 
a magyar haderő egyre nagyobb mértékben vette ki részét az egyre komplexebb 
nemzetközi békeműveletekből, a globális terrorizmus elleni küzdelemből, a szét-
esett államok újjáépítéséből.

• 2014 és  2015 ismét fordulatot eredményezett: a régi megoldhatatlan veszélyek 
és konfliktusok mellett három új fenyegetéssel szembesült hazánk és Európa. 
A tömeges és ellenőrizhetetlen népmozgás (migráció) az új típusú „random” ter-
rorizmus3 és a hibrid hadviselés eredményeként megvalósult. A krími annexió 
és az ukrajnai destabilizáció pedig új helyzetet teremtett.

A konfliktusok és veszélyek érintik hazánkat, a haderő alkalmazásának új-régi dimenziói 
előtérbe kerültek, de meg kellett tartani a korábban keletkezett konfliktusok kezelésének 
képességét is. Képesnek kell lenni a „centrum”, Magyarország és a NATO-tagországok 
védelmére és ezzel egy időben a „periférián” a szomszédos régiókban a konfliktuskeze-
lésre, az államépítés folytatására. E két reagáló/elrettentő erő kialakítása és fenntartása 
jelentősen erőforrás-igényes és hosszadalmas, de létfontosságú kötelezettség. A jövőku-
tatás eredményei, a jövő konfliktusainak, háborúi jellemzőinek kutatása mellett fontos 
az elmúlt harminc év műveleti tapasztalatainak feldolgozása és annak beazonosítása, 
hogy hogyan járulnak hozzá a ma és a holnap hon- és kollektív védelmi feladataihoz.

Állam és társadalom, honvédelem és szövetségek

Az állam léte és működése szempontjából elengedhetetlen a fizikai biztonság garantálása. 
A szuverén döntéshozatal és cselekvés, a közösség érdekeinek képviselete és értékeinek  

3 „Nem hierarchikus intézményben tervezett, szervezett és végrehajtott támadás, mely során 
a használt eszközök egyszerűek és könnyen megszerezhetők, kezelhetők. A célpont kiválasztása 
általában nem részletesen tervezett, a könnyű sebezhetőség, a nagy nyilvánosság és az előidézhető 
félelem nagysága a meghatározó. Az elkövetők a rájuk befolyással bíró ideológia szellemében, de 
általában önállóan meghozott eseti döntés alapján támadnak.” (Boldizsár  2019)
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védelme elképzelhetetlen a külső behatás, befolyásolás alatt álló ország esetén. Az állami 
lét, a cselekvési szabadság alapfeltétele a fizikai biztonság mind belső, mind külső fenye-
getésekkel szemben. Az erőszak alkalmazásának állami monopóliuma értelmében csak 
az állam jogosult a működése, léte, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a szuve-
renitás és a területi integritás, az érdek- és értékvédelem érdekében erőszakot alkalmazni. 
Az állami monopólium azt jelenti, hogy ezt az erőszak-alkalmazást törvényi keretek 
között, megfelelő civil kontroll alkalmazásával az állam, a társadalom egésze érdekében 
teszi. A haderő a fizikai biztonság megteremtésének és fenntartásának egyik – egyes teo-
retikusok szerint, kívánatosan az utolsó – eszköze. A történelem során számos esetben, 
így az első világháború végén is tapasztalható volt, hogy a haderők megőrizték műkö-
dőképességüket az állam részleges vagy teljes funkcióvesztése esetén is. Ezt a haderő 
speciális képességét kívánta megismertetni és megismerni Magyary Zoltán és beépíteni 
a magyar közigazgatás reformjába, felhasználva a nagy háború katonai vezetési-irányítási 
tapasztalatait.4

Az országot érő külső támadások korábban is, de napjainkban egyértelműen komplex 
jelleget mutatnak. Politikai-diplomáciai, gazdasági, társadalmi, szociális és fizikai nyo-
másgyakorlást is alkalmaz az agresszor látható vagy konspiratív módon. E komplex 
válaszadási képesség szükséges, amelyek összehangolása elengedhetetlen a sikeres hon-
védelemhez.5 De az állam, a közösségek létét, biztonságát nemcsak külső támadások, 
hanem belső veszélyek is fenyegetik. (E veszélyek részben lehetnek külső behatás által 
generáltak, egy agresszor állam által szítottak.) A belső biztonság, a jogrend, a köz-
rend és közbiztonság, az élet- és vagyonbiztonság szavatolásáért alapvetően a rendőrség 
és a nemzetbiztonsági szolgálatok felelnek. Általában az egyes nemzetek alkotmányai 
felhatalmazzák a haderőt, amennyiben a belső veszélyek elhárítására nem elegendő 
a fent említett két biztonsági aktor, hogy megfelelő törvényes felügyelet mellett mint 
„utolsó eszköz” részt vegyen a helyzet normalizálásában, az állam működőképessé-
gének helyreállításában. A haderő természetesen nemcsak a külső és belső veszélyek, 
támadások esetén járul hozzá más állami szereplők megsegítéséhez, hanem ipari vagy 
természeti katasztrófák esetén is támogatja a megfelelő vezető hatóságot, szervezetet, 
társhivatásrendet.

A belső és a közvetlen határvédelem, területi integritás megvédése mellett fontos 
nemzeti és nemzetközi feladat – és természetesen érdek – a közelebbi és távolabbi régiók 
válságainak kezelése. Az államok a velük határos területeken elemi, létfontosságú és köz-
vetlen érdeknek tekintik az ott zajló válságok kezelését, a tartós megoldás felé történő 
elmozdítását.6 De a régiónkkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló távolabbi 
területek konfliktusai is negatív hatást gyakorolhatnak hazánkra. Az erőforrásokhoz való 
hozzáférés, a szabad helyváltoztatás, a tömeges menekültek, a járványok mind hatással 
vannak és hatnak a perifériáról a centrumra. E hatások nem elsősorban a fizikai  biztonság 

4 Julier  1932.
5 Boldizsár  2014b, 47.
6 Lásd Magyarország válságkezelési lépései Jugoszlávia dezintegrációja során.



1284

Krajnc Zoltán

dimenziójában, de az azt befolyásoló társadalmi, politikai és gazdasági, valamint kör-
nyezeti dimenziókban hatnak.  2015 után Európában megjelenő új típusú „random” terro-
rizmus pedig kapcsolatban van az ellenőrizetlen tömeges népmozgás és a radikalizálódás 
hatásaival is, így fizikai biztonsági kérdéssé válik.

Az állam léte, kialakulása szervesen összefügg a társadalmi munkamegosztással. 
A közösség egyes tagjai, csoportjai „szakosodnak”, egy-egy hasznos funkciót látnak el, 
ami fontos mind egyéni, mind közösségi szinten. A védelmi funkció is e társadalmi mun-
kamegosztás eredményeként alakult ki és fejlődött, fejlődik napjainkban is a közösség 
védelme érdekében. Az állam előtti, illetve az állami szint alatti közösségeknek is van 
védelmi funkciója, amely magában foglalja a fizikai védelmet is. A közösség szervező-
désének alapvető szempontjai a nyelvi, etnikai, illetve vallási azonosság. Ezek a közös-
ségszervező tulajdonságok kiállták az idők próbáját, minden konfliktusban, válságban, 
háborúban hatékonynak és lehetőségei szerint fizikai biztonságot nyújtónak bizonyultak. 
A közösség, amennyiben tagjai megtartják az írott és íratlan szabályait, megvédi azokat. 
Az azonosság, a közösséget összetartó említett három szempont garantálja a szabályok 
megtartását. Ezért erősödik meg minden válság (akár „csak” gazdasági) idején az etni-
kai-nyelvi-vallási összetartozás.7

A társadalmi szerveződés legmagasabb formájában az állam a működése során ellátja 
a négy legfontosabb feladatát, amely biztosítja a tartós és biztonságos fennmaradást 
polgárai számára. Az állam négy funkciója:8

• elvonás: az állami feladatokhoz szükséges források előteremtésének módja;
• elosztás: az elvonás eredményeként keletkezett forrásokat közfeladatokra, közellá-

tásra vagy állami ellátórendszerek finanszírozására használja fel (például oktatás, 
egészségügy, hon- és rendvédelem, infrastruktúra, szociális ellátás);

• szabályozás és szankcionálás: amellyel a polgárok és szervezetek egymás közötti 
és az államhoz fűződő viszonyát határozza meg, beleértve a közös teherviselés, 
a kötelezettségek teljesítésének előírását is. A normákat meg nem tartókkal szemben 
eljár, állami érdekeket érvényesít, szankcionál;

• védelem: mind külső, mind belső fenyegetések, veszélyek ellen megvédi a polgá-
rokat, az életet és vagyont, érdeket és értéket.

Minden közösségi, állami lét alapja a fizikai biztonság, amely a szabad akaratú cselekvés 
alapfeltétele. Egyéni szinten Maslow szükségletpiramisában is fellelhető e filozófia, 
amely szerint a fiziológiai szükségletek utáni legfontosabb szükséglet a fizikai bizton-
ság.9 Az egyéni fejlődés, önmegvalósítás, elismerés és elismertség, magasabb eszmék 
és értékek csak ezek megléte esetén bírnak jelentőséggel.

7 Boldizsár  2019, 57–60. 
8 Boldizsár  2019, 58.
9 Maslow szükségletpiramisa egymásra épülő módon (alapvetőtől az összetettig) foglalja rendszerbe 
az emberi lét különböző szükségleteit. 1. szint: fiziológiai, 2. szint: fizikai biztonság, 3. szint: szeretet 
és összetartozás, 4. szint: önbecsülés, 5. szint: önmegvalósítás.
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Az egyének állami/közösségi biztonsághoz fűződő viszonya annak megélésén túl 
az ahhoz való hozzájárulás is. Az állam minden polgárának kötelessége a hon védelmében 
való részvétel, mivel a honvédelem össznemzeti ügy. Történelmi korok, kihívások , 
politikai  kurzusok másként viszonyulnak e kötelesség végrehajtásához (sorozottól 
az önkéntes haderőig), de egy állam sem mondhat le polgárai szolgálatáról, ha a szükség 
úgy kívánja.

A fizikai biztonság értelmezésének az állami léthez fűződő viszonyát egy hazai (Jó 
Állam Jelentés – JÁJ) és egy nemzetközi (Széteső Állam Index – FSI) éves vizsgálat is 
kiemelten kezeli. A JÁJ első hatásterülete a „biztonság és bizalom a kormányzatban” 
kérdéskört vizsgálja, majd a továbbiakban másik öttel egészíti ki (közösségi jólét, pénz-
ügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség, fenntarthatóság, demokrácia, hatékony 
közigazgatás).10 A Széteső Állam Index egy évente elkészített rangsor, amely öt indikátor 
alkalmazásával (kohéziós, gazdasági, politikai, szociális, kereszt-) mutatja be az államok 
sebezhetőségét és az első, a kohéziós indikátor egyik alindikátora a biztonsági apparátus 
és intézményrendszer leírása, minősítése.11

Az államok érdekeik és értékeik védelme érdekében nemcsak saját képességeikre, 
hanem a szövetségi rendszerek erejére is támaszkodhatnak. Az egyes szövetségek minél 
stabilabb közös érdekeken nyugszanak, annál hosszabb életűek, és annál veszélyesebb 
kihívások kezelésére is alkalmasak. A szövetségi rendszerekhez Magyarország az elmúlt 
30 évben szabad akarata, külpolitikai prioritásai és nemzeti érdekei mentén csatlakozott.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

A globális béke és biztonság érdekében játszott szerepe meghatározó a második világ-
háború után. A fizikai biztonság megteremtése területén, a békefenntartó missziókon 
keresztül eleinte az államok közötti konfliktusok kezelésében (első generációs béke-
fenntartás), majd a hidegháború után a belső, polgárháborús konfliktusok kezelésében 
(multidimenzionális békefenntartás) is fontos szerepet játszott. Magyarország nemzet-
közi katonai részvételét  1988-ban  iraki és iráni, majd  1992-ben  angolai és a mozambiki 
ENSZ-missziókban katonai megfigyelők részvételével kezdte.  1995-től  pedig fegyveres 
kontingenst küldött a ciprusi „kéksisakos” misszióba.

Az Észak-atlanti Szövetség Szervezete (NATO)

A hidegháborúban betöltötte történelmi küldetését, teljesítette azt, amiért létrehozták. 
Megóvta tagországait és a teljes euroatlanti térséget a totális nukleáris és konvencionális 
háborúktól. A hidegháború végeztével a jugoszláviai polgárháború idején kereste új 

10 Boldizsár–Németh  2016, 27.
11 Fund for Peace  2017, 26–33.
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funkcióját, kezdetben óvatosan, majd  1995-től  már határozottan szárazföldi erőkkel vett 
rész (IFOR/SFOR) Bosznia-Hercegovina stabilizálásában. A nemzetközi békéhez és biz-
tonsághoz való hozzájárulás, a partnerségi viszonyok fejlesztése és az  együttműködés 
a közös védelem területén mindenkor – így ma is – alapvető feladata, de koronként 
más módon és súlyponttal jelenik meg. Hazánk a kezdetekkor csatlakozott a Partnerség 
a Békéért Programhoz (PfP,  1995), és még abban az évben küldött műszaki zászlóaljat 
az első NATO területén kívüli szárazföldi műveletébe, az IFOR-ba. A NATO teljes 
jogú tagjaként  1999-től  minden fontos NATO-műveletben részt vett, és így teljesítette 
nyolc éven keresztül a legkomplexebb katonai műveletet az ISAF Tartományi Újjá-
építési Csoport feladatát az észak-afganisztáni Baglán tartományban. E művelet fő fel-
adata a közigazgatás és a gazdasági támogatás mellett a fizikai biztonság erősítése volt 
 2006 és  2013 között.

Európai Unió (EU)

Alapvetően politikai és gazdasági szövetség, de egyre dominánsabbá válik a közös kül- 
és biztonság-, valamint védelempolitikai célok közös megvalósítása. Az EU katonai 
műveletei – amit a Nyugat-európai Unió petersbergi feladatainak átvételével vál-
lalt – alapvetően az Európával határos régiók biztonsága érdekében, „békésebb” esz-
közök és módszerek alkalmazásával történnek. Az EU törekszik arra, hogy a NATO-val 
(tekintettel arra, hogy a tagországok részben azonosak) szoros kapcsolatot ápoljon, ki-
egészítsék egymást a műveletek és a katonai képességek rendszerében. Magyar katonai 
jelenlét megtalálható a fontosabb EU-műveletekben, de alapvetően Bosznia-Hercegovi-
nában az NATO SFOR-műveletet  2014 decemberében felváltó EUFOR-ban  volt jelentős 
a szerepvállalásunk.

Visegrádi négyek

A hidegháború vége után az azonos politikai, gazdasági lehetőségekkel, történelmi és tár-
sadalmi múlttal rendelkező, egy földrajzi térhez köthető országok keresték a kapcso-
latot, a közös érdekérvényesítés lehetőségeit. Magyarország, Lengyelország, Csehország 
és Szlovákia ma már együttesen állít ki zászlóaljerejű harccsoportokat közös kiképzés, 
felkészítés és eljárási rend alapján mind a NATO, mind az EU készenléti feladatára. 
Az interoperabilitás, a magas szintű együttműködés így e négy ország esetében emelt 
értéken jelenik meg a szövetségi szinten.

Az államok érdekérvényesítő képessége nagymértékben függ saját nemzeti 
potenciáiktól (haderő, a gazdaság teherbíró képessége, békétől eltérő időszakban 
is funkcionáló közigazgatás és lojális lakosság), de függ a szövetségi rendszerek 
erejétől, képességeitől is, amelynek tagjai. A nemzeti képességek mellett a szövetségi 
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érdekérvényesítés lehetőségei  nagyban növelik az ország és a régió biztonságát, de 
a biztonsághoz hozzá is kell járulni politikai, gazdasági és katonai síkon is.

A haderőfejlesztés dimenziói és a környezet

Napjaink komplex műveleti környezetét már nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szinten 
is szükséges vizsgálni. A múlt tapasztalatai, a jelen történései és trendjei alapján a jövő 
bizonyos mértékben kikövetkeztethető. A jövőkutatás és a leírt/elképzelt jövő elemzése 
szolgál alapul a haderő alkalmazásával kezelendő/megvívandó konfliktusok körének 
meghatározásához. A feltételezett jövőbeni helyzet alapján az elvárt haderőképesség 
meghatározható. A jelen összevetése az elvárt képességekkel, a hiányok azonosítása 
után, az időkeret és a gazdasági teherbíró képesség figyelembevételével meghatározhatók 
a haderőfejlesztés technikai, doktrinális és személyi-szervezeti feladatai. Magyarország 
szempontjából a NATO ez irányú kutatásai a mérvadók, amelyek a szövetségen belül 
is deklaráltan a közös védelmi képesség fejlesztésének kiindulópontjai. A kutatás fel-
használja az USA önálló, sajátos helyzetéből eredő jövővizsgálati eredményeit, de azt 
a kollektív védelem szempontjából meghatározó, kicsi és közepes tagországok számára 
is releváns (érdek, érték, lehetőség) nyilvános dokumentummá fejleszti a szövetség 
és az egyes tagországok sajátosságainak figyelembevételével. A NATO Transzformációs 
Parancsnoksága  2013-ban  adta ki először, majd  2015-ben  kiegészítette és  2017-ben  új 
kiadással tette közzé a Stratégiai előre jelző jelentését (SFA).12 Az egyes, bővített és új 
kiadások tartalmazzák az adott időszakban keletkezett trendeket, veszélyeket, mint pél-
dául a Krím annexiója, a szíriai polgárháború vagy az Iszlám Állam térnyerése. A katonai 
erő alkalmazására – tehát a fejlesztésére is – vonatkozó SFA-ból  ered a Jövő szövetségi 
műveleteinek keretei (FFAO) című dokumentum13. Ez a dokumentum először  2015-ben  
készült el a  2013-as  SFA-t alapul véve, majd  2018-ban, feldolgozva a  2017-es  SFA-t. 
Mindkét dokumentum alapvető célja a NATO Transzformációs Parancsnokság (ACT) 
hosszú távú katonai átalakításának (LTMT), valamint a tagországok önálló és közös 
védelmi képességének fejlesztését szolgáló NATO-védelmi tervezési folyamat (NDPP) 
támogatása. Az SFA öt fő témakörben (politikai, humán, technológiai, gazdasági erő-
forrás, környezeti) és számos további témában vizsgálja a jövő komplex környezetét, 
a trendeket és hatásokat. A  2017-ben  kiadott SFA már kiemelt figyelmet szentel a kollektív 
védelem fejlesztésének, vizsgálja a nem kormányzati szereplők hatását, a kiber- és hibrid 
fenyegetéseket, valamint a határokon átnyúló veszélyeket is.

A gyorsan változó műveleti környezetben a fizikai biztonság megtartása és fejlesztése 
terén is számos kihívással kell szembenézni, nemcsak az alkalmazandó (tehát kifejlesz-
tendő és beszerzendő) haditechnikai eszközök vonatkozásában, de az eljárásrendek, 
a szervezetfejlesztés, valamint az egyéni és kollektív képzés eredményeként megjelenő 

12 NATO ACT  2017.
13 NATO ACT  2018. 
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képességfejlesztés területén is. Az állam és a haderő viszonya megkérdőjelezhetetlen. 
Az egyik állami funkció a védelem, amelynek fő megvalósítója a haderő. Azért a fő, mert 
a közigazgatási, gazdasági és társadalmi alrendszerekkel együtt alkotja a komplex ország-
védelmi képességet. Az állam primátusa a célok, a kívánt végállapot  meghatározása. 
E végállapot eléréséhez a katonai szakmai professzionalizmuson túl másik két külső felté-
telre is szükség van. A szükséges erőforrások (humán, anyagi) és cselekvési szabadságot 
biztosító jogi környezet megléte elengedhetetlen a sikeres védelmi funkció ellátásához. 
Az állam szabályozó-elvonó-elosztó funkciói együttesen biztosítják a negyedik funkció, 
a védelmi feladatok ellátását. Az elvárt végállapot, a jogszabályi környezet és a biztosított 
erőforrások harmóniája teszi lehetővé a tartós védelmi képesség fenntartását és az egyes 
műveletek sikeres végrehajtását.

Az elmúlt időszak műveleti tapasztalatai, az SFA és az FFAO jövőkutatásai komplex 
műveleti környezetet karakterizálnak. E gyorson változó műveleti környezetben a védelmi 
funkciók betöltése több területen is változásokat predesztinál. A gyorsan változó és ki-
számíthatatlan környezetben csak akkor lehet sikeres, hatékony a védelem, a kitűzött 
célok akkor teljesíthetők, ha a fenti két külső (állami) feltételen kívül (jog és erőforrás) 
további belső feltételek is fennállnak. E belső feltételek a haderő szakmai professziona-
lizmusának elemei:14

• Cél: a különböző vezetési szinteken az azonos célok megléte és azonos értelmezése.
• Tudás: azonos ismeretek (képzés) és adatbázisok, információk (folyó művelet során 

is) használata, az azokhoz való hozzáférés.
• Felhatalmazás: a döntési ciklusok számának csökkentése a vezetési szintek csökken-

tésével, így a felhatalmazott végrehajtó, aki szembesül a kihívással, veszélyekkel, 
azonnal tud cselekedni a másik három elem (tudás, felhatalmazás és bizalom) 
alapján.

• Bizalom: a felhatalmazással szorosan összefüggő, de alapvetően nem a jogi dimen-
zióban ható elem. A bizalom kétirányú a beosztott és elöljáró viszonyában. Bízni 
abban, hogy a beosztott legjobb tudása szerint végzi feladatát a felhatalmazás 
alapján, és bízni az elöljáróban, hogy valamennyi, a feladathoz szükséges informá-
ciót, erőforrást, felhatalmazást biztosítja. E bizalom kulcseleme a küldetésorientált 
vezetésnek (mission command).

Az elmúlt harminc évben más és más kihívásokkal, veszélyekkel és feladatokkal szembe-
sült Magyarország, így a honvédség fejlesztése és alkalmazási elvei és kiképzése is időről 
időre irányt váltott. A Varsói Szerződés kollektív védelme, a jugoszláviai dezintegráció 
nemzeti szintű válságkezelése, a békeműveletek és államépítések, majd a terrorizmus 
elleni küzdelem, a hibrid és kiberfenyegetések, az ellenőrizhetetlen tömeges népmogzás, 
majd ismét a kollektív védelem erősítése más-más irányokat és ehhez szükséges képes-
ségeket feltételeznek. A hatékony cselekvés, a védelmi és műveleti képesség alapvetően 
két összetevő eredménye: ezek a szándék és képesség.

14 McChrystal  2016, 319.
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Szándék × Képesség = Cselekvés

A szándék mind egyéni (önkéntesség, lojalitás, hűség), mind közösségi, mind pedig 
politikai szinten is értelmezhető fogalom. A politikai szinten megjelenő szándék a bel- 
és külpolitika alakításában, a törvényhozásban és a végrehajtó hatalomban is megjelenő 
célok (végállapotok) meghatározásának képessége, lehetősége és kötelezettsége. Továbbá 
e szándék képes a célok eléréséhez szükséges erőforrások allokálására és megfelelő jogi 
környezet kialakítására is. A képesség is többszörösen összetett eleme a fenti össze-
függésnek. Alapvetően anyagi és humán alrendszerekre bontható. Az anyagi források 
a védelmi funkcióhoz szükséges anyagok, eszközök és pénzügyi források. A humán 
erőforrások vonatkozásában pedig annak morális, szaktudási és innovációs képesség-
beli jellemzői a meghatározók. E feltételek megléte esetén a cselekvés, vagyis a haderő 
bevetése és alkalmazása mind nemzeti, mind pedig szövetségi érdekből honi és külföldi 
területeken is megvalósulhat. E közös, szövetségi műveletek (akár a kollektív védelem 
keretében megvalósuló Magyarország védelmi műveletei) elengedhetetlen feltétele 
az anyagi-technikai, a szellemi és doktrinális, valamint a kiképzettségre vonatkozó 
interoperabilitás.

A fenti képlet elemei, a politikai szándék, a jogi és erőforrás-szükségletek bizto-
sítása, az anyagok és eszközök mint erőforrások megszerzése rövid és középtávon is 
megvalósíthatók. A cselekvéshez szükséges humán erőforrások előteremtése viszont 
hosszadalmas folyamat, mert ahhoz az egyén, a kisebb-nagyobb közösségek hazafias 
nevelésén és képzésén keresztül vezet az út. A nemzetvédelmi humán tőkének több eleme 
is van, az elkötelezettség, a védelmi képességhez való hozzájárulás, a képzettség és fel-
készültség, a bevethetőség és alkalmazás vonatkozásában, és ezek nagyon eltérő elemek.

A nemzetvédelmi humán tőke elemei és kialakítása

Az állam alapvető funkciói, az erőszak monopóliumában az állami szerep kizáróla-
gossága, a Széteső Állam Index és a Jó Állam Jelentés hatásterületeiből és indikáto-
raiból megismert fizikai biztonság alapvető fontossága felveti az állam és polgára közötti 
viszony kérdését. Az állami lét biztonságosságát, funkcióinak megfelelő szintű ellátását 
feltételezi az állam és polgárai közötti jó viszony. A védelmi funkciók ellátása mint 
az állam egyik alapvető feladata nem valósulhat meg a közösséget alkotó állampol-
gárok hozzájárulása nélkül. A társadalmi munkamegosztás keretében nemcsak az önként 
katonai/védelmi szolgálatot vállalók járulnak hozzá e fontos állami funkció ellátásához, 
hanem a köz érdeke és törvényi előírásai alapján minden magyar állampolgár kötelessége 
a haza védelméhez, az össznemzeti ügyhöz való hozzájárulás.15

A honvédelem „veszélyes üzemnek” tekinthető, szélsőséges viszonyok között, halálos 
kimenetellel is járó, a polgári életben sokszor teljesen ismeretlen veszélyes feladatokat 

15 Magyarország Alaptörvénye 1. 3ikk (3)–(5) bekezdések.
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kell ellátni. E feladatokra felkészítés, a polgár felszerelése és képzése állami feladat 
és kötelezettség az erőszak monopóliumának elvéből eredeztetve. Magyarország jelenlegi 
törvényei szerint az állampolgár  16 éves koráig köteles részt venni a köznevelésben,16 
tehát a legszélsőségesebb esetben ez az az életkor, amikor az állam utoljára képzi állam-
polgárát. A  16 életéves korlátot és „az állam felelőssége állampolgárai felkészítésében” 
elvét összevetve megállapítható, hogy az „össznemzeti ügyre” (védelemre) történő fel-
készítés egyes alapvető elemeit be kell építeni a  16 éves korig tartó kötelező köznevelésbe. 
Természetesen e „veszélyes üzemre” való felkészítés később is megvalósítható, de nem 
kötelező jelleggel, és a  16 éves korlát miatt nem is mindenki számára. Természetesen 
ez nem katonai felkészítést jelent, hanem az alapvető állampolgári kötelezettségek tuda-
tának és felelősségének elmélyítését, a hazaszeretet, a lojalitás, az alávetési hajlandóság 
képességének kialakítását, a közösségért tenni akarás érzésének elmélyítését. E képes-
ségek alapvetően az érzelmi intelligencián keresztül fejleszthetők, és nem a lexikális tudás 
gyarapítását jelentik, hanem a mind gyakrabban megélt pozitív élmények megerősítése 
révén fejleszthetők. Az élmény-élvezet alapú érzelmi intelligencia fejlesztésének számos 
feltétele van:

• a szükségesség felismerése, megértése és elfogadása,
• folyamatos információáramlás, meggyőzés, motiválás,
• korszerű, befogadható, célcsoport-specifikus átadandó tudástartalom; megfelelő 

az adott generáció (Z, alfa) sajátosságaihoz igazodó tudástranszfer módszertan,
• infrastrukturális és elhelyezési feltételek biztosítása; tudásátadás és bevésődést 

elősegítő anyagok, eszközök és terek.
Jelenleg hazánkban önkéntes alapon zajlik a hazafias és honvédelmi előképzés. Bár 
a Nemzeti Alaptanterv (NAT) tartalmazza ezeket a feladatokat is, az önkéntesen vállalt 
képzési, képességfejlesztési formáknak látható ma már az eredménye. A NAT-ba épített 
nevelési elemek a meglévő tantárgyak keretei között erősítik a hazafias és honvédelmi 
kötődést, az önkéntesen vállalt keretek között viszont speciálisan új tantárgy (honvédelmi 
ismeretek és alapismeretek) vagy szervezeti forma (Honvéd Kadét Program három 
szintje, esetleg a sport (Honvédelmi Sportszövetség) útján valósulnak meg. Az önként 
vállalt képességfejlesztések során az egyének tudása gyarapodik, lojalitása fejlődik 
és megerősödik. Olyan alapvető ismereteket szereznek a közösségi létről és a közösségi 
kötelezettségekről, a bajtársiasságról, a kötött napirendről, a munkáról, a fegyelemről, 
a szankcionálásról, az alávetési hajlandóságról, a hősiességről, amelyek megfelelő alapot 
képeznek – szükség esetén – a gyors katonai kiképzéshez. Ez a „kezdetleges védelmi 
képesség” nem katonai képzés, az élet más területein is hasznosuló jó állampolgárokat, 
egészséges szemléletű „a közösségért tenni akaró”, a bajban is cselekvőképes fiatalokat 
nevel. A cselekvőképes állampolgárok – feltételezhetően – katasztrófák vagy balesetek 
során is higgadtan, ha szükséges, áldozatkészen cselekednek, ezzel emberéleteket 
és vagyonokat óva. De a szociális érzékenység, a közösséghez tartozás és tenni akarás 

16 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) bekezdése.
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útján az elesettek, a rászorulók segítésében is motiváltan, felelősségüket átérezve, 
kötelességüket megértve tudnak és akarnak cselekedni a közösség jólétéért.

A nemzetvédelmi humán tőke összetett rendszer.17 Azonnal használható elemei 
az aktív és tartalékos haderő, de ezzel nem merül ki az országvédelmi képessége. A haza-
fias és honvédelmi nevelés, a Honvédelmi Minisztérium által végzett és felügyelt elemei 
a Honvéd Kadét Program, a honvédelmi ismeretek és alapismeretek fakultatív tantár-
gyak, a Honvédelmi Sportszövetség, az Országos Haditorna Verseny és a honvédelmi 
táborok. E szervezeti formák között, az élmény-élvezet alapú oktatás révén megvalósuló 
érték- és tudástranszfer elősegíti az önként jelentkezők elkötelezettségének, kötelesség-
tudatának egészséges fejlődését.

Sok társadalmi és civil szervezet és közösség tartja fontosnak a közösségi élet normáit 
betartó egészséges fizikummal és szellemmel rendelkező becsületes, nyílt, segítőkész, 
a magyar nemzet történelmét tisztelő és hagyományait megtartó polgárok összefogását. 
E szervezetek az azonos értékek és számos esetben az alkalmazott tudástranszfer mód-
szer – az élmény-élvezet alapú nevelés – útján kapcsolatot mutatnak a hazafias és hon-
védelmi neveléssel.

Egyik képzési közösségi formának sem célja a fegyveres küzdelemre történő fel-
készítés, a katonai kiképzés, de a közösségben rejlő élmények, az új és érdekes tudás 
megszerzése révén az abban részt vevő fiatalok olyan személyiségekké formálódnak, 
akik szükség esetén képesek, akarnak és tudnak cselekedni (szándék + képesség) a közjó 
érdekében.

A békeműveleti tapasztalatok és hasznosíthatóságuk

A szándék- és képességalapú cselekvés – országvédelem – szempontjából fontos a korábbi 
műveletek tapasztalatainak feldolgozása, beépítése az eljárási rendekbe és a képzésekbe. 
Az ember, a nemzetvédelmi humán tőke mellett a tudás, az ismeret a másik „puha” alap-
vető képességelem. Az eszközök és az azt kezelni tudó katona tudásának jelentős része 
a harceljárások ismerete. Az elmúlt harminc évben a Magyar Honvédség különböző 
helyeken, különböző célú és veszélyességű műveletekben vett részt, nagyon eltérő műve-
leti környezetben összetett feladatokat oldott meg. A hidegháború korszakában a magyar 
haderő alapvetően két valós (nem gyakorlat vagy készültségi szolgálat) konfliktusban 
vett részt.  1956-ban  Magyarországon,  1968-ban  Csehszlovákiában szerzett tapasztalatot 
a magyar haderő. A rendszerváltás után azonban megnyílt a lehetőség – és politikai 
szándék is volt rá –, hogy a nemzetközi béke és biztonság megteremtésének tevékeny 
részeseivé váljunk. Kezdetben fegyver nélküli katonai megfigyelők, később fegyveres 
békefenntartók vettek részt ENSZ zászló alatt missziókban, majd a NATO első terü-
leten kívüli műveletében is szerepet vállaltunk. A NATO-csatlakozással felgyorsultak 
az események, újabb béketámogató műveleteket indított a szövetség a Balkánon, Irakban, 

17 Boldizsár–Németh  2016, 61.
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Afganisztánban. Az MH egyre komplexebb konfliktusok kezelésében, egyre összetettebb 
feladatrendszert ellátva, egyre nagyobb létszámmal és kötelékkel, egyre távolibb és ext-
rémebb műveleti környezetben járult hozzá a stabilitáshoz. E három évtized tapaszta-
latai, a nemzetközi partnerekkel közös műveletekben végzett komplex erőfeszítés olyan 
képességfejlődéseket eredményezett, amelyek a hon- és kollektív védelmi képesség erő-
sítésében is alapvető elemek. A  2014–15-ös  évek jelentős változásokat hoztak Európa 
biztonságában. A bárhol és bármikor lecsapó „random” terrorizmus, a Krím annektálá-
sával megismert hibrid fenyegetés és a tömeges, ellenőrizhetetlen népvándorlás új hely-
zetet teremtett. A hon védelme ismét előtérbe került, mert a veszélyek már itt jelentenek 
fenyegetést. A NATO  2014. és  2016. évi csúcstalálkozóin18 a kollektív védelem erősítése 
érdekében számos intézkedést hozott, amelyek a szövetség egységét, tagországainak 
területi épségét, az egymás iránti elkötelezettséget, a védelmi képességet erősítették. 
A hon- és kollektív védelem erősítése, fejlesztése során számos olyan, már meglévő 
tapasztalattal lehet és kell számolni, amelyeket az elmúlt harminc év alatt halmoztak 
fel a nemzetek, így hazánk is. A rendszerváltástól napjainkig terjedő korszakot több 
szakaszra oszthatjuk a magyar békeműveleti részvétel szempontjából:19

• ENSZ-multidimenzionális (komplex) békefenntartás (például ONUMOZ – 
Mozambik),

• NATO-szerepvállalás, békeműveletek (Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, 
Irak, Afganisztán),

• ENSZ- és NATO-államépítés (például Koszovó és Afganisztán).
Természetesen a műveleti tapasztalatok, a NATO haderőfejlesztési irányai is hívtak 
életre új képességeket. Tipikusan a békeműveleti képességek fejlődésének, komplexé 
válásának eredménye a civil-katonai együttműködés (CIMIC), majd az abból kifejlődő 
információs műveleti (Info Ops) képességek kognitív elemei, amelyek a haderő nem 
kinetikus képességeinek gerincét alkotják.

A különböző békeműveleti korszakokban a műveleti környezet és a konfliktus jellege, 
a részt vevő nemzetek, a jogi felhatalmazás, az elérendő végcélok, a kudarc kockázatának 
mértéke és hatása hazánkra, a bevont erők mérete és összetettsége szerint különböző 
tapasztalatok hasznosíthatók a különböző művelettípusokból:

a) Összkormányzati gondolkodás az átfogó megközelítés jegyében

A legkomplexebb tapasztalati terület, amely alapvetően a komplex válságok komplex 
kezelésének sokszereplős műveleteiből ered. Már a multidimenzionális békefenntartás 
során is, de az államépítési feladatoknál teljes mértékben megjelent a több biztonsági 

18 NATO NAC  2014. 
19 Természetesen a hidegháború végével nem oldódtak meg a korábban, az államok között kialakult 
konfliktusok, és megmaradtak az ENSZ vezette „tradicionális” vagy más néven első generációs 
békefenntartó műveletek.
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dimenzióban való, de összehangolt tevékenység igénye. A politikai-közigazgatási, gaz-
dasági, társadalmi és a fizikai biztonsági dimenziókban is szükséges a kiszámítható 
és önfenntartó stabilitás. A polgárháborúk alapvető ismérve, hogy az állam nem képes 
funkcióinak ellátására, a polgárok egy része elutasítja az állam főhatóságát, és megszűnik 
az erőszak monopóliuma, a kisebbségek önvédelem iránti igénye hatására (önvédelem 
joga). A korábban említett Jó Állam Jelentés és a Széteső Államok Indexe is tartalmazza 
az említett több biztonsági dimenziót mint a stabilitás és a funkcionalitás alapfeltételeit. 
Az állam és állampolgárok jó viszonya, a kielégítő gazdasági feltételek, a megfelelő 
erőforrások, a fizikai biztonság mind előfeltétele az állam létezésének. E holisztikus 
látásmód természetesen magában foglalja az állam védelmi funkciójának kialakítását 
és fenntartását mind belső, mind pedig külső veszélyek esetén.

b) Fegyveres erők és csoportok tevékenysége

Az elmúlt harminc év során az MH olyan konfliktusok kezelésében és tartós feloldására 
törekvő műveletekben vett részt, amelyek:

• polgárháborús viszonyok között, gyenge vagy szétesett államokban zajlanak;
• a konfliktusok és kezelésük is időben elnyúló;
• nagy kiterjedésű területeket, főként a lakott településeket érintő konfliktusok, ame-

lyekben a béketámogató erők kis létszámmal/kötelékkel oldják meg feladataikat;
• számos, különböző indíttatású és érdekeltségű nem állami szereplő, különböző 

fegyveres és felfegyverzett csoportok;
• a polgárháborús viszonyokból, a terrorizmus jelenlétéből adódóan a lakosság cél-

ponttá vált. Az akarat rákényszerítésének egyik gyakran alkalmazott eszközévé 
vált a lakosság befolyásolása fizikai erőszak alkalmazásával;

• az elhúzódó konfliktusokban a védelmi képesség minőségét határozza meg az, 
hogy milyen az ország/terület gazdasági teherbíró képessége, a lakosság lojalitása 
és felkészültsége, a közigazgatás rendszere, az erőszakszervezetek alkalmazási 
elvei és feltétele;

• a nemzetközi béketámogató erők tevékenységüket alacsony szinten is megvalósuló 
többnemzeti (multi) és összhaderőnemi (join) módon hajtják végre, aminek elen-
gedhetetlen feltétele az interoperabilitás a tervezés és vezetés-irányítás szintjén is;

• a béketámogató erők egy sokszereplős nemzetközi közösségben tevékenykednek, 
ahol az együttműködés készsége és képessége elengedhetetlen. A résztvevőknek 
szükséges egymás küldetését, döntéshozatalát, szervezeti kultúráját, vezetés-irá-
nyítási rendjét, képességét és korlátait is ismerni.20 Ezek birtokában lehetséges 
a hatékony célorientált együttműködés.

20 Boldizsár  2014a, 284–285.
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A fenti jellemzők különböző formában és súlyozással, de megjelentek az elmúlt 
emberöltőnyi békeműveletek során, a mozambiki katonai megfigyelő missziótól 
az afganisztáni államépítésig és a biztonsági erők önnfentartó képességének fejlesztéséig.

c) Önfenntartás, működőképesség feltételei

A komplex konfliktusoknak komplex kezelése során a nemzetközi közösség fő célja, 
hogy többdimenziós rendezés után egy stabil, önfenntartó és működőképes állam ala-
kuljon ki. Ennek egyik alapfeltétele a fizikai biztonság szereplői harci képességeinek 
fejlesztése mellett a tartós működőképesség megteremtése. Jelenleg  2015 óta Afganisz-
tánban tölt be ilyen feladatot a NATO. Az Afgán Biztonsági és Védelmi Erők (ANDSF) 
humánerőforrás-biztosításának és képzésének, a folyamatos logisztikai ellátás bizto-
sításának, a megbízható információáramlásnak (híradó és informatika) kulcsszerepe 
van az ANDSF működésében. A NATO eltökélt támogatás művelete (RSM) a képzés 
(training), tanácsadás (advise) és támogatás (assist) (együttes megnevezése: TAA) útján 
biztosítja az ANDSF önfenntartási képességének fejlesztését. A tanácsadói (TAA) rend-
szer tevékenysége kétirányú, egyrészt az ANDSF kulcsfontosságú személyeinek tanács-
adása, másrészt az ANDSF vertikális információáramlásának gyorsítása. A tanácsadói 
rendszer – párhuzamosan az ANDSF-struktúrával – áramoltatja a működéshez szük-
séges információkat, igényeket, utasításokat, jelentéseket. Ha az afgán rendszer „nem 
működik”, vagy ha késik, a tanácsadó rendszer időben és precízen tud beavatkozni, 
és tudja felgyorsítani a folyamatokat. Így a harci feladatokat ellátó ANDSF-erők sze-
mélyügyi, képzési és logisztikai területeken hamarabb jutnak a kívánt erőforrásokhoz, 
ezzel növelve a hatékonyságot.

d) Humán erőforrások

Az állam és állampolgárai viszonya, a funkciók ellátása és a lojalitás együtt felté-
telei a stabil állami létnek. A közösségért tenni akaró (szándék) és tudó (képesség) 
polgár a védelmi szektor humán tőkéje. Az elhúzódó konfliktusokban elengedhetetlen 
a képzett – lehetőség szerint – tartalék léte. Az állampolgárok nemcsak a biztonság 
humán erőforrásai, hanem az agresszor célpontjai is. A polgárháborúk, a terrortáma-
dások, a hibrid hadviselés alapvető célcsoportja az ember, ezért elengedhetetlen az állam-
polgárok felkészítése.

Összegzés

Az állam léte és fejlődése, a polgárok jóléte és a nemzet gyarapodása alapvető érdeke 
minden közösségnek. A történelmünkből, szokásainkból, életformánkból és hitünkből 
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eredő értékeink nemzeti identitásunk alapjai. Az értékek és érdekek védelme 
elengedhetetlen a közösségeink megmaradásának érdekében, a változó világ veszélyei 
között. A fenyegetések felismerésén (jövőkutatás) túl szükség van az időben és térben 
arányos reagálóképesség birtoklására (fejlesztés) is. E kettős feladathoz nyújtanak 
tudástőkét az elmúlt harminc év békeműveleteinek tapasztalatai, amelyek beazonosítása 
és adaptálása kulcsfontosságú a biztonság szavatolása szempontjából.

• Az együttműködés készsége és képessége hazai és nemzetközi térben, külföldi had-
erővel és más kormányzati szervezetekkel biztosítja a határokon átívelő komplex 
veszélyekre reagálás lehetőségét.

• A többnemzeti és összhaderőnemi szemlélet alacsony katonai kötelék szinten is 
biztosítja a NATO-tagországok kollektív védelmi elve alapján történő együttes 
fellépését az agresszor ellen akár nagyobb kiterjedésű földrajzi térben kisebb al-
egységekkel is.

• A nem állami szereplők, a hibrid támadás, a terrorista akciók felismerése és keze-
lése összetett folyamat, de tapasztalatok rendelkezésre állnak a korábbi békemű-
veletekből.

• Komplex válságok, fenyegetések kezelésének sokszereplős rendszere eredményeként 
kialakult az összkormányzati gondolkodás, amely napról napra fejlődik. A részt-
vevők alapvető érdeke az együttműködés tárgyi-képzési-eljárási feltételeinek meg-
teremtése és begyakorlása.

Napjaink kihívásainak kezelésében a haderő nemcsak kinetikus, elrettentő képességei 
miatt vesz részt. Az MH honi területen történő alkalmazása számtalanszor bizonyította, 
hogy polgári hatóságok, hivatalok, társhivatásrendek támogatására is felkészült. 
Az összkormányzati szemlélet, az együttműködés készsége és képessége az, amely 
hatékony résztvevővé tette és teszi ma is a haderőt a komplex hazai kihívások kezelése 
során. Az árvizek és a hóhelyzet, a  2010-es  vörösiszap-katasztrófa, az arzénnal szennyezett 
déli országrész ivóvízellátása, a tűzszerészi tevékenység, a Hableány sétahajó kiemelése 
vagy a legutóbbi, a Covid–19-járványhelyzet kezelése során az MH képességei szerint 
részt vett az élet- és vagyonbiztonság védelmében az alkotmányos felhatalmazásához, 
a katonai eskühöz híven.
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A légi hadviselés doktrinális felfogása: a nato szövetségi 
légierejének doktrinális irodalma

Csengeri János

Bevezetés

A doktrínák azok a dokumentumok, amelyek tükrözik emberek csoportjának, jellemzően 
egy adott állam vagy szövetség nézeteit egy bizonyos területtel kapcsolatban. A dokt-
rína tan, tudományos elméletek, elvek és nézetek rendszere. Akkor válik hivatalossá, 
ha azt az állami vezetés is elfogadja. A doktrína tartalma és irányultsága szerint lehet 
politikai, ideológiai, teológiai, katonai, gazdasági, pénzügyi stb. A doktrínákra jellemző, 
hogy számos befolyásoló tényező hatására időnként változnak, módosulnak.1 Egy másik 
forrásból, rövidebben: elgondolások, tanok rendszere egy tudományterületen (a latin 
„tudás, tan, tanítás, elv, szabályrendszer” szóból származik).2

A fegyveres erőknek, haderőknek az úgynevezett legjobb gyakorlatait ugyancsak 
doktrínákban fektetik le, amely dokumentumokat sok esetben szabályzatokként kezelnek, 
holott magukban a doktrínákban is a legtöbbször megfogalmazódik, hogy a benne fog-
laltak inkább irányelvek, mint utasítások, vagy más megfogalmazásban irányadók, de 
alkalmazásuk a józan ész határán belül kell történjen.

A légierők, akárcsak más haderőnemei a fegyveres erőknek, szintén doktrínákba ren-
dezik a legfőbb alapelveiket, valamint az alkalmazásuk területeit leíró, az erre iránymu-
tatást adó legjobb gyakorlataikat, legfontosabb elveiket. A szövetséges doktrínarendszer 
az a dokumentumhalmaz, amely harmonizálja a tagországok hadviselésről alkotott alap-
vetéseit, feladat-végrehajtásukhoz közös alapot biztosít. A következőkben az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) főként a légierővel, 
légi komponenssel kapcsolatos doktrínáinak áttekintése, összegzése történik.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete doktrinális rendszeréről

A szövetség standardizáló egyezségeket (standardization agreement – STANAG) köt 
arra vonatkozóan, hogy egy-egy témakör egységesítését elvégezze, azt a tagállamok át-
vizsgálják, és esetleg néhány módosítás, javaslat megtételét követően elfogadják. A szö-
vetség magát a doktrínák készítésének folyamatát is standardizálja, ezt a folyamatot, 
a fő alapelveket az AAP–473 dokumentum írja le. A legtöbb, nem minősített doktrína 

1 Szabó  1995, 214.
2 Krajnc  2019,  152.
3 AAP–47 Allied Joint Doctrine Development  2019.
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elérhető a NATO Standardizációs Hivatalának (NATO Standardization Office – NSO) 
védett weboldaláról,4 regisztrációt követően. A különböző kiadványok közötti keresés 
során többfajta kiadványtípussal találkozhat a kutató. A teljesség igénye nélkül néhány: 
Szövetségi Egyesített (Összhaderőnemi) Kiadvány (Allied Joint Publication – AJP); Szö-
vetségi Harcászati Kiadvány (Allied Tactical Publication – ATP); Szövetségi Logisztikai 
Kiadvány (Allied Logistic Publication – ALP); Szövetségi Adminisztratív Kiadvány 
(Allied Administrative Publication – AAP); és akár olyannal is, mint a Szövetségi Légi-
mentési Kiadvány (Allied Aeromedical Publication – AAMedP). A dokumentumokat 
böngészve a rövidítésekkel, számozással viszonylag könnyen lehetséges a tájékozódás, 
hogy milyenfajta, illetve milyen szintű kiadványt olvasunk.

A kiadványok elnevezésének szintaktikája szerint elsőként a dokumentumtípus rövi-
dítése olvasható, például „AJP”, majd kötőjellel a számozása következik, amely utal 
a dokumentumhierarchiában elfoglalt helyére, például „-01”, végül pedig a kiadvány 
címe szerepel, például Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína (Allied Joint Doctrine). 
Összeolvasva ezt a példát: AJP–01 Szövetséges összhaderőnemi doktrína.

Egy pillanatkép a NATO doktrínaarchitektúrájáról megtalálható a már fentebb említett 
doktrínafejlesztésről szóló kiadványban, az éppen aktuális állapotról szintén a NATO 
Standardizációs Hivatalának weblapján tájékozódhatunk.

1. ábra
A NATO doktrínaarchitektúrája
Forrás: NATO Standardization Office  2020

4 NATO Standardization Office  2020.
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Az architektúráról azért beszélhetünk csupán úgy, hogy pillanatkép, mert folyamatos 
a kiadványok frissítése, módosítása, átdolgozása és új, még nem létező dokumentumok 
kidolgozása. A jelmagyarázatban látható, hogy öt állapota létezhet a dokumentu-
moknak: a hatályosak; a hatályosak, amelyekből egy új kiadás a ratifikálás folyama-
tában van; a hatályosak, amelyekből egy új kiadás vagy verzió tanulmányállapotban van; 
a ratifikáció alatt levők; illetve a tanulmányállapotban levők. A jelen tanulmányban tár-
gyalt, bemutatott kiadványok közül is számos éppen átdolgozás alatt áll, a tanulmányban 
a szerző csupán a hatályos dokumentumokat tudja feldolgozni.

A következőkben főként a műveletek végrehajtása témakör (AJP–3 Szövetséges össz-
haderőnemi doktrína a műveletek végrehajtásáról5) alá tartozó az AJP–3.3-as  szériával 
ismerkedhet meg az olvasó, továbbá a tárgyalt témakörre (légierőre) vonatkozó egyéb 
doktrínákkal, amelyek között szerepelnek majd kódolás szerinti logisztikai doktrínák, 
viszont ezek a légi szállítás témakörét fejtik ki, továbbá harcászati szintű dokumen-
tumok vagy taktikai, módszertani és eljárásokat leíró (Tactics, Techniques and Proce-
dures – TTPs) kiadványok is. A kifejtés mértékét a terjedelmi korlát és a szerző belátása 
befolyásolja. Az 1. ábrán látható, hogy a légi komponenst érintő legfontosabb doktrínák 
mindegyike éppen átdolgozás alatt áll, jelenleg tanulmányállapotban vannak.

AJP–3.3 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a légi és űrműveletekről6

Ez a dokumentum a szövetségen belül a légierő vagy inkább légi és űrkomponens (több 
tagállam haderejéből összeállított összhaderőnemi kötelék légi és űrerőket alkotó része) 
számára ad iránymutatást alkalmazásukkal, vezetésükkel és irányításukkal, valamint 
művelettervezésükkel stb. kapcsolatosan.

Öt fő fejezetre tagolódik, amelyekből az első a légierővel kapcsolatos alapvetésekkel 
foglalkozik, a második a légi műveletek vezetésével és irányításával, a harmadik az egye-
sített erők légi komponens parancsnokságának felépítésével, a negyedik a légi műveletek 
megtervezésével, az ötödik pedig a NATO-műveletek űrerők általi támogatásával.

A doktrína a bevezetésben megfogalmazza, hogy a légierő önmagában kevésbé haté-
kony, mint egy összhaderőnemi kötelék részeként alkalmazva, így ezt az alapelvet szem 
előtt tartva kell tervezni a bevetését. Meghatározza a légierő erős és gyenge oldalait, 
előbbiek a sebesség, hatótávolság és a magassági tartomány kihasználása, amelyekből 
másodlagos erős tulajdonságok következnek, mint a mindenütt való jelenlét a műveleti 
területen, a fürgeség és a koncentráció. A légierő korlátai a tartósság hiánya, a korlá-
tozott hasznos teher, a sebezhetőség, ezekből pedig másodlagos gyenge tulajdonságok 
származnak, a törékenység, a bázisoktól való függés és mint a repülés ellensége általában 
az időjárási körülmények, amelyek a repülésre, adott esetben pedig a fegyveralkalmazásra 
is hatással vannak. Ezek után az egyesített légi műveletek alapelveit fogalmazza meg 

5 AJP–3 (C) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations  2019.
6 AJP–3.3 (B) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations  2016.
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a kiadvány, amelyek a vezetés egysége, a centralizált irányítás, a decentralizált végre-
hajtás, az egységes stratégia végrehajtására való törekvés, a célkitűzések naprakészen 
tartása, valamint a jogszerűség. Szól ez a rész a lehetséges erőkről az összhaderőnemi 
műveletekhez is. Leszögezi, hogy légi műveleteket nem csupán a légi komponens csa-
patai hajthatnak végre, hanem egyéb komponensek, (tengerészet, szárazföld stb.) repülő-
csapatai is részt vehetnek ezekben.

Szintén a bevezetésben kapott helyet a különböző légi művelettípusok leírása. A tevé-
kenységi köröket szerepkörökre (role), feladatokra (missions) és bevetésekre (sorties) 
osztja. Megjegyzi, hogy a röviden leírt szerepkörök és feladatok nem csupán a légi 
komponens sajátjai, más komponens repülőcsapatai is végrehajtanak hasonlókat bizo-
nyos mértékben.

A négy plusz egy szerepkörből elsőként a légi szembenállást (counter air) részletezi 
a doktrína. Úgy fogalmaz: a légtér feletti dominancia kellő szintje a légi szembenállási 
műveletek végrehajtása által érhető el. A légi szembenállási műveletek magukba foglalják 
bármelyik komponens mindenfajta tevékenységét, amelyet a légtér feletti dominancia 
megszerzéséért és megtartásáért hajtanak végre. A légtér feletti dominancia lehetővé 
teszi a műveleti területen a saját csapataink optimális előrehaladását, zavaró ellenséges 
légi tevékenység nélkül, az erők megóvását biztosítva. A légi szembenállásnak két faj-
táját különíti el a kiadvány, a támadó légi szembenállást (offensive counter air), valamint 
a védelmi légi szembenállást (defensive counter air), magyarosabban a légvédelmet.

A támadó légi szembenállás támadó tevékenységekből áll, amelyeket annak érdekében 
hajtanak végre, hogy megsemmisítsék, megbontsák vagy csökkentsék az ellenséges légi 
és rakétaképességeket. Ideális esetben a támadó légi szembenállás megakadályozza 
az ellenséges repülőgépek felszállását és a rakéták indítását olyan módon, hogy megsem-
misíti azokat, valamint a támogató infrastruktúrájukat (légibázisokat, indító állványokat, 
rakétaállásokat stb.) a felszínen, vagy az indításuk helyéhez lehető legközelebb tönkreteszi 
azokat. Előbbi elv már a legkorábbi légierő-gondolkodásban is megjelent, már a néhai 
Giulio Douhet olasz főtiszt is írt erről  1921-ben  megjelent A légiuralom című könyvé-
ben.7 Ezen műveletek lehetnek előre tervezettek vagy azonnali végrehajtásúak, amelyeket 
ellenséges területen hajtanak végre a saját csapatok kezdeményezésére. A támadó légi 
szembenállás feladattípusai a felszíni támadások, levegő-levegő feladatok (légi kísérés 
és a légtérmegtisztítás), illetve az ellenséges légvédelemnek az elnyomása, lefogása.

A védelmi légi szembenállási műveletek megóvják a saját erőket és a létfontosságú 
objektumokat az ellenséges légi- és rakétatámadástól. A védelmi légi szembenállási 
műveletek mindazon aktív és passzív légvédelmi tevékenységekből állnak, amelyek 
célja, hogy észleljék, azonosítsák, elfogják és megsemmisítsék a saját területre behatolást 
megkísérlő ellenséges légi- és rakétaerőket, de legalábbis csökkentsék vagy megakadá-
lyozzák támadásuk hatékonyságát. A doktrína a védelmi légi szembenállást aktív és pas-
szív légvédelemre osztja. Az aktív légvédelem valamilyen aktív tevékenység, például 
fegyverrendszer vagy rádióelektronikai zavarás alkalmazása a támadó légi ellenséggel 

7 Tandori  1971.



1301

A légi hadviselés doktrinális felfogása: a nato szövetségi légierejének doktrinális irodalma

szemben, a passzív légvédelem pedig különböző rendszabályokat jelent a támadások 
hatékonyságának csökkentése érdekében, például korai előrejelzés, álcázás, rejtés, meg-
tévesztés, megerősítés, szétszórás, helyreállítás vagy akár az alacsony észlelhetőségű 
(lopakodó) technológia alkalmazása.

A második fő szerepkör a különböző légitámadási feladatokat foglalja magában. 
A kiadvány szerint a légitámadások a légierők leghatékonyabb képessége arra, hogy 
hatást fejtsenek ki, vagy az események menetét megváltoztassák. A légitámadások kény-
szerítő erejűek, harcászati, hadműveleti és hadászati hatások érhetők el általuk a teljes 
hadszíntéren. A légitámadásokat a doktrína hadászati (légi) támadásra (strategic attack), 
felszíni erők elleni műveletekre (counter-surface force operations), valamint információs 
tevékenységekre (information activity) osztja.

A hadászati légitámadás az összhaderőnemi kötelék parancsnoka által vezetett támadó 
tevékenység katonai, politikai, gazdasági vagy más jellegű célpontok ellen annak érde-
kében, hogy hadászati hatásokat érjenek el általuk. E támadások célja, hogy gyengítsék 
a szemben álló fél képességét vagy akaratát a háború megkezdéséhez vagy folytatá-
sához, a légitámadás mint ilyen része lehet egy hadjáratnak, nagyobb hadműveletnek, 
de önmagában is végrehajtható. A hadászati légitámadással anélkül érhetők el hadászati 
célok, hogy hadműveleti céloknak mint előfeltételeknek teljesülniük kellene. Azáltal, 
hogy a légierő azonnal az ellenség mélységébe (szívébe) képes hatolni, ott úgynevezett 
súlypontokat (centre of gravity – COG) képes támadni, amelyek létfontosságú vezetési 
funkciók, hadviselési, -fenntartási erőforrások, azaz az ellenség legkritikusabb kapa-
citásai. Fontos e feladatnál szem előtt tartani, hogy az előidézett hatás, végkifejlet adja 
a stratégiai légitámadás (légi támadó hadjárat) mibenlétét, nem pedig az alkalmazott 
fegyverrendszer, légi jármű vagy célpontfajta.

A légitámadások másik feladata a felszíni erők elleni műveletek, amit a doktrína két 
alkategóriára oszt, ezek: a légierő hozzájárulása a szárazföldi csapatok elleni művele-
tekhez (air power contribution to counter-land operations – APCLO), valamint a légierő 
hozzájárulása a tengerészeti erők elleni műveletekhez (air power contribution to counter-
maritime operations – APCMO). Mindkettőn belül két-két feladattípust határoz meg, 
előbbi esetében a légi lefogást (air interdiction), valamint a közvetlen légi támogatást 
(close air support), utóbbinál pedig a felszíni műveleteket (anti-surface warfare), illetve 
a tengeralajárók elleni műveleteket (anti-submarine warfare).

A légitámadás szerepkörén belül a harmadik feladat a légi információs tevékenységek 
(air-delivered information activity), amelyek nem halálos (nem kinetikus) hatáskifejtés 
által befolyásolják az ellenség harci kedvét vagy a helyzetről alkotott képet, helyzet-
megértésüket.

A doktrína által meghatározott harmadik szerepkör a légi mobilitás biztosítása, amelyet 
a légi szállítások különböző módjával és fajtájával érnek el, valamint a légi járművek 
számára nagy segítséget jelentő légi üzemanyag-utántöltéssel biztosítanak. A légi 
szállítás módjánál hagyományos földi kirakást, valamint a légi dobást határozza meg 
a kiadvány. A földi kirakás (air land delivery) praktikusabb, amennyiben a lehetőségek 
megengedik, mivel minimálisra csökken a szállítmány (személyek vagy anyagok) 
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sérülésének kockázata, a szállítmány nem szóródik szét. A földi kirakás végrehajtható 
a nagyméretű, jól kiépített légibázisokon, illetve kisebb leszállóhelyeken is, mindenesetre 
a helyszínnek biztonságosnak, a célnak megfelelőnek és megfelelően pozicionáltnak 
kell lennie, továbbá rendelkezésre kell álljanak a szükséges támogató infrastruktúra 
és anyagmozgató eszközök.

A légi kirakás a szállítmány levegőben történő kijuttatása a célterületre. Olyankor 
alkalmazzák, amikor a leszállás nem lehetséges leszállóhely hiányában, vagy a körül-
mények veszélyesek például az ellenséges jelenlét okán. A légi kirakás lehetővé teszi 
a parancsnok számára, hogy erőket jelenítsen meg ott, ahol ez szárazföldi vagy egyéb 
szállítási móddal nem lehetséges, vagy amikor a gyorsaság kritikus fontosságú.

A légi szállítást két fő csoportra osztja a doktrína, a hadszínterek közötti, illetve 
a hadszíntéren belüli légi szállításokra. Előbbit hadászati légi szállításnak is szokás 
nevezni, és légihíddal köti össze az adott hadszínteret a hátországgal vagy esetleg más 
hadszíntérrel. A hadszíntéren belüli légi szállítás vagy harcászati légi szállítás a nevéből 
adódóan egy adott hadműveleti területen belül történik, merev- és forgószárnyas légi 
járművekkel is végrehajtható, továbbá lehetővé teszi az időérzékeny (sürgős) légi szál-
lítások végrehajtását, valamint a légimozgékony műveleteket is.

A kiadvány a légi szállításoknak az alábbi típusai különbözteti meg:
• Általános légi szállítások: ezek lehetnek menetrend szerinti vagy eseti katonai légi 

szállítások, amelyek nem hadműveleteket támogatnak.
• Légi logisztikai támogatás: egy művelet közvetlen vagy folyamatos támogatásaként 

hajtják végre, a harcászati szintű parancsnokok támogatása érdekében, ugyanakkor 
hadműveleti szinten a csapatok kiszállítása, fenntartása, valamint visszaszállítása is 
szükséges lehet. Történhet hadszíntéren belül vagy hátország és hadszíntér között.

• Légi egészségügyi kiürítés: sebesültek vagy betegek szállítása egészségügyi fel-
ügyelet mellett egészségügyi kezelést biztosító létesítményekbe, vagy azok között 
légi úton. A hadszíntér egészségügyi létesítményeinek tehermentesítése és lecsök-
kentése érdekében a gyorsan reagáló légi egészségügyi kiürítési műveletek kie-
melten fontosak.

• Egyéb műveletek légi szállítási támogatása: olyan légi szállítások, amelyeket 
az előző kategóriák nem fednek le, például a különleges műveletek légi támoga-
tása nem általános légi szállítási megoldásokat igényel.

A légi mobilitás másik feladata a légi üzemanyag-utántöltés. A doktrína nem alkot külön 
kategóriákat ebben a feladatkörben, csupán feladattípusokat határoz meg. A légi üzem-
anyag-utántöltés a következő feladatokat támogathatja:

• légihíd támogatása;
• légi járművek áttelepülésének támogatása;
• készenléti utántöltő (készenléti vadászrepülőgépek támogatása, kedvezőtlen időjárási 

körülmények miatti utántöltés; harci kárt elszenvedett repülőgép támogatása stb.);
• globális csapásmérés támogatása;
• különleges műveleteknek a támogatása;
• hadszíntéri légi műveletek támogatása.
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A következő klasszikus szerepkör, amit a doktrína meghatároz, az információgyűjtés, 
ahogy a kiadvány fogalmaz: hozzájárulás az összhaderőnemi hírszerzéshez, megfigyeléshez 
és felderítéshez. Az első két szó arra utal, hogy a légi komponens nem egymagában felelős 
az információgyűjtésért, hanem a hatékony eszközei és a kedvező perspektívája okán jelen-
tősen hozzájárul a teljes információ-adatbázis és az információigények kialakításához.

A doktrína a hírszerzésen tág értelemben a környezetről, valamint az érdekeltek képes-
ségeiről és szándékairól történő információgyűjtést és feldolgozást ért annak érdekében, 
hogy azonosíthassák a veszélyeket, valamint hogy a döntéshozók kiaknázhassák az adódó 
kedvező lehetőségeket. A megfigyelés a különböző terek (űr, légtér, felszín, víz alatti 
területek stb.) és objektumok (személyek, tárgyak) szisztematikus figyelemmel kísérése 
emberi érszékszervvel vagy különböző eszközök, szenzorok segítségével. A felderítés 
a kifejezett információigényeket elégíti ki a szemben álló fél tevékenységéről, méretéről, 
felszereléséről, illetve az adott környezet felszínéről, vízrajzáról, időjárásáról stb.

A doktrína egy plusz ötödik fő feladattípust is megkülönböztet, habár ez nem tartozik 
a légierő klasszikus szerepkörei közé, rövid említést tesz az összhaderőnemi személy-
mentés támogatásáról (support to joint personnel recovery), amelynek a lényege, hogy 
az ellenséges területen rekedt hozzánk tartozó személyt ki kell emelnünk a területről. 
Annak az oka, hogy nem került egyik korábbi szerepkörön belülre sem, az, hogy vala-
mennyi fő szerepkör megjelenik a személymentésen belül: a légteret biztosítani kell, 
tehát légi szembenállási feladatokat hajtanak végre.

Elképzelhető, hogy az ellenség üldözi a kimentendőt, ezért légitámadásokat szükséges 
végrehajtani, vagy a kiemelő csoportnak légi tűztámogatást kell biztosítani; a légi mobi-
litás keretén belül szállítják az adott területre a kiemelést végrehajtó csoportot, valamint 
a feladatban részt vevő légi járművek részére légi üzemanyag-utántöltést biztosítanak 
a hatékonyság növelése érdekében; végül a teljes szituációról szükséges információt 
gyűjteni, azaz a negyedik klasszikus szerepkör is megjelenik eme ötödiken belül.

A fenti fő szerepköröket és feladatokat, feladattípusokat az alábbi, 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat
A légierő fő szerepkörei, műveletei és feladattípusai a Szövetséges Összhaderőnemi Légi- 
és Űrműveletek Doktrína alapján

Légi szembenállás
Támadó légi szembenállás

• Légtér megtisztítása
• Légi kíséret
• Az ellenséges légvédelem 

elnyomása
• Légitámadás

Védelmi légi szembenállás
• Aktív légvédelem
• Passzív légvédelem

Légitámadás
Hadászati légitámadás
Felszíni erők elleni műveletek

• A légierő hozzájárulása 
a szárazföldi csapatok 
elleni műveletekhez

• Légi lefogás
• Közvetlen légi támogatás
• A légierő hozzájárulása 

a haditengerészeti csa-
patok elleni műveletekhez

• Felszíni műveletek
• Tengeralattjárók elleni 

műveletek

Légi mobilitás
Légi szállítás

• Földi kirakás/légi kirakás
• Hadszínterek közötti/

hadszíntéren belüli légi 
szállítás

• A légi szállítás öt típusa
Légi üzemanyag-utántöltés

• A légi üzemanyag-után-
töltés hét fajtája

Hozzájárulás 
az összhaderőnemi 
hírszerzéshez, 
megfigyeléshez 
és felderítéshez

• Hírszerzés
• Megfigyelés
• Felderítés

 
 
 
Az összhaderőnemi személyi 
mentés támogatása

Forrás: AJP–3.3 (B) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations  2016, 1–8; 1–16.
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A doktrína a továbbiakban a második fő fejezettel, az egyesített légi műveletek vezeté-
sével és irányításával folytatódik. A fejezet első ábrája a szövetségi rendszer légi vezetési 
struktúráját vázolja fel.

2. ábra
A szövetségi rendszer légi vezetési struktúrája
Forrás: AJP–3.3 B Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations  2016, 2–2.

A 2. ábrán látható, hogy az egyesített erők légi komponensének (Joint Force Air Compo-
nent – JFAC) vannak alárendelve az egyesített légi hadműveleti központok (Combined 
Air Operations Centre – CAOC), amelyek egyike Németországban, Uedemben, a másik 
pedig Spanyolországban, Torrejonban található. Mindkét CAOC két elemből áll, a tele-
píthető légi hadműveleti központból (Deployable Air Operations Centre – D-AOC), 
valamint az állandó légvédelmi sejtből (Static Air Defence Cell – SADC). A JFAC alá-
rendeltségébe tartozik továbbá a teljes mértékben a mozgathatóságra és telepíthetőségre 
tervezett telepíthető légi vezetési és irányítási központ (Deployable Air Command and 
Control Centre – DACCC), amely Olaszországban, Poggio Renaticóban (PR) található. 
A DACCC három részegységből épül fel, szintén egy D-AOC-ből, valamint egy telepít-
hető légi irányító központból/azonosított légi helyzetkép előállító központból/szenzorjel 
egyesítő központból áll (Deployable Air Control Centre/Recognized Air Picture Produc-
tion Centre/Sensor Fusion Posts – DARS), továbbá része egy telepíthető szenzorrészleg 
is (Deployable Sensor Section – DSS).

A fenti struktúra akkor teljesít feladatot, ha valamilyen hadműveletet kell végrehajtani 
adott hadműveleti területen. Ehhez a feladat-végrehajtáshoz az összhaderőnemi kötelék 
légi komponensének parancsnokát az európai szövetséges erők parancsnoka fogja 
kinevezni.
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Békeidőben a hagyományos NATO vezetési struktúráján belül a légierő-parancsnokság 
alárendeltségébe tartozó CAOC hajtja végre az egységes légtérellenőrzést, valamint a légi 
rendészeti, illetve ballisztikus rakéták elleni védekezési feladatokat.

A második fejezet második ábrája a NATO vezetési struktúráját jeleníti meg sema-
tikusan:

3. ábra
A NATO vezetési struktúrája
Forrás: AJP–3.3 B Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations  2016, 2–2.

A második fejezet a továbbiakban az összhaderőnemi kötelék légi komponens parancs-
nokának felelősségköreit, valamint az összhaderőnemi kötelék légi komponens által 
előállított dokumentumokat, parancsokat részletezi. Szó esik továbbá az összekötettési 
követelményekről is a többi komponenssel, parancsnoksággal, különleges műveleti ele-
mekkel, valamint a légi műveleteket koordináló központról (Air Operations Coordination 
Centre – AOCC), ahol a többi komponens repülőcsapatainak, valamint a légi komponens 
egységeinek a műveleteit harmonizálják.

A második fejezet tartalmazza a légtér megfigyelésének és a lég- és rakétavédelemnek 
a nagybani elgondolását, a légtér-ellenőrző hatóság mibenlétét, valamint a lég- 
és rakétavédelemi parancsnok kötelmeit tárgyalja. A fejezet végül a légi vezetési 
és irányítási elemeket veszi sorra mint az azonosított légi helyzetkép-előállító központ, 
a ballisztikusrakéta-védelmi hadműveleti központ, a légi előrejelző rendszer/légi riasztó 
és irányító központ, a levegő-föld megfigyelő rendszerek; valamint a szárny (repülő 
ezred), repülő század és felszín-levegő rakéta hadműveleti központok; végül a harcászati 
légi irányító csoportot írja le röviden.

A harmadik fejezet az összhaderőnemi erő légi komponens parancsnokságának 
szervezetét vázolja, ami a harci törzs (battle staff), valamint a különböző részlegek: mint 
a stratégiai részleg, a harci tervek részlege, a folyó műveletek részlege, a hírszerzésért, 
megfigyelésért és felderítésért felelős részleg, valamint a harci kiszolgáló támogató 
részleg. A harmadik fejezet a továbbiakban a békeidős műveletekről történő átállást 
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tárgyalja a JFAC létrehozásához, felduzzasztásához a műveletek végrehajthatósága 
érdekében.

A szövetségi légierővel kapcsolatos fő doktrína negyedik fejezete a légi hadműveletek 
tervezésével foglalkozik. Elsőként a NATO-műveletek tervezésének lépéseivel frissíti fel 
az olvasó emlékezetét, majd a hadműveleti szintű tervezés lépéseivel folytatja. Ezután 
a JFAC parancsnokának tervezési kötelmeit írja le. A következőkben, a hadjárat erő-
feszítései koordinációjának nagybani leírása után a hatfázisú légi feladatszabó ciklus 
részletezése következik, amely rész egy hadműveleti terv, valamint a légi műveletek 
direktívájának vázlatával zárul.

Az AJP–3.3 B ötödik fejezet foglalkozik az űrerők NATO-műveleteinek támoga-
tásával. A bevezetés után különböző alapvetések következnek, majd az űrerők jellem-
zőiről, korlátairól, a rájuk leselkedő fenyegetésekről, valamint a sérülékenységről esik 
szó. Ezután a támogatás formáit részletezi a kiadvány, mint a helyzetkép ismeretét, 
az erők részére biztosított közvetlen támogatást (információgyűjtés, korai előrejelzés, 
kommunikáció, navigáció), majd a világűr uralásának módszereit részletezi, amelynek 
egyik eleme, hogy az ellenséges világűrbéli rendszereket (de legfőképpen a földi elemeit) 
zavarjuk, korlátozzuk, csökkentjük vagy megsemmisítjük, valamint a sajátjainkat meg-
óvjuk, és működésüket megőrizzük, hatékonyságukat fenntartjuk. A fejezet a világűr 
eszközei támogatásának különböző szintű és aspektusú koordinációjával zárul.

A fő szerepkörök, funkciók doktrínái

A NATO légierőt tárgyaló doktrínarendszere kevésbé mondható koherensnek és sziszte-
matikus elnevezésűnek, mint például az Amerikai Egyesült Államok Légiereje (United 
States Air Force – USAF) doktrínarendszere.8 A fentebb bemutatott szövetséges egye-
sített doktrínaarchitektúra is csupán a második szintig (például AJP–3.3) szemlélteti 
a hierarchiát (egyes témaköröknél a harmadik szintig [AJP–3.3.1], a légierő esetében is 
csupán néhány kiadványt említ), ezért az áttekintésük is nehézkesebb. Továbbá akadnak 
olyan légierővel kapcsolatos kiadványok, amelyek nem is a légierő nomenklatúrájához 
tartozó számozással vannak ellátva, ezért ezek megismerése is körültekintést igényel. 
Továbbá megtalálhatók számozás szerint még ezektől is alacsonyabb szintű kiadványok, 
amelyeket már nem is doktrínáknak, hanem harcászati, technikai és eljárásrendeknek 
(tactics, techniques and procedures) neveznek. Ezek a dokumentumok még a korábban 
hivatkozott NSO védett weboldaláról elérhetők egy egyszerű jogosultság megkérése 
után, és már meglehetősen részletekbe menően tárgyalják az adott témakört. Léteznek 
viszont olyan minősített utasítások, amelyekről már publikálni sem lehetséges nyíltan, 
és a legapróbb részletekig leírják a különböző feladat-végrehajtásokat, eljárásokat stb.

Már korábban szó volt a kiadványok megnevezéseiről, amelyek esetében szintén meg-
nehezítheti a megfelelő áttekinthetőséget, hogy például a légi mobilitás két fő funkciója 

8 U.S. Air Force Doctrine  2020.
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esetében (légi szállítás és légi üzemanyag-utántöltés) a kiadványokat szövetséges harcá-
szati kiadványoknak nevezik, ellentétben a többi fő funkciókat részletező doktrínával, 
amelyeket túlnyomó többségben szövetségi összhaderőnemi kiadványnak neveznek. 
A szóban forgó megnevezés egyúttal alacsonyabb (harcászati) szintre is utal.

Jelen fejezetben a harmadik és attól alacsonyabb szinten szereplő doktrínákat veszem 
röviden sorra, amelyek a fő szerepkörökkel, fontos funkciókkal foglalkoznak. Az átte-
kinthetőség érdekében az alábbi listában foglalom össze a legfontosabbakat:

• AJP–3.3.1 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a légi szembenállásról;9

• AJP–3.3.2 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a közvetlen légi támogatásról 
és légi lefogásról;10

− ATP–3.3.2.1 Taktikák, módszerek és eljárások közvetlen légi támogatáshoz és légi 
lefogáshoz;11

• AJP–3.3.3 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a légi-tengeri koordinációról;12

• ATP–3.3.4 I. kötet Légi szállítás doktrína;13

• ATP–3.3.4 II. kötet Légi üzemanyag-utántöltés doktrína;14

− ATP–3.3.4.1 Taktikák, módszerek és eljárások a NATO légi mozgatás feladat-
köréhez;15

− ATP–3.3.4.2 Légi üzemanyag-utántöltés;16

− ATP–3.3.4.3 Taktikák, módszerek és eljárások a NATO légi szállítási műveletei-
hez;17

• AJP–3.3.5 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a légtérellenőrzésről;18

− ATP–3.3.5.1 Taktikák, módszerek és eljárások az egyesített légtérellenőrzéshez;19

• ATP–3.3.6 NATO-doktrína az erők megóvásáról légi műveletek során.20

A fenti listából látszik, hogy a NATO légierőt érintő alacsonyabb szintű doktrínái, kiad-
ványai több fő funkciót érintenek, mint a légtér feletti dominancia megszerzése és/vagy 
fenntartása, illetve a különböző légitámadási feladatok, jelesül a közvetlen légi támogatás 
és a légi lefogás. A légtérért folytatott küzdelem doktrínája már régóta nem változott, 
a  2010. évben jelent meg, jelenleg átdolgozás alatt áll. A listában a számozás okán lentebb 
található a légtér megtartása (védelmi légi szembenállás/légvédelem) vagy megszerzése 

9 AJP–3.3.1 (B) Allied Joint Doctrine for Counter-Air  2010.
10 AJP–3.3.2 (A) Allied Joint Doctrine for Close Air Support and Air Interdiction  2009.
11 ATP–3.3.2.1 (D) Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support and Air Interdiction 
 2019.
12 AJP–3.3.3 (A) Allied Joint Doctrine for Air-Maritime Coordination  2014.
13 ATP–3.3.4 (A) Volume I Air Transport (AT) Doctrine  2018.
14 ATP–3.3.4 (A) Volume II Air-To-Air Refuelling (AAR) Doctrine  2019.
15 ATP–3.3.4.1 (A) Tactics, Techniques and Procedures for NATO Air Movements  2018.
16 ATP–3.3.4.2 (D) Air-to-Air Refuelling  2019.
17 ATP–3.3.4.3 (B) Tactics, Techniques and Procedures for NATO Air Transport Operations  2017.
18 AJP–3.3.5 (B) Allied Joint Doctrine for Airspace Control  2013.
19 ATP–3.3.5.1 (A) Joint Airspace Control Tactics, Techniques and Procedures  2016.
20 ATP–3.3.6 (A) NATO Force Protection Doctrine for Air Operations  2016.
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(támadó légi szembenállás) szempontjából kiemelten fontos légtérellenőrzés doktrínája, 
amely kiadványnak nem csupán a légtér megfigyelése szempontjából, hanem annak 
különböző légtérrészekre való felosztása, a légi forgalom szervezése szempontjából is 
nagy jelentősége van.

A közvetlen légi támogatás és a légi lefogás doktrínája még régebbi,  2009-ben  jelent 
meg, viszont a hozzá tartozó taktikai, módszertani és eljárásrendi kiadvány meglehe-
tősen friss,  2019-ben  adta ki a NATO szabványosítási hivatala. A következő a listában 
tükrözi, hogy a haditengerészet az egyik olyan haderőnem vagy komponens, amely 
számos repülőeszközzel rendelkezik, ezért a légi és tengeri komponens légi műveleteinek 
az összehangolása kiemelt figyelmet igényel.

A légi mobilitás részeivel, a légi szállítással és a légi üzemanyag-utántöltéssel egy-egy 
alacsonyabb szintű kiadvány foglalkozik, ez nem számozásban, hanem a kiadványtípus 
megnevezésében jelenik meg, azaz harcászati doktrínák írják le ezeket. Az AJP–3.3.4 két 
kötetből áll, amelyekhez még alacsonyabb szintű, taktikai, módszertani és eljárásrendi 
kiadvány tartozik, tovább részletezve a légi szállítás és a légi üzemanyag-utántöltés 
feladatait.

A fenti felsorolás az úgynevezett erők védelmének, nem klasszikus légierő-szerep-
körnek a kiadványával zárul. Általános, de nagyon fontos, elhanyagolhatatlan feladatkör, 
amely a személyi állomány és a haditechnikai eszközök, a felszerelés hadrafoghatósá-
gára, bevethetőségére irányul. Az erők megóvása feladatkörnek különálló doktrínája is 
megtalálható a szövetséges egyesített doktrínaarchitektúrában (AJP–3.14 Szövetséges 
összhaderőnemi doktrína az erők megóvásáról21), azonban külön, a légi műveletek biz-
tosításához is rendelkezésre áll egy ezt a témakört kifejtő kiadvány.

Az előzőeken túlmenően hiányolható a fenti listából több terület, fő funkció vagy 
feladat. Egyik ilyen az információgyűjtés. Ezzel a feladatkörrel (és nem csupán a légierő 
vonatkozásában) az AJP–2 (Szövetséges összhaderőnemi doktrína a hírszerzésről, hír-
szerzés-elhárításról és védelemről)22 és az alá tartozó doktrínaszéria foglalkozik átfogóan. 
A másik olyan szembetűnő feladat, amelyről nincs bővebb kiadványa a szövetségnek, 
az a hadászati légitámadás, tágabb értelemben a hadászati támadás. Ennek oka lehet, 
hogy ezen feladat során nem csupán katonai célpontok támadandók, a célpontok jóval 
szerteágazóbb jellegűek, gazdasági és politikai súlypontok is lehetnek. Másik okként fel-
tehető, hogy a szövetséges erők légi komponensének jelentős részét az Egyesült Államok 
fegyveres ereje adja, amely pedig rendelkezik ilyen dokumentummal,23 és mint domináns 
állam a szövetségen belül meghatározza a hadászati légitámadási feladatok végrehajtá-
sának mikéntjét, módszerét, eljárásrendjét.

21 AJP–3.14 (A) Allied Joint Doctrine for Force Protection  2015.
22 AJP–2 (A) Allied Joint Doctrine for Intelligence, Counter-Intelligence and Security  2016.
23 Annex 3-70 Strategic Attack  2019.
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Egyéb a légi komponenshez köthető kiadványok

Az előzőeken túlmenően további kiadványok is fellelhetők a légierőhöz vagy légi kom-
ponenshez kötődően, amelyek már a fő funkciókon túlmutatnak, illetve kiegészítik a fel-
adatköröket. Elsőként ezeket is listaszerűen sorolom fel:

• AJP–3.7 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a személyi mentésről ellenséges 
környezetben;24

• AJP–3.9 Szövetséges összhaderőnemi doktrína az egyesített célkezelésről;25

− ATP–3.9.2 Szövetséges harcászati doktrína a földi célok kezeléséről;26

• ATP–49 Helikopterek alkalmazása szárazföldi műveletekben;27

• ATP–82 Szövetséges doktrína a földi telepítésű légvédelemről;28

• ALP–4.3 A szövetséges légierő logisztikai doktrínája;29

− ALP–4.3.1 Kiegészítés az ALP–4.3 A szövetséges légierő logisztikai doktríná-
jához és eljárásaihoz.30

A személyi mentés mibenlétét korábban már bővebben kifejtettem, itt viszont ismét 
megemlítem. Az AJP–3.7 Szövetséges összhaderőnemi doktrína a személyi mentésről 
ellenséges környezetben kiadvány nem a légi komponens doktrínaszériájába tartozik, 
viszont meg kell említeni, hiszen korábban már világossá vált, hogy a légierőnek vagy 
légi komponensnek jelentős (döntő) szerepe van ebben a feladatban.

A célkezelés (targeting) szintén nem csupán a légierő számára fontos, és a megha-
tározott célpontok leküzdésének feladatát felosztják a különböző komponensek között, 
azonban a nehezen elérhető (a szemben álló fél mélységében levő) célpontokat, valamint 
a „felbukkanó” célokra a repülőeszközök képesek a leghatékonyabban és legrugalmasabb 
módon támadni, reagálni.

Az ATP–49-ben  helikopterek, azaz repülőeszközök alkalmazásáról van szó, azonban 
ez nem a légi komponens feladatrendszeréhez, hanem éppen a szárazföldiéhez járul 
hozzá, tehát inkább a szárazföldi komponens doktrínarendszerének vizsgálatakor tár-
gyalandó.

Ugyan a légi szembenállás doktrínája (AJP–3.3.1) érinti a földi telepítésű légvédelmet, 
ezt a területet külön doktrína is tárgyalja, hiszen a légvédelem nagy részét a földi tele-
pítésű légvédelmi csapatok biztosítják, rendkívül fontos szerepet töltve be egy állam 
önvédelmi rendszerében. A légvédelmet érintő dokumentumrendszer a szövetségen 
beül annyira összetett, hogy a fenti listában szereplő kiadvány (ATP–82)  11. oldalán egy 
táblázatban összefoglalják, hogy mely egyéb dokumentumok, doktrínák szabályozzák 
a földi légvédelem kérdését, csapatait, körülményeit.

24 AJP–3.7 (A) Allied Joint Doctrine for Recovery of Personnel in a Hostile Environment  2016.
25 AJP–3.9 (A) Allied Joint Doctrine for Joint Targeting  2016.
26 ATP–3.9.2 (A) Allied Tactical Doctrine for Land Targeting  2018.
27 ATP–49 (G) Use of Helicopters in Land Operations  2016.
28 ATP–82 (A) Allied Doctrine for Ground-Based Air Defence  2018.
29 ALP–4.3 (A) Allied Air Forces Doctrine for Logistics  2019.
30 ALP–4.3.1 Supplement 1 to ALP–4.3  2002.
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A fenti lista utolsó dokumentumai szintén nem a légierő dokumentumrendszerébe 
tartoznak, viszont a légi komponens számára alapvető fontosságú, a csapatok működé-
séhez szükséges alapvető feltételek (víz, étel, felszerelés, báziskörülmények, üzemanyag, 
fegyverzet stb.) biztosítását tárgyalják.

Összefoglalás

A tanulmányban a szerző bemutatta az Észak-atlanti Szerződés Szervezete egyesített 
fegyveres erői légi komponens (légierő) tevékenységét meghatározó legfontosabb kiad-
ványokat, doktrínákat. Elsőként a témakör alapdoktrínájaként értelmezhető AJP–3.3 Szö-
vetséges összhaderőnemi doktrína a légi és űrműveletekről című kiadvány részletes 
bemutatása történt meg, majd az alacsonyabb szintű doktrínák áttekintése és a dokt-
rínarendszer eme részének összefüggései kerültek nagyító alá. Végül az egyéb, a légi 
komponenst érintő dokumentumok listázása és rövid áttekintése következett. Mindezek 
alapján belátható, hogy a szövetség légierejének feladat-végrehajtását, hadműveleteit alap-
vetően meghatározó doktrínarendszere kellően alapos, kiterjedt dokumentumhalmaz, 
amely szinkronizálja a tagállamok felajánlott erőinek erőkifejtését.
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A légi hadviselés doktrinális felfogása:  
az Egyesült Államok Légiereje

Csengeri János

Bevezetés

A légierők, akárcsak más haderőnemei a fegyveres erőknek, szintén doktrínákba rendezik 
a legfőbb alapelveiket, valamint az alkalmazásuk területeit leíró, az erre iránymutatást adó 
legjobb gyakorlataikat, legfontosabb elveiket. Jelen írás, összefoglalás, áttekintés az egyik 
legkiforrottabb ilyen dokumentumrendszerrel rendelkező légierő doktrínáit veszi górcső 
alá, azaz az Amerikai Egyesült Államok Légierejének (United States Air Force – USAF) 
doktrínarendszerét. Ilyen áttekintés magyar nyelven idáig nem készült, e hiátus pótlására 
kerül most sor.

A következőkben részletezendő doktrínák az Egyesült Államok Légiereje doktrinális köz-
pontjának, az Alabama államban, a Maxwell Légibázison (Air Force Base) található Curtis 
E. LeMay Center for Doctrine Development and Educationnek a honlapján találhatók.1

Az alapdoktrína kötetei

A korábbi egy kötetből álló alapdoktrínát (20112) eredetileg egy ötkötetes alapdoktrína 
(core doctrine) csomag váltotta  2015–2016-ban.3 A kötetek egyenként a következők voltak:

• Volume 1 Basic Doctrine – 1. kötet, Alapdoktrína;
• Volume 2 Leadership – 2. kötet, Vezetés;
• Volume 3 Command – 3. kötet, Irányítás;
• Volume 4 Operations – 4. kötet, Műveletek;
• Volume 5 Support – 5. kötet, Támogatás.

Jelenleg a fentiek közül három kötet van érvényben, a negyediket és ötödiket visszavonták. 
A negyedik kötet három fejezetből állt, az elsőt, a Légierő műveleteinek tervezése fejezetet 
a 3-0 Műveletek és tervezés függelékkel helyettesítették. A második fejezet a műveletek 
koncepciójának fő kérdéseit tárgyalta, a harmadik pedig áttekintést adott a légierő potenciális 
műveleteiről. A potenciális légi műveletekről a kötet visszavonása után csupán a függelékek 
(annex) tanulmányozása által kaphatunk átfogó képet – ezeket a későbbiekben részleteiben 
áttekintem.

1 U.S. Air Force Doctrine  2020.
2 Air Force Doctrine Document 1  2011.
3 U.S. Air Force Doctrine  2020. 
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Az ötödik kötetet összesen hét fejezet alkotta, az első az irányítás összefüggéseit tárgyalta, 
ezt a 3-30 Függelék, Vezetés és irányítás dokumentumba helyezték át. A következő öt fejezet 
mindegyikét a 4-0 Függelék, Harctámogatás foglalja magában. Az áthelyezett fejezetek: 
Posture responsive forces (Reagálóerők elhelyezkedése); Base forces (Bázislétrehozó erők); 
Protect forces (Biztosító erők); Mission generation (a nehézkes kifejezés miatt nem fordítandó); 
Support and sustain the mission, forces, and infrastructure (Feladat, erők és infrastruktúra 
támogatása és fenntartása). A hetedik fejezet tartalmát, a Légierő támogatásának áttekintését 
(A Review of air force support) ugyancsak a függelékek böngészése alapján érhetjük el.

Az érvényben lévő kötetek közül az elsőt Alapdoktrínának hívják. Ez tartalmazza 
a doktrínákkal kapcsolatos alapismereteket, a légierővel kapcsolatos legalapvetőbb tanokat, 
a háború és a katonai műveletek alapvetéseit, valamint az összhaderőnemi műveletek tör-
vényszerűségeit, alaptulajdonságait.

A második kötet a Vezetés (Leadership)4 témakörét bontja ki, a légierőre vonatkoztatva. 
Az első fejezet a légierő állományába tartozó, egyenruhát viselő személyekről ír. Az angol 
kifejezés airman, amelyre magyar fordítás egyelőre nincsen, mindenesetre nem csupán 
a pilótákra utal, hanem mindenkire, aki a légierő állományába tartozik.5 A második a légierő 
egyenruhásainak vezetéséről, alapvetésekről, a vezetés szintjeiről, illetve alkotóelemeiről 
szól. A mellékletek tartalmazzák az eskü szövegét, a magatartási kódexet, az oktatás és ki-
képzés jellemzőit és az ezek közötti különbségeket, valamint a vezetés harcászati, hadmű-
vészeti és hadászati vonzatait.

A harmadik érvényes kötet az Irányítás (Command) kérdéskörét foglalja össze. Négy 
fejezetből tevődik össze, és ez a kötet más sokkal kevésbé elvont fogalmakkal foglalkozik, 
mint tette azt az előző. Az első fejezet bevezetés a katonai, illetve légi műveletekbe, olyan 
témákat, fogalmakat tárgyal, mint a háború és a műveletek viszonya, a hadviselés színtere-
inek integrálása, a légierő mint manővererő a hadviselésben, hagyományos és aszimmetrikus 
műveletek stb. A második fejezet a művelettervezés folyamatait boncolgatja, a hatásalapú 
megközelítést, gyakorlati megfontolásokat a művelettervezéshez, a tervezést, a végrehajtást, 
illetve az elért eredmények összesítését. A harmadik fejezet a légierő csapatainak irányí-
tását és szervezését írja le, többek között a légierő parancsnokának legfőbb felelősségi köreit 
és feladatait, a regionális és funkcionális szervezés közötti különbséget, a légi expedíciós 
harci kötelék mibenlétét és szervezetét, vezetési és irányítási mechanizmusokat, a tartalék 
erők integrálását a műveletekbe stb. A negyedik fejezet pedig a légi komponens helyét, 
szerepét írja le az összhaderőnemi köteléken belül, ezen elem parancsnokának felelősségi 
körét, a légi komponens koordináló elemét, illetve a parancsnokság megosztását.

4 Az angol – leadership, command, control – és a magyar – vezetés, irányítás – fogalmak tartalma 
és fordításuk körül régóta tartó viták zajlanak. Jelen tanulmányban az angol leadership kifejezést 
vezetésként, míg a command szót irányításként fordítom.
5 Air Force Glossary  2017, 6.
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A függelékek

Az alapdoktrína kötetei számos függelékkel rendelkeznek, szám szerint 29-cel, ezek a külön-
böző részterületeket, művelettípusokat írják le, továbbá elérhető egy rövidítés- és fogalomtár.6 
Ezeket folyamatosan felülvizsgálják, frissítik, a legutolsó módosítást  2020. február 1-jén, 
a 3–22. függelékkel hajtották végre. A függelékek áttekintését az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat
Az USAF-alapdoktrína köteteinek függelékei

A függelék száma A függelék címe angolul A függelék címe magyarul7

Annex 1-1 Force Development Az erők felépítése
Annex 2-0 Global Integrated ISR Ops Egyesített globális hírszerző, megfigyelő és felderítő műveletek
Annex 3-0 Operations and Planning Műveletek és azok tervezése
Annex 3-01 Counterair Ops Légi szembenállási műveletek
Annex 3-2 Irregular Warfare Irreguláris hadviselés elleni légi műveletek
Annex 3-03 Counterland Ops Szárazföldi erők elleni légi műveletek
Annex 3-04 Countersea Ops Tengerészeti erők elleni légi műveletek
Annex 3-05 Special Ops Különleges műveletek légi támogatása
Annex 3-10 Force Protection Az erők megóvása
Annex 3-12 Cyberspace Ops Kibertérműveletek
Annex 3-13 Information Ops Információs műveletek
Annex 3-14 Counterspace Ops Világűrbéli műveletek
Annex 3-17 Air Mobility Ops Légi mobilitás
Annex 3-22 Foreign Internal Defense Külterületek védelme
Annex 3-27 Homeland Ops Hátországbéli műveletek
Annex 3-30 Command and Control Légi vezetés és irányítás
Annex 3-34 Engineer Ops A légierő műszaki támogatása
Annex 3-40 Counter-WMD Ops A tömegpusztító fegyverek elleni védelem műveletei
Annex 3-50 Personnel Recovery Személymentés
Annex 3-51 EW and EMS Ops Elektronikai harci és elektronikai spektrumbéli műveletek
Annex 3-52 Airspace Control A légtér megfigyelése
Annex 3-59 Weather Ops Időjárás-előrejelzés és információkezelés
Annex 3-60 Targeting Célkezelés
Annex 3-61 Public Affairs Katonai-polgári kapcsolatok
Annex 3-70 Strategic Attack Hadászati légitámadás
Annex 3-72 Nuclear Ops Nukleáris elrettentés
Annex 3-84 Legal Support Jogi támogatás
Annex 4-0 Combat Support Harckiszolgáló támogatás
Annex 4-02 Health Services Egészségügyi támogatás

Forrás: U.S. Air Force Doctrine  2020

A következő alfejezetekben a terjedelmi korlátokat figyelembe véve csupán a fontosabb 
függelékek rövid áttekintése történik meg.

6 Air Force Glossary  2017.
7 A fordításánál a szerző a tartalom visszatükrözésére törekedett.
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Annex 2-0 Global Integrated ISR Ops8 – Egyesített globális hírszerző, megfigyelő 
és felderítő műveletek

A második függelék az információgyűjtő és -feldolgozó folyamatokat, módszereket, műve-
leteket foglalja össze. Már a függelék címe utal arra, hogy egy rendkívül összetett feladat-
körről van szó, amelyet nem csupán a légierő végez – az információkat más szervezetek is 
gyűjtik és feldolgozzák –, hanem bedolgoznak egy nagy közös adatbázisba, persze a légierő 
eszközei és a légi járművek perspektívája kifejezetten alkalmas az információgyűjtésre 
(a  18. század végén meginduló ballonos repüléssel is ez a feladatkör született meg legko-
rábban). Továbbá utal arra is a cím, hogy mindezt a tevékenységet globális viszonylatban 
képes végrehajtani hagyományos repülőgépek, távirányított repülő rendszerek, műholdas 
rendszerek, illetve globális jelenlét (tengerentúli bázishálózat) stb. segítségével.

Elsőként egy bevezetéssel szolgál, amelyben alapelveket fektet le, vázolja a légierő 
szemléletmódját az információgyűjtéssel kapcsolatban, képet ad az információgyűjtő 
képességekről (harcmezőelemzés, információgyűjtő műveletek, célkezelés, fegyverrend-
szerek számára szükséges információigények kielégítése, fegyverrendszerek fejleszté-
séhez, beszerzéséhez szükséges információigény kielégítése), majd a hadviselési színterek 
integrációjának fontosságáról ír, ahonnan az információk származnak. Ezután a műve-
leti környezet felderítő értékelését mutatja be, amely információgyűjtő tevékenységi kör 
az ellenség és annak tevékenysége, valamint a műveleti környezet összefüggéseinek elem-
zésére fókuszál, ezzel feltérképezve és előre jelezve a lehetséges cselekvési változatokat, 
mintegy beférkőzve a szemben álló fél döntéshozatali rendszerébe.

A függelék negyedik fejezetében az egyesített globális információgyűjtő erők szer-
vezését és vezetését foglalja össze öt alfejezetben: az információgyűjtő csoport feladat-
körét a légi hadműveleti központokban, az információgyűjtés légierő által kijelölt elemeit, 
a különleges kapcsolatokat mint a különleges műveletekkel és a nukleáris elrettentéssel 
kapcsolatos összefüggéseket, az információgyűjtő erők megjelenését a szervezeti struk-
túrában, valamint a megosztott műveletek lehetőségét, előnyeit. A következőkben további 
összefüggéseket ismertet a függelék, úgymint a hátországbéli műveletek, a hagyományostól 
eltérő hadviselés, illetve az erők megóvása feladatkör és az információgyűjtés kapcsola-
tait. Az utolsó fejezet az információgyűjtés különböző módszereit és eredménytermékeit 
foglalja össze.

A függelék mellékletei elsőként az információgyűjtés ágazatait összegzik: térbeli, 
elektromágneses térből történő, műszeres, emberi forrásból származó, valamint nyílt 
forrásból származó információgyűjtés és némelyik alkategóriái; majd az erőforrásokat 
veszi számba: repülőeszközök, világűrbéli eszközök és a kibertér kiaknázására alkalmas 
eszközök. Az utolsó melléklete a 2-0 függeléknek a többfeladatú harci repülőgépek sze-
repét és lehetőségeit tárgyalja az információgyűjtésben. Megjegyzi, hogy habár a terve-
zésnél és az alkalmazásnál nem elsődleges szempont az ilyen jellegű feladatkör betöltése, 
számos esetben előfordul, hogy információgyűjtő feladat ellátásával bízzák meg az adott 

8 Annex 2-0 Global Integrated Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Operations  2015.
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fegyverrendszert . A melléklet a továbbiakban a biztosítandó jogköröket és az információ-
gyűjtésért felelős tisztek szemléletváltoztatását és feladatait írja le, hogy hogyan is von-
hatók be ilyen feladatokba a harcászati repülőgépek, és milyen kiegészítő információkat 
képesek begyűjteni, amilyenekre a kifejezetten információgyűjtésre kialakított rendszerek 
esetleg nem alkalmasak.

Annex 3-0, Operations and Planning9 – Műveletek és azok tervezése

A 3-0 függelékből mindenképpen szükséges kiemelni az Általános megfontolások a stra-
tégiaalkotáshoz című részt. Két alfejezete, a Hatásalapú megközelítés a műveletekhez, 
illetve A légierő általános alkalmazása írja le, hogy az Egyesült Államok Légiereje hogyan, 
milyen alapelvek szerint alkalmazza erőit és a rendelkezésre álló képességeket. A hatása-
lapú megközelítés néhány alapvetése: az átfogó megközelítés; az, hogy az elérendő hatáson 
van a hangsúly és nem az alkalmazott haditechnikán, fegyveren vagy módszeren; az elért 
hatás által kalkulálja a szemben álló fél viselkedését, reakcióját; a hatásokat nem a leg-
könnyedébben, hanem a leghatékonyabban kívánja elérni. A további fejezetek a légierő 
részvételét tárgyalják különböző műveletfajtákban, a művelettervezés különböző területeit 
írják le, meghatározzák a légierő tevékenységét vészhelyzetekben és konfliktusok során. 
Érdekes rész továbbá az első melléklet, amely a súlypontok meghatározásáról szól. Meg-
találjuk benne a John A. Warden által megalkotott „öt gyűrű” elméletet, a Jason Barlow 
jegyezte nemzeti értékek modelljét, valamint az úgynevezett CARVER-modellt is.

Annex 3-01, Counterair Ops10 – Légi szembenállás

A légtér birtoklásáért folytatott küzdelmet a légierő egyik alapvető feladatkörének tekintjük. 
Természetesen az USA légiereje is rendelkezik a légi szembenállást leíró dokumentummal, 
amely az alapdoktrína 3-01 függeléke.

A függelék hat fejezetből áll. Elsőként a bevezetésben a légi szembenállással kapcsolatos 
alapvetéseket írja le, valamint megjelöli a kihívásokat is, mint az orosz és kínai lopakodó 
vadászrepülőgépek, ballisztikus rakétarendszerek, valamint légvédelmi rakétarendszerek. 
Megemlíti továbbá Irán és Észak-Korea fejlődő ballisztikus rakétarendszereit, valamint 
légvédelmüket is.

A második fejezet a légi szembenállás további alapvetéseit, valamint részleteit taglalja. 
Megfogalmazza, hogy a légi szembenállási műveletek egy konfliktus során az elsődlegesen 
végrehajtandó tevékenységek közé tartoznak annak érdekében, hogy kedvező feltételek 
megteremtésével biztosítsuk erőink számára a műveleti és a mozgási szabadságot. A légtér 
feletti dominanciában három kategóriát különít el, a paritás, a légi fölény és a légi uralom 

9 Annex 3-0 Operations and Planning  2016.
10 Annex 3-01 Counterair Operations  2019.
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kategóriákat. Úgy tartja, hogy legalább légi fölénnyel kell rendelkezni ahhoz, hogy a hadá-
szati légitámadásokat, a légi lefogást, illetve a közvetlen légi támogatást végre lehessen 
hajtani. Ezek után leírja a légtér feletti dominancia három kategóriáját, a paritás, a légi 
fölény és a légi uralom meghatározásait. Megfogalmazza, hogy a légi dominancia kivívása 
nem csupán a légierő feladata, hanem az összhaderőnemi kötelék együttes erőfeszítése kell, 
hogy legyen, erre egy rövid esettanulmányt is előhoz az  1973-as  arab–izraeli háborúból. 
A fejezet további részében leírja a támadó légi szembenállás és védelmi légi szembenállás 
(légvédelem) mibenlétét, a támadó légi szembenállás feladattípusait, úgymint légitámadá-
sokat a szemben álló légierő földi elemei ellen, a légvédelem elnyomását, a vadászkíséretet 
és a légtérmegtisztítás feladattípusait. A légvédelem esetében megkülönbözteti az aktív 
és a passzív légvédelmet, az aktív légvédelem esetében beszél légvédelemről, valamint 
ballisztikus rakéták elleni védelemről. Passzív légvédelem alatt különböző rendszabályokat 
ért: légtérmegfigyelés és riasztás, általános kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris véde-
kezést, az álcázást, rejtést és megtévesztést, megerősítést, újjáépítést, széttelepítést, több-
szörözést és a mobilitást. A harmadik fejezet és ennek további két része a légi vezetési 
és irányítási rendszert írják le, a centralizált vezetés és decentralizált végrehajtás alapelvét; 
a vezetési és irányítási szerepköröket, úgymint a légi komponens parancsnoka, légvédelmi 
parancsnok, valamint a légtérfelügyeleti hatóság. Végül a fejezet a légi vezetés és irányítás 
erőforrásaival foglalkozik, megemlíti a hadszíntéri légi irányítási rendszert (theatre air 
control system – TACS), és ennek elemeit: a TACS földi elemeit (a légiforgalmi irányító 
központot, a légi támogatások hadműveleti központját), valamint a légi elemeket is (a légi 
előre jelző és figyelmeztető rendszert, valamint az összhaderőnemi radaros célmegfigyelő 
és tűzvezető rendszert), továbbá az információgyűjtő rendszereket.

A további fejezetek a légi szembenállási műveletek tervezésével, kivitelezésével 
és az okozott harci károk kiértékelésével foglalkoznak részletesen.

Annex 3-03, Counterland Ops11 – Szárazföldi erők elleni légi műveletek

A szárazföldi erők elleni légi műveletek szintén az egyik fő feladatkörnek tekinthetők. 
A 3-03 függelék szerint a légierő olyan műveletei a szemben álló szárazföldi erők ellen, 
amelyek megfelelő hatásokat váltanak ki az összhaderőnemi parancsnok célkitűzéseinek 
elérése érdekében. Az első fejezet meghatározza e feladatkör két alapvető feladattípusát, 
a légi lefogást, valamint a közvetlen légi támogatást; megjegyzi azt is, hogy sok esetben 
úgy tekintenek a szárazföldi erők elleni műveletekre, mint egy légi tűztámogatási for-
mára, azonban e légi műveletek a saját szárazföldi csapatok célkitűzéseitől függetlenül is 
végrehajthatók az összhaderőnemi parancsnok célkitűzéseinek elérése érdekében. Az első 
fejezet a továbbiakban a szárazföldi erők elleni műveletek mibenlétét, alapvetéseit tárgyalja.

A második, a szárazföldi erők elleni műveletek alapjait tárgyaló fejezet számos alfeje-
zettel rendelkezik, ezek közül az első a szárazföldi erők elleni műveletek hatásai. Ebben 

11 Annex 3-03 Counterland Operations  2019.
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leírják, hogy e műveletekkel harcászati és hadműveleti szintű hatások érhetők el, azonban 
hozzájárulhatnak hadászati sikerekhez is közvetetten, ha sikerül megakadályozniuk, hogy 
a szemben álló fél koherens szárazföldi hadjáratot folytasson, vagy közvetlen hadászati 
sikert is hozhat, amennyiben az ellenség valamely szárazföldi hadviselő elemére kifeje-
zetten nagy hangsúlyt helyez, és ezt tudjuk semlegesíteni, szétzilálni, vagy megsemmi-
síteni. A további alfejezetek a légi lefogás, valamint a közvetlen légi támogatás alapjairól 
és típusairól szólnak; néhány különleges elemről, mint a légi előretolt repülésirányítóról, 
a légi harcászati koordinátorról, valamint a csapásmérés eredményességét felderítő repülő-
feladatokról; továbbá a szárazföldi erők elleni műveletek és az erőfeszítés egységességének 
alapelvéről.

A függelék a légi lefogást a következőképpen definiálja: olyan légi műveletek, amelyek 
eltérítik, megzavarják, késleltetik vagy megsemmisítik az ellenség katonai képességeit, még 
mielőtt azok hathatós közelségébe kerülnek a saját csapatainknak, más olvasatban olyan 
célok elérése, amelyek végrehajtásának távolsága okán a légikötelékek tüzét és mozgását 
nem szükséges összehangolni a saját szárazföldi csapatokéval. A közvetlen légi támogatás 
feladattípusát pedig ekképpen írja le: olyan repülőfeladat, amelyet merev- vagy forgószár-
nyas légi jármű hajt végre olyan ellenséges célpontok ellen, amelyek közel helyezkednek 
el saját szárazföldi erőinkhez, és részletes koordinálás szükséges e csapatok és a repülő-
feladatok tüze és manővere között.

A következő két fejezet a légi lefogás és a közvetlen légi támogatás részleteit írja le, 
e feladattípusok céljait, hatásait, típusait; a légi lefogás esetében a hatékonyságot biztosító 
tényezőket; a közvetlen légi támogatásnál pedig az irányítás típusait, az előretolt repülés-
irányító nélküli feladat-végrehajtást, a baráti tűz és járulékos károk okozásának elkerülését, 
a kérések és feladattípusok fajtáit, valamint a hatékonyság feltétleit. A függelék utolsó két 
fejezete pedig a szárazföldi erők elleni műveletek tervezését és vezetését, például a harctér 
levegő-föld irányítórendszerét taglalja.

Annex 3-17, Air Mobility Ops – Légi Mobilitási Műveletek 12

A légierő eszközei között olyan légi járműveket is találhatunk, amelyek képesek hasznos 
terhüket nagy távolságokra, több ezer kilométerre vagy tízezer kilométertől nagyobb távol-
ságra is eljuttatni. Ugyan a légi mobilitás nem csupán a légi szállítást foglalja magában, 
egyik legmarkánsabb eleme mégis ez. A légierő alaptulajdonságaiból (sebesség, hatótá-
volság, gyorsaság) fakadóan anyagokat, utánpótlást, személyeket rövid időn belül képes 
eljuttatni azok rendeltetési helyére. Habár sok esetben nem kerül elég hangsúly erre a fel-
adatkörre, jelentős hatás érhető el általa.

A Légi mobilitási műveletek című fejezet hét alfejezetből és három függelékből áll:

12 Annex 3-17, Air Mobility Operations  2019.
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Bevezetés a légi mobilitási műveletekbe;

• Vezetési összefüggések;
• A légi mobilitási műveletek stratégiai tervezésének irányelvei;
• A légi szállítás hatásai;
• A légi utántöltés hatásai;
• A légi mobilitási támogatás és vészhelyzeti reagálás;
• Az egészségügyi légi kiürítés hatásai;

− A melléklet: A légi szállítások feladattípusai;
− B melléklet: 618. Légi Műveleti Központ szervezete;
− C melléklet: A légi mobilitási támogatás és vészhelyzeti reagálás elemei.

Az első fejezet a légi mobilitási műveleteknek négy fő funkcióját határozza meg. A légi 
szállítást, a légi üzemanyag-utántöltést, a légi mobilitási támogatást, valamint a légi egész-
ségügyi kiürítést. Különbséget tesz a hadszínterek közötti (hadászati) és hadszíntéren 
belüli (harcászati) légi mobilitási műveletek között. A légi mobilitási műveletek harcászati 
vagy hadászati mivolta nem abból adódik, hogy mekkora légi járművel mekkora terhet 
szállítanak, mennyi üzemanyagot adnak át, vagy hány sebesültet szállítanak, hanem hogy 
milyen viszonylatban teszik azt. A légi mobilitás erőforrásaiként három csoportot jelöl 
meg: a hagyományos erőket; a tartalékos légi komponenst; valamint a polgári, szerződte-
tett kapacitásokat.

A Légi szállítás hatásai című alfejezet számos érdekes részletet tisztáz a légi szállítások 
módjairól. Elsőként a földi kirakást veti össze a légi teherdobással, illetve a légideszantol-
tatással. A földi kirakás előnyei a légi kirakással szemben:

• a kirakott csapatok egysége lényegesen nagyobb, valamint alkalmazhatóságuk jóval 
gyorsabban történhet;

• a rakomány szétszóródásáról nincs szó;
• a csapatok és a rakomány sérülésének esélye minimális;
• minimális különleges felszerelés és kiképzés szükséges a csapatok és a rakomány 

kirakodásához;
• jobban kihasználható a rendelkezésre álló rakodótér.

A földi kirakás hátrányai:
• megfelelő fel- és leszállópályát vagy leszállóhelyet igényel, amely akadálymentesített, 

elbírja a légi jármű súlyát, megfelelő hosszúságú;
• a leszállóhely adottságaitól (infrastruktúra, anyagmozgató rendszerek) függően növe-

kedik a szállítmányok közötti (idő-) intervallum;
• szükséges lehet jelentős mennyiségű anyagmozgató eszköz, szállítókapacitás, vala-

mint elosztó rendszer;
• a leszállóhely felszíni támadásoknak kitett;
• amennyiben nem csupán nappal, kedvező időjárási körülmények között kívánják 

használni a leszállóhelyet, szükséges megfelelő világító- és irányítóberendezés.
A doktrínát, annak függelékeit számos történelmi példa színesíti. Itt egy rövid történet ír le, 
egy a Sivatagi Vihar hadművelet során végrehajtott harcászati légi szállítási feladatot, amely 
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során tizenegy nap alatt  14 ezer katonát és 9300 tonna felszerelést szállítottak légi úton 
az iraki határ mellé egy átkaroló manőver végrehajtásához. A műveletek főparancsnoka, 
H. Norman Schwarzkopf tábornok úgy vélekedett, hogy az átcsoportosítás példa nélküli, 
még soha nem szállítottak ilyen távolságra ekkora erőt és felszerelést annak érdekében, 
hogy egy támadáshoz az erők kedvező pozícióba kerüljenek.

A hadászati légi szállításra példaként említi a doktrína a második világháborút követő 
események során a szovjetek által blokád alá vont Nyugat-Berlin esetét  1948–49-ben. Ekkor 
az elszigetelt városrészt a Vittles hadművelet során légi úton látták el a mindennapi élethez 
szükséges legfontosabb anyagokkal, élelemmel, orvosságokkal, szénnel stb. 462 napon 
keresztül tartották fent a légihidat, amely összesen 1,5 millió tonna szállítmányt juttatott 
be a városba. Hadászati jelentőségű hatást értek el ezáltal, a szovjetek végül feloldották 
a blokádot.

A légi kirakás a személyi állomány vagy anyagok kirakodása a légi jármű repülése 
közben. Túlnyomó többségben ejtőernyők segítségével történik, de kis méretű, kevéssé 
rongálódó csomagok (például élelmiszercsomagok) ejtőernyő nélkül is kijuttathatók. Olyan 
helyen alkalmazzák, ahol nem áll rendelkezésre leszállópálya, illetve más módon sem lehet-
séges állomány vagy anyagok eljuttatása (például felszíni vagy vízi útvonalak hiányában).

A légi kirakás előnyei:
• a meglepetés kihasználható a harcoló csapatok támogatása során;
• minimalizálja a légi járműre és személyzetére leselkedő veszélyt a célterületen;
• lehetővé teszi a leszállópályától távol tevékenykedő csapatok utánpótlását;
• rövid idő alatt biztosítja a harcoló csapatok és felszerelésük koncentrált és tömeges 

kijuttatását;
• olyan körülmények között is lehetővé teszi a kiszállítást, amelyek mellett a hagyo-

mányos légi szállítás esetén nem lenne megoldható;
• nincs szükség a földi kirakás során szükséges kirakási eszközökre, felszerelésekre.

A légi kirakás korlátai:
• a kirakott személyekre és anyagokra nézve nagyobb a sérülés veszélye;
• speciális kiképzést igényel a deszantolókat és a légi jármű személyzetét tekintve;
• a légi kirakáshoz szükséges felszerelés csökkenti a hasznos teher mértékét;
• az alacsony magasságú repülés és a speciális kötelékformáció be- és kirepülési el-

járásai okán csökkenhet a légi jármű hatótávolsága;
• a feladat megtervezésének ideje és összetettsége megnövekszik, megnövekedett infor-

mációigényre kell számítani;
• növekszenek a költségek a kijuttatást lehetővé tevő anyagokkal, valamint a csökkent 

szállítási kapacitás okán;
• megnövekszik a szétszóródás esélye;
• jelentősebb az időjárás korlátozó hatása, csökkenhet a légi kirakás hatékonysága.
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Annex 3-70, Strategic Attack13 – Hadászati légitámadás

A stratégiai vagy hadászati légitámadás a légierők egyik, ha nem a legfontosabb feladata. 
A légierővel kapcsolatos gondolkodás kezdetétől úgy vélték, hogy a légierő alapvetően 
támadó erő, mert a fizikai akadályok felett átrepül, az ellenségen nem kell átküzdenie magát 
(ebben az időben –  1920-as  években – légvédelemről még nem beszélhetünk, manapság 
már igen, de az alapelv lényegében fennmaradt), így a repülőerők a hatásukat a háború 
kezdetétől az ellenség hátországában, az úgynevezett súlypontjai ellen fejthetik ki. Már 
e gondolkodók is a hadászati légitámadás feladattípust nevezték meg mint a légierő fő 
erőkifejtési területét (a légi fölény kivívása után), ami alapvetően befolyásolja a szemben 
álló fél hadviselő képességeit, harci morálját, gazdaságát, energia- és élelmiszer-ellátását 
stb., azaz teljes működését, prosperitását.

A 3-70 függelék ezt a feladatkört fejti ki négy fejezetben. A hadászati légitámadást 
a következőképpen definiálja: egy speciálisan válogatott (légi) támadó tevékenység annak 
érdekében, hogy nemzeti, hadászati szintű célkitűzéseket érjünk el. Ezek a légitámadások 
az ellenség hadviselési szándéka vagy hadviselő képessége ellen irányulnak annak érde-
kében, hogy közvetlen hadászati célokat érjenek el akár hadműveleti célok mint előfelté-
telek elérése nélkül. A stratégiai légitámadás az erőink szisztematikus alkalmazását jelenti 
a szemben álló fél súlypontjai ellen, így érve el a lehető legnagyobb hatást a legkevesebb 
emberi élet, erőforrás és időráfordítás árán. A megtámadott súlypont lehet a vezetési rend-
szer, kritikus folyamatok, a lakosság morálja és „elméje” vagy katonai képességek. A hadá-
szati légitámadás vagy légi hadjárat hatásos eszköze lehet a konfliktus gyors lezárásának, 
illetve közvetlenebb és hatásosabb lehet, mint a fegyveres erők egyéb módú alkalmazása.

Az első fejezet hét alfejezetet tartalmaz, amelyek az alapvetések, meghatározások, 
alapvető jellemzők, a hadászati légitámadás és a hadviselés stratégiája, célok és hatások, 
a légierő jelentősége a stratégiai támadások során, valamint stratégiai légitámadások irre-
guláris hadviselési formát alkalmazó ellen. Utóbbi alfejezet elég érdekes ahhoz, hogy több 
szó essék róla. Leginkább ennél a résznél szembeötlő, hogy a doktrína tulajdonképpen 
stratégiai támadásról beszél, és nem csupán stratégiai légitámadásról. Megjegyzi, hogy 
jóllehet a légierő képes közvetlenül hatással lenni a szemben álló fél súlypontjaira, nem 
csupán kinetikus támadás által, hanem egyéb befolyásolással is. A stratégiai légitáma-
dások irreguláris ellenség súlypontjai ellen szinte csak precíziós fegyverekkel hajthatók 
végre. Ilyen módon támadható a szemben álló fél személyi állománya, erőforrásai és inf-
rastruktúrása, míg a járulékos károkozás minimalizálható. Mindez növeli a támogatott 
kormányzat legitimitását, biztosítja a lakosságot, és ellehetetleníti az ellenség lakosság 
általi támogatását. Az al-Káida-vezető, Abu Muszab az-Zarkávi ilyetén likvidálását említi 
példaként a doktrína. Az Enduring Freedom és Iraqi Freedom hadműveleteknél a szemben 
álló fél bankrendszerére mért kibertámadás is egy formája a stratégiai támadásnak, illetve 
a második világháború idején hadászati fontosságú készletek elleni támadást említi az al-
fejezet, történetesen azt az esetet, amikor  1944-ben  norvég különleges műveleti csapatok 

13 Annex 3-70 Strategic Attack  2019.
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a német nehézvízkészleteket semmisítették meg, amelyek a nukleáris kísérletekhez, fej-
lesztésekhez voltak szükségesek.

A következő fejezetek a stratégiai támadások vezetését és irányítását; tervezését 
és az elért eredmények összesítését; valamint egyéb megfontolásokat, mint a kémiai, bioló-
giai, radiológiai és nukleáris fegyverek alkalmazásának lehetőségét, a hatékony alkalmazás 
elemeit, illetve a buktatókat és korlátozó tényezőket taglalják. A kémiai, biológiai, radioló-
giai és nukleáris fegyverek alkalmazása igazán szenzitív kérdés. A doktrína kifejezi, hogy 
kémiai és biológiai fegyvereket az USA nem alkalmaz, habár igen jelentős pszichológiai 
hatás érhető el általuk, messze nagyobb, mint amekkora valós fizikai pusztítást végeznek. 
Nukleáris csapásmérés csakis az elnök engedélyével hajtható végre. A hatékony stratégiai 
támadás elemeinek a parallel műveleteket tartják az egymás utániakkal szemben, ami nem 
csupán különböző feladatok egyidejű végrehajtását jelenti, hanem rövid idő alatt végre-
hajtott, széles kiterjedésű, a hadviselés valamennyi (harcászati, hadműveleti, hadászati) 
szintjét lefedő hadjáratot. A hatékonyságot növeli a kényszerítés különböző módszereinek 
alkalmazása is, mint a szemben álló haderő hadviselő képességének ellehetetlenítése, úgy-
nevezett elzárása; a vezetés (katonai és/vagy politikai) semlegesítése, támadása; a vezetést 
támogató legfontosabb elemeknek a csökkentése; valamint a lakosság ellenállásának, támo-
gatásának lankasztása, elégedetlenség gerjesztése a saját vezetésükkel szemben.

Összefoglalás

A tanulmányban összegeztem az Amerikai Egyesült Államok Légierejének doktrinális 
rendszerét, kezdve az alapdoktrína köteteivel, majd megvizsgáltam és kifejtettem a leg-
fontosabb mellékleteket. A jelenlegi doktrinális irodalomban nem található meg össze-
foglalóan a légi műveletek rendszere, a fő szerepkörök és azok tartalma, ezekre a teljes, 
32 dokumentumot tartalmazó rendszerből lehet csupán következtetni, ezért is tartottam 
fontosnak, hogy összefoglaló írás készüljön ezekből.

Elmondható, hogy az Amerikai Egyesült Államok Légiereje jól összeszedett, minden 
területre kiterjedő doktrínarendszerrel rendelkezik. Az alapdoktrína három kötetén felül 
az egyes művelettípusoknak, illetve egyéb fontos területeknek is jól artikulált dokumentuma 
áll rendelkezésre, összesen 29 melléklet tárgyalja a különböző művelettípusokat és az egyéb 
területeket. A következő ábrán összegzem, megjelenítem a doktrínarendszert, amelynek 
középpontjában a légierő számára értelmezett négy alapfunkció szerint csoportosítottam 
a különböző kategóriákat, illetve ábrázoltam a határterületeket.

Az 1. ábrán látható, hogy a doktrínarendszer valamennyi fő területet lefedi, sőt 
annál és az áltagos haderőnemi doktrinális irodalomnál jóval átfogóbb. Az alapdoktrína 
három kötetén túlmenően tárgyalja a légtérért folytatott küzdelem területét, a különböző 
légitámadási formákat a másik két hagyományos haderőnem (szárazföld, tengerészet) 
elleni viszonylatban, továbbá a hadászati légitámadások is ebbe a fő kategóriába 
sorolandók. Az információgyűjtés fő kategórián belül a globális információgyűjtés 
és a világűrműveletek értelmezhetők, a kibertérműveletek esetleg kaphatnának itt helyet, 
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de előző az  információgyűjtésen túlmutat. A légi szállításnál a légi mobilitás kaphat helyet 
a fentebb taglalt területeivel.

 

Az Alapdoktrína 1–3. kötete (Alapdoktrína, Vezetés, Irányítás) 

Egyéb (kiegészítő) területek 

Az erők felépítése Műveletek és azok tervezése 
Az erők megóvása Kibertérműveletek 

Külterületek védelme Hátországbéli műveletek 
Légi vezetés és irányítás A légierő műszaki támogatása 

Katonai-polgári kapcsolatok Jogi támogatás 
Harckiszolgáló támogatás Egészségügyi támogatás 

A tömegpusz�tó fegyverek elleni védelem műveletei 
Elektronikai harci és elektronikai spektrumbéli műveletek 

Időjárás előrejelzés és -információ kezelése 

1. ábra
Az Amerikai Egyesült Államok Légierejének doktrinális rendszere az általános fő légierő-funkciók 
alapján csoportosítva
Forrás: a szerző szerkesztése
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A határterületeken is megtalálható néhány művelettípus. A légtér megfigyelése során 
nemcsak információkat gyűjtünk, hanem a légi szembenállásban, a légtérért folytatott 
küzdelemben is nagy jelentősége van a légtérről nyert információknak. A különböző 
támadási formákhoz, legyen az levegő-levegő vagy levegő-felszín viszonylatú, elen-
gedhetetlen a pontos és hatékony célkezelés, a célok megfelelő kiválasztása. Az irregu-
láris hadviselés elleni légi műveletek szintén lehetnek levegő-levegő vagy levegő-felszín 
viszonylatúak, jóllehet az utóbbi jóval gyakoribb, jellemző ugyanis, hogy az irreguláris 
hadviselést, harcászatot használó vagy használni kényszerülő nem rendelkezik légi esz-
közökkel, ezért csupán a felszínen, esetleg a felszínről levegőbe (valamilyen légvédelmi 
megoldással) tud hatást kifejteni. Az információs műveleteknek a felszíni erők elleni 
műveletekben például a szemben álló csapatoknak kijuttatott üzenetekkel lehet nagy 
hatása (lásd  1991, első öbölháború, az iraki csapatoknak kidobott elrettentő üzenetek). 
És megtalálható olyan művelettípus is, amelyben valamennyi fő funkció megjelenik, 
ilyen például a személymentés (illetve annak a katonai eleme, a harci kutatás-mentés), 
amely művelet során a hozzánk tartozó személyt ellenséges területről kell kiemelnünk, 
ehhez szükséges a légteret biztosítani, az ellenséges felszíni erőket lefogni, odaszállítani 
a kiemelést végrehajtó erőket, valamint a körülményekről, a szemben álló félről, a lég-
térről, a saját emberünkről információt gyűjteni.
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A katonai repülésbiztonság szakmai alapjai

Dudás Zoltán

Bevezetés

A világ országai, amelyek fegyveres erőket tartanak fenn, érzékenyen ügyelnek azok meg-
óvására is. A kifinomult és drága haditechnikát üzemeltető légierők esetében ez a többi 
közt a repülésbiztonság magas szinten tartásával valósul meg. A repülőszemélyzetek 
és eszközök elvesztése a katonai repülésben súlyos, nem csupán anyagi következmé-
nyekkel jár. Romolhat a harci képesség és a közszellem. Bármilyen nagy értékű eszköz 
vagy személyzet elvesztése többszörös veszteséget jelent. A morális és anyagi következ-
mények folytán tekintetbe véve az erőforrások korlátozott voltát, a biztonság sérelme 
a harctevékenység kimenetelét is befolyásolhatja.1

A repülésbiztonságot befolyásoló tényezők

A biztonság garantálására alapvetően két, egymással összefüggő munkamódszer kínál-
kozik: a megelőzés és a kivizsgálás, amelyek közül a prevenció elsődleges. A megelőző 
munka sikeressége azon múlik, hogy mennyi és legfőképp milyen forrásból áll ren-
delkezésre repülésbiztonsági információ, amely az elemzés, a kockázatkezelés alapját 
képezi. A repülésbiztonsági tevékenység struktúrájának bemutatásához elengedhetetlen 
a repülésbiztonság fogalmának pontos körülhatárolása. Ez nem egyszerű feladat, mivel 
a repülési tevékenység oly sok elemből áll, oly sok tényező befolyásolja, hogy az eltérő 
hangsúlyok, megközelítések csupán a biztonság egy-egy részét képesek leírni.

A repülésbiztonság a klasszikus értelemben vett biztonság, vagyis a veszélyektől 
való mentesség értelmében mint fogalom nem definiálható. A biztonságtudományi 
megközelítés által adott támpont már pontosabb, mivel az a biztonságot valamilyen 
ártalmas következmény elfogadhatatlan kockázatától való mentességként határozza meg.2 
Ez a megfogalmazás már kiemeli azt a fontos tényezőt, hogy a kockázat elfogadható, 
vagy nem elfogadható, tehát kezelendő. Ez rávilágít arra az elképzelésre, hogy a biztonság 
dimenzionális jellegű, tehát nem a bináris van-nincs viszonyként értelmezendő, hanem 
a kockázati valószínűség egy meghatározott pontjához viszonyítandó.3 Ilyenformán biz-
tonságról, így a repülésbiztonságról is csak akkor beszélhetünk, ha az egyébként akara-
tunktól függetlenül létező veszélyforrások azonosítottak, és  kockázatuk a  valószínűség 

1 Brown  1986.
2 Vasvári F.  2000.
3 Pokorádi  1999.
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és a súlyosság szerint kiszámított és a lehetőségeknek megfelelően kezelt. A biztonság 
tehát nem a veszélyforrásoktól való megszabadulás által, hanem az elemzés és az annak 
megfelelő cselekvés által valósul meg egy meghatározott helyzetben és viszonyítás 
alapján.

A repülés világában így a katonai repülésben is számtalan veszélyforrás van jelen. 
Ezek természete és megjelenési formája a légi közlekedés fejlődésével folyamatosan 
átalakul. A repülésbiztonsági szakemberek egyrészről addig ismeretlen kihívásokkal 
találják magukat szemben, vagy pedig az ismert hatótényezők újfajta kombinációival. 
A veszélyforrások közötti hangsúly egyes tényezőcsoportról folyamatosan másokra 
tevődik át. A kockázati elemek tehát alapvetően hasonlók, de arányaik és megjelenési for-
máik a repülés fejlődésével más és más képet mutatnak. A repülésbiztonságot ezer terü-
letről érik hatások, amelyeket hármas felosztás szerint csoportosíthatunk. A befolyásoló 
tényezőket objektív tényezőkre, szubjektív tényezőkre és rejtett tényezőkre oszthatjuk.4

Objektív tényezőnek nevezünk azokat a körülményeket, amelyek a repülés bizton-
ságát az emberi tevékenységtől függetlenül közvetve vagy közvetlenül befolyásolják, 
míg a tényezők második csoportjába, a szubjektív tényezők közé azon emberi hatá-
sokat és tevékenységeket sorolhatjuk, amelyek a repülés biztonságára közvetlen hatással 
vannak. Az objektív tényezők jellemzője a viszonylagos állandóság és kiszámíthatóság. 
Az objektív tényezőkön belül a légi közlekedés technikai elemeit (légi jármű, repülési 
infrastruktúra, repülés természeti-fizikai környezete) értelmezzük. Mindezek közös 
jellemzője, hogy a természeti-fizikai környezet kivételével kevésbé változékonyak, egy 
korban viszonylag állandónak tekinthetők. A repülést befolyásoló természeti környezet 
változékonyságára jellemező, hogy egyes elemei a domborzat, az éghajlat egy adott föld-
rajzi térségben közel állandónak tekinthetők, de a szintén idesorolandó időjárás gyors 
változásai vagy például a repülésre veszélyt jelentő ornitológiai viszonyok már nehe-
zebben számíthatók ki, változékonyabbak. Az objektív tényezők környezeti elemeinek 
értelmezése kétirányú. Szűkebb értelemben tényleges fizikai feltétel- és körülményrend-
szert, a közeget jelenti, amelyben a repülés megvalósul. Tágabb értelemben a természet 
erőire, a domborzati viszonyokra gondolhatunk.

Az objektív tényezők másik nagy csoportját a technikai elemek alkotják. A repülés 
fejlődésében talán ezek az elemek jelentik a leglátványosabb fejlődést. A múltban, amikor 
a repülőgépek még házi körülmények között készültek, akkor a sok-sok biztonságot befo-
lyásoló tényező közül éppen ez a technika látszott a legfontosabbnak. Olyan repülőgép 
megtervezése és megépítése volt a cél, amely értelmezhető időt képes a levegőben tölteni 
anélkül, hogy meghibásodás miatt lezuhanna. A motoros repülés hajnalán a  20. század 
első évtizedeiben éppen ez volt a cél. A jelszavak a messzebbre, gyorsabban, magasabbra 
voltak.5 Később a nagy távolságú polgári légi járatok beindulásával a biztonság olyan 
szintjéhez érkeztek el, amikor már más biztonságot befolyásoló tényezők is előtérbe 
kerülhettek.

4 Dudás  2007a;  2007b;  2009.
5 Groehler  1981.
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A magasabb kockázati szintű katonai repülésben a cél a technikai megbízhatóság 
mellett egyre inkább olyan légi járművek megalkotása volt, amelyek megbízhatóságuk 
mellett védelmet nyújtottak a személyzet számára az ellenséges tűzfegyverek hatása 
ellen, így a fülkepáncélzat és egyéb passzív biztonsági elemek is.6

A befolyásoló tényezők másik nagy csoportja, a szubjektív tényezők a rendszer emberi 
elemét foglalja magába. Emberi tényezőkön egyéni és szervezeti jellemzőket és hatásokat 
értünk, amelyek a repülésbiztonság alakulására közvetlen hatással lehetnek. Ezekre 
a rugalmasság, az aktivitás és a változékonyság jellemző. Az emberi elem megtalálható 
a légi közlekedés teljes vertikumában, jelen van a repülőgép és a technikai berendezések 
tervezésében, a repülés végrehajtásában, a karbantartásban, az üzemeltetésben, a ható-
sági felügyeletben, a szabályalkotásban.

A légi közlekedés technikai oldalának fejlődésével a hangsúly egyre inkább a repülés-
biztonság fenntartására és az emberi tényezőkre helyeződött át. Tekintve, hogy a humán 
faktor alapvető és meghatározó eleme a repülés minden formájának, elengedhetetlen 
a repülésbiztonság az emberi szempontok szerinti megközelítése.7 Ha légi közlekedési 
események következnek be, az a legtöbbször több kisebb hiányosságból ered. A szeren-
csétlenséghez vezető tényezők között előkelő helyet foglal el az emberi tevékenység. 
Az amerikai szárazföldi erők biztonsági központjának8 vizsgálata szerint, amelyben 
hétéves vizsgálati időszakban 554 légi közlekedési eseményt tekintettek át, 906 esetben 
állapították meg, hogy az emberi tevékenység hozzájárult a légi közlekedési esemény be-
következéséhez. A számok egyrészről azt mutatják, hogy az események bekövetkezéséhez 
több tényező együttállása vezet, másrészről kiemelik a humán faktor szerepét is, hiszen 
az esetszámnak majdnem kétszerese az emberi tevékenységek mint oki tényezők száma. 
A vizsgálat megállapította továbbá, hogy ezek az emberi tevékenységek milyen konkrét 
területről eredtek. Szerepet játszottak: a bizonytalan döntéshozatal (20%), a figyelem 
hiánya (18%), a kommunikáció (13%), a szabály figyelmen kívül hagyása (12%), a fel-
készítés hiányossága (10%), a szándékos szabálysértés (27%).

Mindezeken felül említik az eljárások és szabályok hiányosságait, a feladatok koordi-
nálatlanságát, a hibás helyzetfelismerést, a kapkodást vészhelyzetben vagy a nem meg-
felelő tervezés. A tanulmány itt most nem teljességgel bemutatott számaiból az emberi 
tevékenység néhány jellemző csoportja rajzolódik ki, úgymint:

• ember: gyakorlatlanság, hibás helyzetmegítélés, nem megfelelő döntés, vérmér-
séklet;

• feladat: komplexitás, tervezés, koordináció;
• szabály: kidolgozatlanság;
• környezet: fizikai és szervezeti hatás.

Bár a katonai repülés a légi közlekedés egyik legkockázatosabb formája, amelyhez 
az emberi tényező is jelentős mértékben hozzájárul, mégis számtalan kockázatkezelési 

6 Air Command Canada  1999.
7 JAATO  2012.
8 U.S. Army Safety Center  1995.
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lehetőség létezik. Ezek a rendszer humán elemei a rendszer többi elemével való köl-
csönhatásainak biztonságosabbá tételére irányulnak, ahogy azt a SHEL(L)-modell is 
javasolja.9 Mivel a légi közlekedési események okai jelentős részben erről a területről 
erednek, a prevenció célpontja célszerűen erre a területre irányul. Ilyenformán a rend-
szer biztonsága SHEL(L)-szisztéma szerinti besorolása a szabálykörnyezet (software), 
a technikai háttér (hardware), a szervezeti kulturális környezet (environment), vala-
mint a humán faktoron belül értelmezett szervezeti kapcsolódások és viszonyok közti 
összhang kialakításával valósul meg. A humán faktor szempontjából ennek feltétele 
a veszélytudatossági edukáció lefolytatása. A vállalt kockázatot értékelni ugyanis csak 
a veszélyforrások ismeretében lehetséges.

Ezek felderítése a szervezetben mindenki feladata, ezért a repülésbiztonsági motiváció 
a veszélyforrások felderítésére és ezen túlmenően az önkéntes és anonim bejelentési 
rendszerek és tájékoztatási csatornák kiépítése megkerülhetetlen teendő. A motiváció 
és a nem hibáztató, bátorító munkahelyi légkör nélkül az értékes információ áramolta-
tása csorbát szenved a veszélyforrás-tudatosság pedig nem alakul ki.

A veszélytényezők harmadik csoportjába a rejtett tényezők, vagyis azok a repülést 
veszélyeztető körülmények és jelenségek tartoznak, amelyeket nem azonosítottak. Ennek 
az oka alapvetően nem a repülésbiztonság-irányítás rendszerének hiányosságaiban kere-
sendő, hanem a repülés rendszerének komplexitásában és változékonyságában. A James 
Reason által felvázolt széles körben elterjedt svájci sajt modelljében10 olyan látens ténye-
zőket is megjelöl, amelyek nem közvetlenül a végrehajtás szintjén jelennek meg, mint 
az úgynevezett aktív hibák, hanem a légi közlekedést támogató-előállító szervezetben, 
annak hiányosságaiban bújnak meg. Ezeket és más hiányosságokat a repülésbiztonság-
irányítás sem mindig tárja fel és azonosítja veszélyforrásként, ezért a rejtett veszély-
források tartománya igen jelentős lehet, így a kockázatkezelési folyamatban lehetetlen 
teljesen pontos eredményre jutni. A maradó kockázattal ezért az elfogadható biztonsági 
szint esetében számolni kell.

A repülésbiztonsági tevékenységek alapelvei

Ha repülésbiztonságról van szó, nem kerülhető meg a széles körben ismert James Reason 
nevéhez fűződő modell bemutatása. Az elmélet a balesethez vezető okok felderítését 
célozza, és szigorú logikával elemzi a bekövetkezéshez vezető vagy azt támogató rend-
szerelemeket, mint a humán, a szervezeti és a technikai tényezőket. A modell balesethez 
vezető hiányosságok, hibák kifejlődését írja körül, rámutatva azokra az elemekre, ame-
lyek utat engednek a légi közlekedési esemény kifejlődésének. A gondolatmenet egyszerű, 
az eseményláncolat visszafejtésén alapul. Az elgondolás lényege az, hogy a balesethez 
hozzájáruló tényezők között minden esetben találhatunk olyanokat, amelyek a maguk 

9 Edwards  1988.
10 Reason  2006.
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szintjén hiányosságokat – akár a sajt szeletei –, lyukakat hordoznak. A sajtszeletek által 
szimbolizált szervezeti funkciók és elemek mindegyike hordozhat rejtett hiányosságokat, 
problémákat, amelyek folytonossági hiányokat (lyukakat) alkotnak a biztonság szöve-
dékén. A stratégiai szinten az irányítás és szabályozás, a taktikai szinten a végrehajtás, 
valamint a tevékenység alapját képező strukturális és szakmai tényezők tartoznak ide. 
Ezek a hiányosságok engednek utat az eseményláncolatnak, amely súlyos balesethez 
vezet. Az esemény kifejlődésében dinamikus és statikus tényezők különböztethetők 
meg. Ezek egy része úgynevezett aktív hiba, illetve ezek kombinációi. Itt különféle 
szándékos és önkéntelen emberi hibákról, tévedésekről, elvétésekről van szó. Az innen 
kiinduló okok lehetnek szándékolatlan hibák és szabálysértések is, amelyekben a fejlet-
lenebb biztonságkultúrával működő, a büntető-szabályozó biztonságkultúra képviselői 
a felelősség megállapítására alkalmas okokat látják.11 A modell maga az aktív hibák eme 
tartományát négyféleképp írja le. Léteznek:

• szabályzathibák: a szabályok nem egyértelműek, vagy nem léteznek;
• kiképzési hibák: a szabály létezik, de nem ismert;
• vezetői hibák: a szabály ismert, de nem tartatják be;
• egyéni hibák: a szabály ismert, de nem tartják be.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a modell célja nem a felelősre való rámutatás, a hibás 
keresése, hanem a lehetséges oki tényezők bemutatása. A felsoroltak közül az első három 
élesen utal a modell lényegi mondanivalójára, vagyis arra, hogy az aktív hibák, de akár 
még a szabálysértések is a szervezet termékei (organisational accident).

A stratégiai szinten megbúvó nyugvó hibák felderítése összetettebb, mint az aktív 
hibáké, ezért a repülésbiztonsági elemzések figyelme inkább az utóbbira fókuszálhat 
erősítve azt a látszatot, hogy az esemény bekövetkezéséért az egyes ember aktív tevékeny-
sége okolható. Ennek folytán könnyű megfeledkezni a stratégiai szintek felelősségéről, 
ahonnan a szervezetet és egyben a repülésbiztonság rendszerét alakítják és irányítják, 
ilyenformán lehetővé téve az aktív hibák elszaporodását. A végrehajtói hiba mint ok 
a szabályozó-büntető biztonságkultúrában szabályozandó és büntetendő, ami a szándékos 
szabályszegések egy részénél akár indokolt is lehet, de a valódi megoldás a modell alapján 
nem ez, hanem a három védelmi vonal felhasználása. A védelmi vonalak: a képzés, 
a szabályozás és a technológia az, ami a légi közlekedési események kifejlődését meg-
akadályozhatja. Láthatóan ezek alkalmazásakor nem a felelős megbüntetése a cél, hanem 
a rendszerműködés finomítása a megelőzés által. A rendszer fejlesztésekor éppen ezért 
nem elégedhetünk meg csak a dinamikus elemek, tehát a szűkebben értelmezett emberi 
tényező fejlesztésével, hanem törekedni kell a stratégiai szintű rendszerelemek és funk-
ciók értékelésére és megváltoztatására is a biztonságnövelés érdekében. A rendszer ele-
meinek biztonság irányába ható működése egyfajta légkört, kultúrát alkot. Ez pedig nem 
más, mint azon szabályok, elvek és gyakorlat összessége, amelyek a repülésbiztonságot 
mint elsőbbséget élvező tényezőt a fontosságának megfelelő szinten valósítják meg.12

11 Reason  2008.
12 Reason  2009.
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A repülésbiztonsági kultúra két fő részből tevődik össze. Az első a biztonságirányítás 
működtetése, ami a vezetés felelőssége, a második pedig a veszélyforrás-érzékenység 
és -tudatosság, amely szervezeti szabályokból és működésből adódik. A repülésbiztonsági 
kultúra fogalma tehát azt foglalja magába, hogy a repülésben és körülötte tevékenykedők, 
egyáltalán a szervezet hogyan viszonyul a repülésbiztonsághoz.13 E tényező szem előtt 
tartása azt jelenti, hogy a repülésbiztonság békeidőszakban elsőbbséget élvező dolog-
ként kezelendő. Ennek kialakítása érdekében szervezetben a repülésbiztonságért felelős 
elemek működését is célszerű úgy alakítani, hogy az a legnagyobb mértékben a bizton-
ságot szolgálja. Lépései célszerűen a következők:

• a repülésbiztonságért viselt felelősségi köröket pontosan meg kell határozni;
• biztosítania kell a szakterületnek megfelelő képzést, az ismeretek felfrissítését;
• a légierő állományát motiválni kell a repülésbiztonsági előírások betartására;
• a vezetés elkötelezettségét deklarálni kell, repülésbiztonsági célokat kell megha-

tározni;
• a repülésbiztonsági célok teljesülését és az azokhoz vezető folyamatokat ellen-

őrizni kell;
• igazságos biztonságkultúrát kell kialakítani, meg kell engedni a tisztességes hibát;
• nem hibáztató légkört kell kialakítani, azaz bűnbakkeresés helyett a megelőzésre 

kell hangsúlyt helyezni;
• a veszélyforrás azonosításába be kell vonni a teljes állományt, önkéntes jelentési 

rendszereket és tájékoztató csatornákat kell alkalmazni, a bejelentőknek anonimi-
tást kell biztosítani;

• bátorítani kell a kérdezést és az önkritikus magatartást.14

A repülésbiztonság kockázatalapú megközelítése

A repülésbiztonság fogalma egybeforr a kockázat fogalmával, amennyiben utóbbi a légi 
közlekedés olyan állapotát írja le, ahol a felbukkanó veszélyforrások azonosítása és azok 
valószínűségének, illetve súlyosságának meghatározása képezi a megelőzési tevékenység 
alapját.

A kockázatkezelés célja, mint mindig, itt is a működőképesség optimumának bizto-
sítása a veszélyforrások azonosítása, a kockázatkezelési döntések és folyamatok által. 
Különösen élesen jelenik meg ez az igény a repülés esetében, ahol a veszélyforrások 
változók, sokrétűek, és nagyon súlyos következményekkel járhatnak. A kockázati ele-
meknek, a valószínűségnek, a súlyosságnak és a kitettségnek a befolyásolására tett 
kísérleteink nemcsak a nagy kockázatú rendszerekben, hanem a hétköznapi életben is 
felbukkannak, olyan egyszerű mozzanatokban, mint a kézmosás vagy a körültekintő 
áthaladás az úttesten. A megelőzés a hétköznapi és professzionális kockázatkezelés 

13 Vasvári Gy.  2006.
14 Dudás  2003.
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esetében  a valószínűséggel  kombinált káros következmény és az aktivitás által szolgálta-
tott hozadék, haszon egyensúlyának biztosításáról szól. A tevékenység teljességgel nem 
lehet mentes a kockázatoktól – ez irreális cél volna –, ezért szükséges meghatározni, 
mekkora kockázat viselhető el, illetőleg hol kell belépnie a kockázatkezelő eljárások vala-
melyikének. A kockázat felmérésének első lépése a veszélyforrás azonosítása. Veszély-
forrásként azonosíthatunk bármilyen olyan tényezőt vagy körülményt, amely repülő-
esemény bekövetkezéséhez vezethet. Ám a veszélyforrások ismerete önmagában nem ad 
megfelelő támpontot a biztonsági válaszintézkedések meghozatalához. Általánosságban 
igaz, hogy nem elegendő ismerni a veszélyforrás okozta káros következmény nagyságát, 
azaz a következmény súlyosságát, de célszerű pontosan tisztában lenni az esetlegesen be-
következő légi közlekedési esemény gyakoriságával, amely az esemény bekövetkezésének 
valószínűségét adja meg. Csak ennek a kockázati elemnek az ismeretében lehet megkez-
deni a kockázatkezelést. Számszerű megközelítésben a kockázat szintjét a veszélyforrás 
következménye súlyosságának és a bekövetkezés valószínűségének szorzata adja meg. 
E két elem mellett egy harmadik tényező, a kitettség vagy expozíció az, amelyet a koc-
kázat meghatározásánál figyelembe vehetünk. A veszélyeztetettség szintje azt mutatja 
meg, hogy a légi közlekedési személyzet és a katonai légi jármű vagy légijármű-rendszer 
mennyiben van kitéve veszélyforrás hatásának.15

Az elfogadható és a kezelendő kockázat megítélése döntést követel, amely akkor a leg-
hatásosabb, ha praktikusan megelőzi a rendszertevékenységeket. Már csak ezért is fontos 
az elemzési folyamatokra időt és forrásokat biztosítani. A kockázatkezelés proaktivitása 
természetesen ennél többet is jelent. A kockázatkezelési lépések lefuttatása a tervezés 
időszakában a legcélszerűbb, amikor a rendszer összes elemének áttekintésével integrált 
módon van rá lehetőség, figyelembe véve a kockázatkezeléssel párhuzamos vagy átfe-
désben lévő egyéb célkitűzésekkel megvalósuló összhangot is. A kockázatkezelés által 
megvalósuló biztonsági színvonal számos módon előnyös, például a hatékonyságban is 
kamatozik, legyen szó az állami célú repülésben folyó feladatok sikeres végrehajtásáról 
vagy akár gazdasági haszonról a kereskedelmi repülésben. A kockázat értékelésének 
első lépése mindig a fennálló veszélyforrások felderítése és azonosítása. A veszélyforrás 
vizsgálata természetesen a rendszer működéséhez, feladataihoz kapcsolódva, a logikai 
összefüggések feltárásával történik meg. A veszélyforrás ismeretében a kockázatértékelés 
következő szintjére léphetünk. Ennek során a kockázat alapelemeinek, a kitettségnek (más 
néven veszélyeztetettségnek), a súlyosságnak (más néven következménynek), valamint 
a veszélyforrás aktiválódási, tehát bekövetkezési valószínűségének meghatározására 
van szükség. A tényezők közül a kitettség idő- és térbeli jellemzőkkel és erősséggel, 
a súlyosság pedig személyek, tárgyak sérülésének mértékével írható le. A légi közle-
kedési események kategóriákba sorolása ugyanezen logika szerint halad. A besorolási 
kategóriákat egyfelől a sérülés, másfelől ember számára okozott károsodás mértéke 
határozza meg. A valószínűség kiszámítása vagy becslése természetesen nem tisztán 
a veszélyforrásra, a lehetséges kedvezőtlen kimenetekre is utal. A kockázat mértékének 

15 Pokorádi  1991.
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megállapítása a három, de leggyakrabban ezek közül két tényező (a kitettséggel általában 
nem számolnak) kombinációjával valósul meg.

Ennek a feladatnak az elvégzését kockázatbecslési módszerek segítik, amelyek a való-
színűséget gyakorisági kategóriákba, a súlyosságot súlyossági kategóriákba sorolva 
teszik lehetővé a tényleges kockázat szintjének meghatározását. A kockázati szinteket 
grafikusan megjelenítve, színekkel jelölve egyértelműen látszik a kockázatkezelési intéz-
kedések szükségszerűsége és sürgőssége. A kockázati szint maga vagy az elfogadható 
szinten marad, tehát beavatkozást nem igényel, vagy a kezelendő szinten van, tehát 
valamilyen kockázatcsökkentési eljárás megindítását váltja ki. A kockázat csökkenté-
sekor logikusan annak három összetevőjéhez nyúlunk, tehát vagy a kitettséget, vagy 
a valószínűséget, vagy a súlyosságot próbáljuk mérsékelni. A mérséklés mikéntjének 
meghatározásánál az intézkedések olyan kombinációira érdemes törekedni, ami az össze-
tevők minél nagyobb körét érinti, vagyis az eljárás lehetőleg mindhárom összetevő meg-
változtatását célozza.16 A repülésből mint rendszerből a kockázat teljes egészében nem 
száműzhető, mert a fennálló veszélyforrások nem mindegyike azonosítható, éppen ezért 
nem lehetünk teljességgel birtokában sem a veszélyforrások tudásának, sem a valószí-
nűség ismeretének, amely megmondaná, hogy mekkora eséllyel aktivizálódnak ezek 
a veszélyforrások. Minden jó szándék és alapos elemzés ellenére is valamilyen nagyságú 
fennmaradó kockázattal kell hát számolnunk.

A kockázat mérlegelésénél alapvetően két hibát követhetünk el: alá- vagy túlbecsüljük 
a rizikót, amellyel szembe kell néznünk. Az alábecslés nyilvánvaló következményei 
mellett, amelyet a nagy kockázatú rendszerekben, így a katonai repülésben is tapasztal-
hatunk, a veszélyforrások jelenlétéhez való hozzászokás, kockázati érzéketlenség okoz, 
érdemes számba venni a kockázat túlbecslésének következményeit is. A túlbecsléshez 
az alábecslés hibájának ellentéte, tehát a túlzott kockázati érzékenység vezethet. Mindkét 
hiba az elfogadható biztonsági szint kérdésköréhez kapcsolódik, és a kockázatismeret 
meglétéhez vagy nemlétéhez kapcsolódik. A két hiba közti különbség a statisztikai hipo-
tézisvizsgálatokban használt eljárások analógiájával illusztrálható.17 A statisztikai hipoté-
zisvizsgálatban kétféle hiba kizárását célozzuk meg. Először is azt a helyzetet szeretnénk 
elkerülni, amikor egy bizonyos veszélyforrással kapcsolatos feltevésünk nem igazolódik 
be. Ilyen esetben sajnálatosan a tevékenység folytatását feleslegesen állítanánk le, tehát 
végeredményben „farkast kiáltanánk” egy olyan helyzetben, amikor az nem indokolt. 
Olyan veszélyforrásokra adott intézkedéseket hozunk, amelyek nem bizonyulnak valósá-
gosnak. Ezt a hibát elsőfajú hibának nevezzük. Egy jól működő repülésbiztonsági meg-
előző tevékenységrendszer képes a veszélyforrásokat kiszűrni a kockázat- és súlyosságe-
lemzés eszközeivel, legyenek azok aktív vagy éppen pillanatnyi kockázatot nem jelentő 
veszélyforrások. Fontos megjegyezni, hogy a veszélyforrás-elemzés következtében, 
hasonlóan a statisztikai elsőfajú hiba esetéhez, a valószínűség vagy kockázat kalkulál-
ható, tehát pontosan ismert. Ezzel szemben a másik esetben, amikor egy tevékenységet 

16 Dudás  2007a;  2007b.
17 Takács  2016.
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úgy engedünk tovább folyni, hogy közben a háttérben levő veszélyforrás elemzése nem 
történik meg, a valós kockázatról nincs ismeretünk. Ebben az esetben – a statisztikai 
hipotézisvizsgálatban ezt másodfajú hibának nevezzük – a veszélyforrásról egyszerűen 
nem veszünk tudomást, tehát struccpolitikát folytatunk. Ez a repülésbiztonságban azt 
jelenti, hogy a problémát, például egy veszélyforrást, szimplán figyelmen kívül hagyunk. 
Nem kerül sor kockázatelemzésre, a kockázat szintje ismeretlen. Szakmai szempontból 
természetesen az a helyes, ha a kockázattal tisztában vagyunk. Mivel a repülés bizton-
ságának megítélése attól függ, hogy milyen szintű kockázatot tartunk elfogadhatónak, 
a bemutatott lehetőségek közül célszerű a mindenkori kockázatelemzés fáradságos mun-
kájára szavaznunk, az esetleges kockáztatás ellenében azért, hogy a repülés biztonságo-
sabb, és színvonala pedig pontosan megítélhető legyen.18

A repülésbiztonsági kockázat felmérése

Ahogy a köznapi élet szinte minden mozzanatában, úgy a katonai repülésben sem létez-
hetünk valamilyen szintű kockázat nélkül. Sok hétköznapi cselekedetünkkel, például 
amikor hazatérvén kezet mosunk, vagy a gyalogátkelőhelyen áthaladunk, felfedezhető 
egyfajta kockázatkezelés. Előzetes ismeretek, pontos észlelés, tervezés és cselekvés 
által valósítjuk meg ezeket az elemi kockázatkezelési lépéseket. Mindebben ismeretek, 
szabályok és a tevékenységre irányított figyelem segít minket. Nagy szerep jut korábbi 
tapasztalatainknak is, amelyek orientálják az ilyen irányú tetteinket. Hogyan fest mindez 
a repülésbiztonság nyelvére lefordítva? A veszélyforrás ismerete kapcsán a veszélytu-
datosság fogalom kerül elő. Ha nincs tudomásunk a veszélyforrásokról, a veszélyforrás 
észlelése hibás vagy hiányzik, akkor kezelni sem leszünk képesek a felmerülő kocká-
zatot. Korábbi tapasztalatinkat a statisztikák jelentik, amelyek itt a rendszer emlékezete. 
Ezek a repülésbiztonsági statisztikai, a veszélyforrás- és esemény-adatbázis, amelyek 
a felderített problémákból és bekövetkezett repülőeseményekből leszűrt tanulságokat 
dokumentálják. Mindezek nélkül a feltárt vagy akár látens problémák újbóli felbukka-
násával és káros hatásaival kell számolnunk. Az adatbázisok megtöltése lehetetlen jól 
működő információs és jelentési rendszer nélkül. Az ilyen adatok begyűjtését, tárolását 
és elemzését ma már kockázatelemző szoftverek segítik. A kockázatalapú elemzések 
eredményeinek felhasználása természetesen legalább olyan fontos, mint a parancsnoki 
kockázatkezelési döntések támogatása. Az információk a visszacsatolás, a repülésbiz-
tonsági tájékoztatás a repülésbiztonsági tudatosság fejlesztésében kamatoznak. Ugyanis 
a köznapi élet – ahol az információ értékét az jelenti, ha minél kevesebb ember birtokában 
van – törvényszerűségeivel ellentétben a repülésbiztonság területén az információ annál 
értékesebb, minél szélesebb felhasználói körhöz jut el. Ilyenformán az adatgyűjtés, -fel-
dolgozás és -elemzés szolgáltatja a repülésbiztonság emlékezetét, azt a repülőesemények 
kivizsgálásából és a veszélyforrások elemzéséből felállított adatbázist, amely a többi közt 

18 Dudás  2017.
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a gyakoriság kockázati elemének meghatározásához segít hozzá. Mindezen bemutatott 
tevékenységeket és folyamatokat, a tervezést és a cselekvést a repülésbiztonság-irányítási 
rendszer működtetése teszi lehetővé.

A repülésbiztonsági kockázatkezelés útjai és módjai

A repülésbiztonság-irányítási rendszer működésének folyamatai feltárják, elemzik 
és kezelik a felmerülő veszélyforrások indukálta kockázatokat. A kockázatok tekinte-
tében két lehetőség áll fenn: a kockázat elfogadása és a kockázat kezelése (enyhítése). 
Ez utóbbi tevékenység repertoárja változatos. Alkalmazható: a kockázat elkerülése, a koc-
kázat kiterjesztése, a kockázat áthárítása.19 Fontos megjegyezni, hogy a kockázatkezelési 
módszerek nem cserélhetők fel, kiválasztásuk az adott repülési feladat vagy küldetés 
körülményei, a fontosság és sürgősség háromszögében történik. Meg kell jegyezzük, hogy 
teljesen kockázatmentes működés semmilyen rendszertől, így a katonai repüléstől sem 
várható el, ezért a kockázat nullára csökkentése reálisan nem lehetséges. A cél minden 
esetben a kockázat elfogadható szintre csökkentése lehet. A kockázat elfogadható szintje 
békeidőben nyilvánvalóan alacsonyabb, mint a hadműveleti tevékenységek idején. Amint 
arról már szó esett, a kockázat megítélésénél a veszély nagyságával, az esetlegesen be-
következő repülőesemény valószínűségével és a következmények várható súlyosságával 
kell számolni.

A kockázat kezelésének folyamatában a felelős katonai vezető határozza meg azt 
a kockázati szintet (értéket), amely az elfogadható – kezelést nem igénylő – és a súlyo-
sabb, tehát intézkedést igénylő kockázatok közti elválasztás alapját jelenti a küldetés 
fontossága és sürgőssége függvényében.

A kockázat elfogadása a kritikus mozzanat, hiszen annak megállapítása, hogy az elfo-
gadható kockázati szint határa hol húzódik, több tényező együttállásától függ, amint arra 
már korábban utaltunk. A kockázatmérséklés következő módja, a kockázat elkerülése, 
tekintettel a katonai gyakorló vagy harcászati feladatok fontosságára és sürgősségére, 
a legtöbb esetben nem járható út. A katonai repülésben ez a módszer merev, binárisan 
és szakaszosan működő kis hatékonyságú tevékenységet eredményezne. Ez ugyanis 
praktikusan azt jelentené, hogy a repülési feladatokat a felmerülő kockázatok függvé-
nyében akár törölhetnék is. A módszer oldaláról tekintve itt tulajdonképpen az időbeni 
és térbeli kitettség időleges megszüntetéséről van szó. A hadműveletek szemszögéből 
tekintve az ilyenfajta kockázatkezelés miatt elhalasztott feladatok okozta hátrány sokkalta 
nagyobbá válhat, mint a feladat speciális körülményeiből és a halasztásból adódó extra 
kockázat. Éppen ezért ezt a kockázatkezelési módot csak abban az esetben és kivételesen 
célszerű alkalmazni, amikor a kockázat (súlyosság és valószínűség) pontosan nem ismert, 
és a veszélyforrás a tevékenység széles körét vagy a felhasznált haditechnikai rendszer 
több elemét érinti (letiltás). Ezek közé tartozhat például olyan technikai meghibásodás, 

19 Pokorádi–Madarász  1999.
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amely egy légi közlekedési eseményt okozott, és a kivizsgálás során a kivizsgáló szerv 
a lehetséges okok közül többet is súlyosnak ítélt, ezért a kockázat megítélése a vizsgálat 
kezdeti fázisában még bizonytalan.

A kockázat áthárításának módszere az előbbiekkel ellentétben azzal operál, hogy 
a nagyobb kockázatú repülési formák okozta kockázatot más rendszerelemekre terheli 
át. A feladat végrehajtásakor a repülőszemélyzet más nagy pontosságú rendszerekre 
és berendezésekre vagy akár a földi irányítás támogatására hagyatkozik, mérsékelve 
ezzel a veszélyforrás aktiválódásának valószínűségét. Az áthárítás lényege az, hogy 
a lehetséges veszteséget és kitettséget a rendszer más, az adott veszélyre vagy követ-
kezményre kevésbé érzékeny összetevőire helyezzük át. Elegendő itt az összeütközés 
vagy földnek ütközés kockázatát csökkentő figyelmeztető rendszerekre gondolni. Ennek 
a módszernek a jegyében alkalmazzák ma már széles körben a legkülönbözőbb pilóta 
nélküli eszközöket, amelyek a hadvezetés megítélése szerint túl kockázatos feladatok 
esetén a személyzetet érő káros behatások következményeit veszik át.20

A kockázat kiterjesztése a három kockázati elem közül a kitettséget befolyásolja. 
Az expozíció intenzitásának, frekvenciájának vagy időtartamának megváltoztatásával, 
így magának a repülési feladatnak vagy küldetésnek időbeni és térbeni változtatásával 
a kockázat csökkenthető. A veszélyforrások okozta ártalom az expozíciós idő csökkenté-
sével vagy az újabb kitettségek közti idő növelésével, valamint a kitettség intenzitásának 
figyelembevételével egyaránt csökkenthető.

A hadműveletek szempontjából ez azt jelenti, hogy a harci feladatokat olyan módon 
tervezik, hogy a nagy intenzitású ellenséges tűznek kitett légi járművek a tűzzónában 
csak a feladat végrehajtásához szükséges legkevesebb időt töltik, így az expozíció 
és a kockázat csökken. Ideális körülmények között a kiválasztott mérséklési mód a fel-
adattal és a rendelkezésre álló források adta lehetőségekkel egybeesik. A parancsnok 
kockázati döntése, amely a feladatprioritásokat, a harceljárásokat és az erőforrásokat 
meghatározza, ebben az esetben ideális, tehát az elfogadható kockázati szint alatti rizikót 
ígér. Ám amennyiben a kezelés után megmaradó kockázat az elfogadható szint fölé esik, 
vagy a rendelkezésre álló lehetőségek a hatékony kockázatcsökkentésre nem elegendők, 
akkor vagy a prioritások, vagy az elfogadható szint módosítására van szükség. A döntést 
a feladat fontossága, jellege és még egy sor egyéb tényező befolyásolja. A mérlegelés 
a leírt szempontoknak megfelelően a tevékenységből származó haszon (küldetés sikere) 
és az esetleges veszteség közötti egyensúly optimumára irányul.

A folyamat jellegzetessége az, hogy a kockázat megítélése a végrehajtás szintjéhez 
közel általában reálisabb, mint a magasabb döntési szinteken, ahol a kockázat mérsék-
lésének eszközei megvannak, ezért a végrehajtás szintjén mindössze elemi kockázat-
kezelésre van lehetőség.21 A kockázatkezelés sikere végső soron a küldetés-végrehajtás 
eredményén mérhető le, ezért az érzékeny egyensúlyt a fontosság és biztonság dichotó-
miájában már idejekorán, a küldetés megtervezésének időszakában érdemes figyelembe 

20 Dudás  2007a;  2007b;  2009.
21 Dudás  2013.
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venni. Ehhez a felelősségek és hozzárendelt erőforrások előzetes tisztázása, a végrehajtás 
során pedig a folyamatos ellenőrzés szükséges annak érdekében, hogy a küldetés céljának 
beteljesítése és az ehhez elengedhetetlen korrekciók időben megvalósíthatók legyenek.

A repülésbiztonság-irányítási rendszerek felhasználása

A repülésbiztonsági kockázatok kezelését repülésbiztonság-irányítási rendszerek való-
sítják meg. Alapjaik hasonlók, mégis érdemes felépítésüket és sajátosságaikat összeha-
sonlításképp bemutatni. A három rendszer az ICAO Safety Management System (a továb-
biakban SMS), a NATO STANAG 7160 FS egyezménye által leírt rendszer, valamint 
az Eurocontrol légiforgalom-specifikus Safety Assessment Methodology (a továbbiakban 
SAM) módszere. A világ nagy repülési szervezetei komolyan elkötelezettek a repülés-
biztonság fenntartásáért, amelynek elérését praktikus elméletek kidolgozásával és műkö-
dőképes rendszerek fenntartásával látják elérhetőnek. Ezek a rendszerek és módszerek, 
mint az SMS vagy a SAM korántsem tökéletesek, de ismertek, és jogi szabályozáson 
keresztül kötelezőek is a légi közlekedés szereplői számára. A jelenlegi repülésbiztonsági, 
kockázatmeghatározási rendszerek közül a SAM az egyetlen, amely szakterület-speci-
fikus, mivel kizárólag a légiforgalom-irányítási terület sajátosságaihoz és igényeihez 
igazodik. Emellett a légiforgalom-irányítás és -szervezés teljes rendszerét – technikai 
és humán tényezőket egyaránt – képes lefedni és a kockázat kialakulása szempontjából 
vizsgálni. Szakterület-specifikus megközelítése és a teljes rendszerre kiterjedő elméleti 
háttere miatt a katonai légi közlekedés repülésbiztonságának javításához is hozzájárul.22

Az ICAO repülésbiztonsági alapelvei

Az SMS betűszó az ICAO repülésbiztonság-irányítási rendszerének jelölésére 
szolgál. Maga a rendszer a biztonság szisztematikus kezelését a szükséges szervezeti 
struktúrák működtetése, valamint a biztonságért viselt felelősség, a szervezeti politikák 
és az eljárások meghatározása útján valósítja meg. A rendszer elsősorban abban érdekelt, 
hogy a biztonságnak a szervezetben (légitársaság, a karbantartás, az ATS-szolgáltató, 
a minősített repülőtér) gazdája legyen, ezért egyértelműen meghatározza a biztonságért 
viselt felelősség személyi és hatásköri kiterjedését. A felelősségen túl meghatározza 
a működés pontos rendjét is, így követhető a felügyelő hatóságok számára a szervezetnél 
végzett repülésbiztonsági munka színvonala, az előírások teljesülése, végső soron 
a nyújtott repülésbiztonsági teljesítmény. Pontosan definiált a biztonság mibenléte is. 
„A biztonság olyan állapot, melyben a személyi sérülés és/vagy az anyagi kár kockázata 

22 EUROCONTROL  2020.
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elfogadható szintre csökkentett és stabilizált, a veszélyek folyamatos kutatása, felderítése, 
azonosítása, valamint a folyamatos kockázatkezelés eredményeképp a legszükségesebb.”23

Az üzleti vállalkozások igyekeznek megfelelni a szabályozó hatóságok által kiadott 
előírásoknak a repülésbiztonság területén is, hiszen ez működésük alapfeltétele. Ugyan-
akkor jól felfogott üzleti érdek is kötődik a biztonsághoz, ami nem szorul magyarázatra.

A biztonság „mértékegysége” vagy referenciapontja az elfogadható biztonsági szint, 
amely a vállalkozás repülésbiztonsági teljesítményeként számonkérhető. Követelmény 
továbbá az olyan biztonsági irányítási funkciók működtetése, amelyek azonosítják 
és értékelik, dokumentálják a biztonsági veszélyforrásokat, és korrekciós intézkedé-
sekkel biztosítják a biztonsági színvonalának fenntartását. A szervezet teljesítménye 
a repülésbiztonsági teljesítménymutatókban és repülésbiztonsági teljesítménycélokban 
mutatható ki. A vállalkozás tehát végrehajtja az előírásokat bizonyítva, hogy megfelel 
az előírt követelményeknek, tehát előírt szervezetrendszert működtet a biztonság garan-
tálása érdekében, és lefolytatja a meghatározott eljárásokat a kockázatkezelés megva-
lósításáért. Ugyanakkor a vállalat teljesítménycéljainak teljesülése érdekében szabvány 
vagy rendkívüli működési eljárások, intézkedések keretében (technológiák beszerzése, 
vállalati programok, képzések) folyamatosan és kiszámítható módon gondoskodik a biz-
tonság előmozdításáról. Az SMS célja tehát az, hogy a biztonság folyamatosan javuljon, 
illetőleg a biztonsági szint fenntartása folyamatos legyen. Az SMS által megvalósított 
tevékenységeket három csoportba sorolják, úgymint:

• szisztematikus tevékenységek, amelyek a biztonság kezelését előre meghatározott 
terv és alkalmazott módszer szerint biztosítják;

• proaktív tevékenységek, amelyek a veszélyforrások előzetes azonosítását és koc-
kázatkezelésbe építését szorgalmazzák;

• explicit tevékenységek, amelyek a biztonsági irányítási erőfeszítések és adatok át-
látható dokumentálását jelentik.

Az SMS építményének alapja a biztonságkultúra, amely a következő elemeket tartal-
mazza:24

• a vezetés elkötelezettsége;
• jelentési rendszerek;
• folyamatos monitoring, adatgyűjtés, -elemzés;
• kivizsgálás (elfogulatlan, nem büntető jellegű);
• a megismert hiányosságok, lehetséges veszélyforrások tudatosítása;
• biztonsági képzés;
• szabványeljárások (SOP) bevezetése;
• a biztonság folyamatos fejlesztése.

Látható a felsorol elemek által, hogy az SMS a szervezet tevékenységében és annak 
minden megfontolásában jelen van, tehát a biztonságot mint fontos tényezőt a szerve-
zeti működés és a tevékenységek teljes vertikumában áthatja. A vezető által meghozott 

23 ICAO Doc 9859 2-2  2018.
24 Dudás–Fábián  2012.
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döntések így nem nélkülözhetik a repülésbiztonsági megfontolásokat olyan helyzetben 
sem, amikor a működés profitorientált jellege kerül előtérbe. A profittermelésre és a biz-
tonságra fordított források közti egyensúlyozás (biztonsági dilemma) kimenetele egy-
értelműen a biztonság oldalára billen, hiszen a légi közlekedésben érintett vállalkozások 
biztonsága egyben a gazdasági hatékonyságot is szolgálja. Ezt biztosítja az ICAO által 
bevezetett repülésbiztonsági szabályozási háttér.

A NATO repülésbiztonsági alapelvei

A NATO szövetségében több szabályzó írja le a repülésbiztonsági munka kereteit, érintve 
a kivizsgálást, az információcserét és egyéb a biztonság szempontjából fontos tevé-
kenységeket. Alapdokumentuma a STANAG 7160 FS jelű egyezmény. A dokumentum 
célja repülésbiztonsági szabályzók, alapelvek és eljárások bemutatása – különös tekin-
tettel a repülésbiztonsági prevencióra –, amelyeket minden nemzet és bármilyen szintű 
parancsnok feladatai végrehajtása során felhasználhat. A dokumentum rögzíti a szövet-
séges repülésbiztonság alapelveit, egybekapcsolva a repülésbiztonságot a hadműveleti 
tevékenység sikerével. A katonai repülés magas kockázati szinten valósul meg, így tisz-
tázni szükséges, hogy a vállalt kockázat és a küldetések sikere tekintetében célszerű 
a kettő közti egyensúlyra törekedni. A cél a veszteségek és a repülési eseményekkel 
kapcsolatos sérülések csökkentése. A kulcs itt is, akár a polgári repülés esetében a meg-
felelő biztonsági szint megtalálása, amely biztosítja a biztonságos végrehajtást, de nem 
veszélyezteti a küldetés sikerét. Amikor a küldetés vagy művelet sikeréről van szó, akkor 
a dokumentum értelmezése szerint a szövetséges összhaderőnemi célok elérését jelenti. 
Az egységesített repülésbiztonsági eljárások támogatják az interoperabilitás elérését, 
végeredményben a feladat sikerének beteljesülését. Ennél fogva a dokumentum azon 
repülésbiztonsági elveket tartalmazza, amelyek minden nemzetre, repülőfegyvernemre 
és területre vonatkoznak bármilyen környezetben. A repülésbiztonság célja a repülő-
alakulatok műveleti hatékonyságának növelése minden lehetséges kockázat csökken-
tésével, illetve a bekövetkező légi közlekedési események hatásának csökkentésével.25 
A repülésbiztonsági alapelvek alkalmazása esetén a repülésbiztonság a légi műveletek 
erőfölényét növeli az erőforrások veszteségének csökkentése révén úgy, hogy felismeri 
és megoldja a lehetséges repülésbiztonsági problémákat, mielőtt azok negatív hatást 
jelenthetnének a műveleti hatékonyságra. A biztonság kezelésének célja tehát alapvetően 
a megelőzés, amelyet az SMS-hez hasonló, de katonai rendszer valósít meg. A kockázat-
kezelés kulcsszereplője a parancsnok, aki a küldetések fontossága és sürgőssége alapján, 
valamint a kockázatok ismeretében hozza meg döntéseit. A parancsnok folyamatosan 
egyensúlyoz a kockázati tényezők és a feladat-végrehajtási tényezők között. Békeidőben 
a cél szükségtelenül nagymértékű kockázat vállalásának elkerülése a kiképzési feladatok 
legrealisztikusabb végrehajtása mellett. Ez természetesen feltételezi a kockázatok pontos 

25 NATO STANAG 7160FS  2006.
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ismeretét. A repülésbiztonságért felelős szervezeti elemek és személyek – hasonlóan 
a már vázolt polgári biztonságirányítási rendszerek működéséhez – szakértői tanácsok 
és útmutatások útján segítik a parancsnokot a döntések és kompromisszumok meghoza-
talában. Az alkalmazás időszakában a feladat kerül előtérbe, így nagyobb mértékű koc-
kázat vállalása válik szükségessé. A NATO által támogatott repülésbiztonság-irányítási 
rendszer a békeidős alkalmazást tekintve hasonló alapelveken nyugszik, mint az ICAO 
rendszere. Elemeik és folyamataik megfeleltethetők egymásnak, ezen felül a céljukban 
is hasonlók, hiszen mindkettő a rendszeren belülről kiinduló veszélyforrások felderítését 
és kezelését tartja elsődlegesnek. Műveleti alkalmazás esetén viszont a hangsúlyok a fel-
adatprioritás irányába mozdulnak el, és a rendszeren kívüli veszélyforrások mérlegelése 
is előtérbe kerül.

Az EUROCONTROL repülésbiztonsági értékelő rendszere

Az EUROCONTROL által a légi közlekedési szolgáltatók közreműködésével bizton-
ságértékelési módszert fejlesztettek ki SAM néven. A szakterület-specifikus módszer 
az SMS-hez hasonlóan körfolyamatszerű megoldást kínál a biztonsági kockázatok keze-
léséhez.26 A módszer működése során három folyamaton keresztül valósul meg. Ezeket 
mint három szűrőt vagy a Reason-modellhez hasonló védelmi vonalat kell elképzelnünk. 
A három egymásra épülő folyamat az FHA (functional hazard assessment) vagyis funk-
cionális veszélyforrás-elemzés, a PSSA (preliminary safety system assessment), vagyis 
előzetes rendszerbiztonsági elemzés és az SSA (system safety assessment), azaz rend-
szerbiztonsági elemzés.

A módszer teljes rendszer-megközelítést (total system approach) alkalmaz, tehát 
sorra veszi a légiforgalom-irányítási rendszer minden elemét abból a szempontból, hogy 
azok mennyiben járulhatnak hozzá bármilyen légi közlekedési esemény kialakulásához. 
A megközelítés alapvetően a technikai rendszer elemeire koncentrál, de számol az emberi 
tevékenységgel is, így figyelembe vesz emberi (pilóta, irányító, karbantartó) hibákat is. 
Ami a légiforgalom-irányítás technikai rendszereit illeti, a módszer az azt támogató 
berendezések teljességét lefedi, szisztematikusan keresve azokat a veszélyforrásokat, 
amelyek aktivizálódásuk folytán a rendszer biztonságos működését negatív irányban 
befolyásolhatják. A meghibásodási lehetőségek a technika fejlődésével természetesen 
csökkennek, de a módszer ezeket a lehetőségeket sem hagyja figyelmen kívül, mint ahogy 
az emberi tévedés kockázatát sem a rendszer helytelen üzemeltetése esetén.

Az ICAO és a NATO bemutatott repülésbiztonsági alapelveihez hasonlóan a SAM 
figyelme kiterjed a tágabban vett humán faktor elemeire is, figyelembe véve a vezetési 
és szervezeti folyamatokat, amelyek a rendszer biztonságos működését lehetővé teszik. 
A vázolt rendszerekhez hasonlóan értékként deklarálja a biztonság irányában tanúsí-
tott elköteleződést a szervezet egésze részéről, valamint a megelőzést, mégpedig annak 

26 EUROCONTROL  2006.
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proaktív formáját. A módszer nem csupán abban alkot kiemelkedőt, ahogy a rendszer 
egészét átfogva a technikai kockázattermelő képességeket felderíti, hanem az emberi 
tevékenységhez való modern viszonyulásában, amelyre a tisztességes hibát megengedő 
humánus hozzáállás jellemző. Az SMS-rendszerrel összevetve a SAM-ben  átfedéseket 
találhatunk. A módszer alapelveit átvéve épít az SMS-rendszerre, de egyben tovább-
fejleszti is azt, amennyiben az ATM-terület biztonsági elemzéseihez kínál a rendszer 
egészét lefedő eszközt.

Összegzés

A biztonság a légi közlekedésben kulcsfontosságú tényező. Nem önmagában az, hanem 
a légi közlekedés komplex tevékenységstruktúráiban a rendszerelemekre való ráhatá-
sában, illetve az elemek és a biztonság interdependenciájában nyer értelmet. A biz-
tonság a hatékonyság része. Egy légi közlekedési vállalkozás akkor tud sikeres lenni, 
ha hatékony, ez pedig lehetetlen a biztonsági optimum fenntartása nélkül. Ugyanez igaz 
a légi járművek műveleti alkalmazása esetén, illetőleg a békeidős kiképzésfelkészítésben 
is. A harctevékenység sikere nagyban függ egyrészről a kiképzés realisztikus voltától 
és biztonságától, valamint a harci feladatok során a biztonság és a reális kockázatvállalás 
egyensúlyától. Mindennek alapja a kockázat természetének és mibenlétének ismerete, 
a veszélyforrások azonosítsa és az azokról való tudás felhasználása a kockázatelemezés 
és -kezelés folyamatában. A veszélyforrás-azonosítás, a kockázatelemzés és -kezelés 
legjobb gyakorlatain dolgozó nemzetközi szervezetek rendszerszintű és szakterület-
specifikus megoldásokat kínálnak. A rendszerek bevezetése vagy adaptációja és későbbi 
felhasználása hozzájárulhat a katonai repülés biztonságának fejlesztéséhez.
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Az átfogó művelettervezés kialakulása és fő jellemzői

Fazekas Ferenc

Bevezetés

Az átfogó megközelítés a NATO aktuális koncepciója, amellyel a szövetség az előtte 
álló feladatok megoldását, illetve a szövetségen kívüli szereplőkkel való kapcsolattartást 
képzeli el. Az átfogó megközelítés lényege abból a felismerésből fakad, hogy a  21. szá-
zadi környezetében a pusztán katonai erő alkalmazása nem jelent megoldást egyetlen 
egy válságra sem: a sikeres válságkezelés kulcsa a politikai, társadalmi és katonai erő-
források megfelelő alkalmazásában gyökerezik.

A  20. század utolsó és a  21. század első évtizedei a miniatürizáció által indukált tech-
nológiai forradalom jegyében teltek, s ennek hatásai nem kerülték el a katonai területet 
sem. A mind újabb technológiák forradalmasították a hadviselést, a felderítés tekinte-
tében például olyan információhalmaz lett kvázi azonnal elérhető, amely a korábbiakban 
hosszú, kitartó munkával is nehezen volt beszerezhető. A precíziós fegyverek az alkal-
mazási hatékonyság növelése mellett még gazdaságossá is tették a bevetéseket. Már e két 
tényező önmagában is elég kellett legyen ahhoz, hogy a hadviselésről való gondolkodást 
és magát a hadviselést is forradalmasítsa. Ez a gondolati forradalom a műveletek hatá-
salapú megközelítésének koncepciójában csúcsosodott ki, amely végül a NATO átfogó 
megközelítésével kombinálva hozta létre a katonai műveletek átfogó megközelítését, 
amelyben pedig kiemelt szerepet kap az átfogó művelettervezés, amely a NATO katonai 
műveleteinek kiinduló folyamata.

Munkánk célja az, hogy egy történeti áttekintés keretében megvizsgáljuk és be-
mutassuk az átfogó megközelítés kialakulását, kiemelt figyelmet fordítva az alapjául 
szolgáló, az Egyesült Államok katonai gondolkodóitól eredeztethető hálózatközpontú 
hadviselés és a hatásalapú hadviselés koncepcióira. Ennek megfelelően egy összefoglaló 
jellegű történeti áttekintés után bemutatjuk az átfogó művelettervezési direktíva által 
meghatározott keretrendszer főbb jellemzőit, majd kitérünk a fejlődésének lehetséges 
irányaira, trendjeire.

A hatásalapú műveletek koncepciójának kialakulása

A világháborús koncepcióktól a hálózatokig

Az átfogó megközelítés miértjeinek megértéséhez elengedhetetlenül szükséges az  1980-as  
évektől kezdődő, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból induló és az USA haderejét 
érintő modernizációs folyamatok ismerete és megértése.
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A hidegháború első szakaszai a harcászat terén alapvetően nagy változásokat nem 
hoztak, a hadseregek ugyanolyan módon tervezték a harcot megvívni, mint a második 
világháborúban, kiegészítve az atomfegyverek alkalmazásával.  1973-ban  az amerikai 
katonai gondolkodás fejlesztésére, a jövő háborújának megnyerését eredményező kon-
cepciók kidolgozására hozták létre az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének (U.S. 
Army) Kiképzési és Doktrinális Parancsnokságát (Training and Doctrine Command, 
TRADOC).

A TRADOC elemzői a U.S. Army előtt álló kihívások elemzése során feltárták, 
hogy két lehetséges forgatókönyv valószínű a jövő háborúit tekintve: egy nagy intenzi-
tású, páncélos kötelékek összecsapásából álló háború egy európai hadszíntéren, illetve 
egy főleg gyalogos-könnyűgyalogos kötelékek alkalmazását igénylő háború egy másik 
hadszíntéren.

A szemben álló Varsói Szerződéssel a technikai eszközök számában és emberanyag 
tekintetében fennálló lemaradást kiküszöbölendő az  1973-as  arab–izraeli háború tapasz-
talatait feldolgozva született meg  1976-ban  az Active Defense1 koncepciója, az új FM 
 100-5 harcszabályzat kiadásával. Bírálói szerint az új eljárásrendszer, mivel a fő erő-
kifejtést az első ütközet megnyerésére helyezte, nem foglalkozott kellően az ellenség 
tartalékainak problémájával.

1982-ben  az új kiadású FM  100-5, az AirLand Battle2 koncepció már a fő harctevé-
kenységi területen levő ellenséges kötelékek elszigetelését és megsemmisítését, a tar-
talékban levő csapatok pusztítását, felvonulásuk megakadályozását célozta. Ahhoz, 
hogy az AirLand Battle sikeres lehessen, elengedhetetlen volt a légierő és szárazföldi 
haderőnem együttműködése, illetve az új technológiai vívmányok tömeges alkalmazása. 
Egyértelművé vált, hogy a létszámbeli hátrányt a modernebb, pontosabb fegyverekkel, 
a mindenkor egységes vezetéssel és az ellenség mélységébe irányuló folyamatos csapá-
sokkal igyekeztek kompenzálni.3

Az AirLand Battle-koncepció magvát képező információigényt egyre hatékonyabban 
tudták kiszolgálni az információs forradalom által biztosított lehetőségek. A szovjet blokk 
széthullásával egyedüli szuperhatalommá váló USA előtt egyedülálló lehetőség nyílt, 
hogy fegyveres erőit a kor vívmányait kihasználva modernizálja, és ezáltal bebiztosítsa 
a világ vezető hatalmának szerepét. Az új koncepció, amely a hagyományos nagy 

1 Annyi, mint: „aktív védelem”. Megjegyzendő, hogy maga az FM  100-5 Operations szabályzat 
nem nevezi így a koncepciót sehol, bár beszél aktív védelemről. A koncepció tartalma – az addig 
hagyományosan védelmi harcra jellemző módszerek kihasználása – miatt ráaggatott, a hadseregen 
belül használatos Active Defense ragadványnév később kvázihivatalos használatba került, teljesen 
megszokottá vált az  1976-os  FM  100-5 szabályzatra Active Defense-ként hivatkozni.
2 Annyi, mint: „légi-szárazföldi ütközet”. Elődjével ellentétben az  1982-es  kiadású FM  100-5 
Operations szabályzat címeként tüntették fel az AirLand Battle kifejezést, ezzel is hangsúlyozva 
a koncepció lényegét, a haderőnemek közti együttműködés fontosságát.
3 Farrell  2010, 675.
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kötelékekkel  vívott csaták helyett a mindenre kiterjedő folyamatos kontrollt helyezte 
előtérbe, a teljes spektrumú fölény (Full Spectrum Dominance) elnevezést kapta.4

A teljes spektrumú fölény nagyban épített az  1991-es  öbölháború elsöprő, már-már 
megdöbbentő gyorsaságú koalíciós sikerére, az ott felismert folyamatok logikus tovább-
gondolásaként a hangsúlyt az információs fölény által biztosított meghatározó manő-
verekre, precíziós csapásokra, a fókuszált logisztikára és az összes dimenzióra kiterjedő 
védelmi képességek kialakítására helyezte.5

Az  1991-es  öbölháború tapasztalatainak feldolgozása és beépítése az amerikai haderő 
különböző haderőnemeinek szabályzataiba folyamatos volt, de ezeken túl a katonai gon-
dolkodók szélesebb összefüggéseket vizsgálva, a jelen és a jövő lehetőségeit figyelembe 
véve régi-új koncepciók kidolgozásának és propagálásának szentelték az idejüket. Két 
ilyen, az átfogó megközelítés létrejöttében kiemelkedő koncepció volt a hálózatközpontú 
hadviselés (network-centric warfare, NCW), illetve a hatásalapú műveletek6 (effects-
based operations, EBO).

A hatásalapú műveletek (effects-based operations) elméletének megjelenése

Minden kor minden szakterületének megvan a maga dogmája, Szent Grálja, válasza 
a mindenség nagy kérdéseire, és nincs ez másként a hadtudomány tekintetében sem. 
A  2000-es  évek elejére az Egyesült Államok fegyveres erőinek egy jelentős, gondolat-
formáló részénél az egyik ilyen Szent Grál a hatásalapú műveletek koncepciója lett, amely 
döntő mértékben befolyásolta a következő évek műveleteit, illetve a különböző eljárások 
és szabályzók kidolgozását, nemcsak az USA, hanem a NATO fegyveres erőinél is.

A hatásalapú műveletek definíció szerint „a katonai műveletekben részt vevő erők 
részére rendelkezésre álló különböző eszközök koherens és átfogó alkalmazását jelenti 
olyan hatások kiváltása érdekében, amelyek nélkülözhetetlenek a tervezett feladatok 
és a katonai műveletek végső céljának eléréséhez”.7

Nem véletlen, hogy a koherens és átfogó módszer kialakítását és az egész 
hatásmechanizmus propagálását a légierő haderőnem képviselői kezdték el. A szárazföldi 
haderőnem képviselőinek szárazföldközpontú gondolkodásával szemben – azaz csak azt 
tudom befolyásolni, amit látok, vagy ami lőtávolságban van – a dinamikusan fejlődő 
légierő szakemberei jóval nagyobb távolságokon és mértékben voltak képesek kifejteni 
hatásaikat az ellenség mélységében. A légierő szakembereinek néha korukat megelőző 

4 Joint Vision  2010,  1996, 2–3.; 25–27. 
5 Joint Vision  2010,  1996, 26.
6 A hadelmélet a hadviselés jellemzői között tárgyalja a hatásalapúságot. Bár a fordítás alapján 
az effects-based jelentése ugyanúgy hatásalapú, de az eltérő mögöttes tartalom miatt a kettő nem lehet 
ugyanaz. 
7 Krajnc  2020, 417.
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gondolatait, széles látókörét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a légi hadviselés több 
nagy formátumú teoretikusa is foglalkozott az ellenség mint rendszer problémájával.

Elsőként említendő a sorban a brit Sir John C. Slessor légimarsall, aki  1936-ban  – még 
alezredesként – írt Air Power and Armies (Légierő és hadseregek) című könyvében már 
felvázolja a modern légi háború körvonalait: hatásokat kifejteni az ellenség utánpótlási 
rendszerére, a létfontosságú központjaira,8 amelyek célja azok működésének megaka-
dályozása és ezáltal az ellenség légi és szárazföldi csapatainak megbénítása, a szemben 
álló fél lakosságának demoralizálása.9 A clausewitzi súlypont – „az erőnek, mozgásnak 
valamiféle középpontja, amitől minden függ”10 – fogalmától bár eltér a létfontosságú 
központ fogalma, lényegileg nagyon is hasonló: minden létfontosságú központ felfogható 
egy-egy rendszerelem súlypontjaként.

Slessor elméleti rendszere nem tartalmaz forradalmi újításokat, pusztán egy gyakor-
lati, végrehajtó szakember tapasztalatait összegzi, és ezekből következtetéseket levonva 
alkot meg egy elméletet. A hatások alatt még konkrét fizikai behatásokat ért: valaminek 
az elpusztítását, rombolását, de a hatások következményeit már holisztikusan elemzi. 
A hatásalapú műveletek fő alapelemei, a hatások, a súlypontok és a rendszerek egyaránt 
megtalálhatók benne, és ezáltal tekinthetjük a légierőt kezdetektől átfogó hatásalapú 
gondolkodás egyik korai manifesztációjának. Látható tehát, hogy bár maga a hatásalapú 
művelet egy amerikai „találmány” a maga ma ismert formájában, kialakulása nem csupán 
az amerikai gondolkodóknak és tapasztalatoknak köszönhető, hanem egy, a légierőt 
átható gondolkodásmódban gyökerezik.

Az Egyesült Államokban a hatásalapú műveletek kialakulásának első evolúciós lép-
csőfokai a második világháború előtti légierő-kiképző bázisig, az Air Force Tactical 
Schoolig vezethetők vissza.11 Slessor művének szakmai körökben élvezett népszerű-
sége magával hozta gondolatai terjedését, és talán nem csak a véletlen műve az, hogy 
az  1940-es  évek amerikai repülőszabályzatai átvették többek között a létfontosságú 
központ fogalmát, az FM 1-5  1943-as  kiadása szerint „a fontos célokat valószínűleg 
az ellenség kommunikációs vonalainak létfontosságú központjaiban találjuk, illetve 
az ellenséges ország gazdasági rendszerének fontos létesítményeiben”.12 Ennek a sza-
bályzatpontnak a megszületése egy anekdota szerint onnan indul, hogy az Air Force 
Tactical School oktatói egy nap fel akartak szállni a gépeikkel, de a légcsavart feszítő 
rugók elöregedtek, és újakat kellett beszerelni. Mivel a bázison nem volt raktáron rugó, 
az egyetlen előállítótól, a pittsburghi gyárból kellett rendelni. A rendelés viszont nem 
érkezett meg, mert egy árvíz miatt a gyár be volt zárva, a termelés állt. Az a felismerés, 

8 Vital centre, definíciója szerint „egy ember, egy haderő vagy egy nemzet olyan szerve vagy 
központja, amelynek az elpusztítása, vagy akár működésének megzavarása a további életére nézve 
végzetes. Megjegyzendő, hogy a végzetességhez nem szükséges a létfontosságú szerv fizikális 
elpusztítása.” Slessor  1936,  16. 
9 Slessor  1936, 1–30.
10 Clausewitz  2013, 656.
11 Vego  2006, 52. 
12 FM 1-5  1943,  12.
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miszerint néhány kis rugó hiánya az egész repülőszázadot működésképtelenné tudja 
tenni, szülte meg azt a gondolatmenetet, amelyet később a stratégiai bombázások ter-
vezői használtak a célpontok kiválasztásánál.13

A légierő mint csapásmérő erő a technika fejlődésével egyre nagyobb távolságokban 
egyre nagyobb mértékben lett képes pusztítani az ellenséget. Ezen pusztító erő kihaszná-
lására születtek meg a különböző célkezelési14 eljárások, amelyek a csapások hatékony-
ságát voltak hivatottak növelni. A háborús doktrínáknak megfelelően ezek a haderőnemi 
eljárások megmaradtak a légierő berkein belül, ahol is a mindennapi munkavégzés alapját 
képezték. Ahogy fentebb bemutattuk, a doktrínák fejlődésével  1982 után egyre szorosabb 
együttműködés kellett kialakuljon a légierő és a szárazföldi haderőnem között, ekkor 
kezdtek a légierő eljárásai kitörni a haderőnemi keretekből.

Természetesen nemcsak a hadtudomány mindenkori elméletének és gyakorlatának 
ismeretei, hanem más, a nem katonai szférából átvett tudományelemek és kutatások is 
befolyásolták a hatásalapú műveletek kialakulását és fejlődését. Mint említettük, már 
Slessor maga is tárgyalta az ellenség rendszereit, és ez a rendszerközpontúság a rendszer-
elmélet fejlődésével komoly hatásokat gyakorolt arra a tudásbázisra, amelyből később 
a hatásalapú műveletek kialakultak.

A rendszerszemlélet, bár biológiai kutatásokban gyökerezik, az automatizálás, táv-
irányítás, mesterségesintelligencia-kutatás és a programozás területein ért el kiemelkedő 
népszerűséget. Az  1980-as  években a robbanásszerűen fejlődő informatika, valamint 
az egyre nagyobb szerepet kapó közgazdaság-elmélet hatásai átjárták az Egyesült Álla-
mokat, és így az egész világot. Minden tudományterületen népszerű lett a rendsze-
rekben való gondolkodás, a rendszerek keresése, az összefüggések feltárása. A katonai 
terminológiában az a pont, amikor a rendszer nem csak fegyverrendszer értelemben lett 
használatos, a 80-as  évek végére tehető.

John A. Warden III., az Egyesült Államok Légierejének egyik tisztje  1988-as  The Air 
Campaign: Planning for Combat című, a témát történelmi példákon keresztül bemutató 
munkájában az egyik központi gondolat az, hogy a szemben álló fél harcképességét egy 
ellátórendszer tartja fenn. Az elsősorban a légierő szakembereinek szóló művének pél-
dáiban főként az ellenség légierejére összpontosít, a repülőgép-utánpótlást pedig egy 
különböző alrendszerekből felépülő összetett rendszerként értelmezi. Azt a megállapítást 
teszi, hogy a rendszer működésképtelenné tételéhez elég lehet akár egy alrendszer sem-
legesítése is.15 Megállapítása szerint a katonai kötelékek által végrehajtott tevékenységek 
tervezésénél a fő hangsúly az elérhető hatáson kell legyen: ha a hatás nem időbeli, vagy 
nem elég jelentékeny, akkor arra a tevékenységre nincs szükség.

Az  1991-es  öbölháború volt hosszú ideje az első olyan művelet, ahol a légierő intenzív 
alkalmazásával, az új fegyverrendszerek valós körülmények között történő bevetésével 
tesztelhették a meglévő eljárásrendeket. Warden ezredes volt felelős a légi hadműveleti 

13 Meilinger  2004,  117.
14 Targeting.
15 Warden  1988, 40–43.
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tervek kidolgozásáért, helyettese pedig David A. Deptula alezredes volt. Ők és tervező-
csapatuk a rendszerszintű megközelítést alkalmazva folytatták a célkezelést. Ezen túl, ki-
lépve a hagyományos célkezelési keretek közül, a különböző célok pusztításának nemcsak 
közvetlen, hanem másodlagos és harmadlagos hatásait elemezték, és ezeket figyelembe 
véve készítették el a célkezelési terveiket. A műveletek elsöprő sikere és legfőképp gyor-
sasága megrázta a nemzetközi katonai közvéleményt, amely kétségbeesetten megpróbált 
választ találni a vártnál nagyobb mértékű és könnyebben megszerzett sikerre. A siker 
egyik kézenfekvő oka a légierő, illetve annak modern, precíziós fegyvereinek intenzív 
alkalmazása volt. Az alkalmazás mellett azonban az alkalmazás módja, a rendszer-
szemléleten alapuló hatásalapú megközelítés is forradalmi újítás volt.16 Az elkövetkező 
években az elméleti koncepciójuk gyakorlati sikerén felbuzdulva a említett két légierős 
tervező elkezdte módszerük elméleti alapjainak kidolgozását és propagálását.

Warden  1995-ben  jelentette meg a The Enemy as a System (Az ellenség mint rendszer) 
című cikkét, amely az öbölháborúban megalapozott, gyakorlatban bevált módszereit 
egységes elméletté tette. Ez az első olyan mű, amely a hatásalapú megközelítés alkotó-
elemeit definiálni igyekszik. A szemben álló felet mint komplex rendszert értelmezve 
megállapítja, hogy részeire bontható, amely alrendszerek az úgynevezett ötgyűrűs modell 
alkalmazásával funkcionálisan csoportosíthatók. Az öt gyűrű (a haderő, a lakosság, 
az infrastruktúra, a kritikus szolgáltatások és a vezetés) a valóságot ugyan nem repre-
zentáló, de az összefüggéseket felismerhetően ábrázoló logikai modellezése a rendszert 
alkotó, egymásra ható alrendszereknek. A rendszer működését közvetlen vagy közvetett 
hatásokkal lehet befolyásolni, és ezeket a lehetséges hatásokat, azok mechanizmusát 
ennek a modellnek a segítségével lehet azonosítani.17

Deptula  1995-ben  megjelent Firing for Effect: Change in the Nature of Warfare 
(Tüzelés a hatás érdekében: változás a hadművészet természetében) című munkájában 
vázolta fel az első, hatásalapú megközelítésre épülő célkezelési eljárásrendet. Művében 
a hatásalap még tisztán a légierő alkalmazására és a célkezelésre szorítkozott, egyik 
alaptézise a hatásalapú célkezelés elsősége volt a hagyományos, a második világháború 
idején született pusztításalapú célkezelés előtt.18

Ez a fajta rendszerszemléletű, a kézzelfogható, harcászati közelségű dolgokat kon-
textusba és bizonyos távolságba helyező rendszerszintű megközelítés egy közvetlen 
összecsapások megvívására felkészített szárazföldi vezető számára nem volt egyszerűen 
megfogható koncepció. A lövészpáncélosokat és harckocsikat mint csatákat eldöntő 
fegyverrendszereket elsődlegesnek tartó szárazföldi parancsnokok számára, akiknek 
a cél (objective) mindig egy megfogható, térképen vagy a valóságban jól azonosítható 
dolog vagy esemény, az alrendszerek elemzésével azonosított kiváltani szükséges hatás 
nem feltétlenül értelmezhető könnyen, különösen, ha az egy megszokott harcászati vagy 
hadműveleti tevékenység következményeként nem azonosítható egyértelműen.

16 Mattox  2006, 3.
17 Warden  1995, 41–55.
18 Kreighbaum  2011, 97–98. 
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Nem véletlen tehát, hogy a hatásalapú műveletek korai képviselői légierős szakem-
berek, azok közül is főleg a célkezelés rendszerének kidolgozói vagy ismerői voltak. 
Utólagosan persze többen próbálták a többi haderőnem képviselőinek munkáiban is fel-
fedezni a hatásalapúság jeleit. A haditengerészet képviselőjének, Owens admirálisnak 
 1996-ban  megjelent The emerging U.S. system of systems (Az amerikai rendszerek rend-
szerének megjelenése) című cikkét tekintik az első olyan műnek, amely egyértelműen 
a rendszerek rendszeréről beszél. A cikk értelmezése után azonban egyértelmű, hogy 
az admirális a fegyverrendszerek és felderítőrendszerek rendszeréről beszél, nyoma sincs 
az absztrakt, kézzel meg nem fogható rendszerszemléletnek, vagy akár csak valamilyen 
hasonló koncepciónak, amely Warden műveinek alapjául szolgál.19 Hasonló analógiával 
Jominit is tekinthetnék az alapgondolat megalkotójának, hiszen A háború művészetéről 
című művének XVI. fejezetében ő is a hadműveletek rendszeréről beszél.20 Az ilyen 
és hasonló érvelés az eklatáns példája a későbbi, visszamutató internetes keresések 
eredményei forráskritika nélküli alkalmazásának értelmetlenségére. Mindezek tükrében 
tehát nem vitatható el a gondolat eredeti, légierős alapzata.

1996-ban  a Joint Vision  2010 dokumentum határozta meg az amerikai fegyveres erők 
számára az elkövetkező évek fejlesztési irányait a technológiai innovációkra és az öböl-
háború tapasztalataira alapozva. A teljes spektrumú fölény eléréséhez szükséges összha-
derőnemi alapú fegyveres erő a rendelkezésre álló rendszerek alkalmazásával tökélyre fej-
lesztett precíziós csapásképességgel kell rendelkezzen. Ezt a teljes spektrumú képességet 
alkotó alrendszerek – mint többek között a felderítőrendszer, az adatközlési rendszer, 
a precíziós fegyverrendszerek – alkalmazását hatékonyan csak jól kidolgozott metodi-
kával lehet megvalósítani. A dokumentum ezért kiemeli egy összhaderőnemi doktrína 
megalkotásának fontosságát, amely doktrína egyik sarokkövének sokáig a hatásalapú 
műveleteket tartották.21

A hadviselés forradalma

A hatásalapú megközelítés kialakulását propagálói és kortársai a legújabb hadviselési for-
radalomnak tartották, és mint ilyet kiemelt fontosságú ügyként kezelték. De mit értünk, 
mit érthettek ők hadviselési forradalom alatt?

A hadviselés az évezredek során folyamatos változásokon ment keresztül, amelyeket 
elsősorban az új technológiák megjelenése, illetve elsősorban ezek katonai területen történő 
alkalmazása okozott. Mai nyelvhasználatunkban a forradalom pusztán jelentőségteljes 
változást jelent, amely magában hordozhatja a váratlanságot, az erőszakosságot is. Egy 

19 Mindazonáltal Owens műve a hálózatközpontú hadviselés elméleti alapját tisztázó egyik korai 
művének számít, mint a későbbiekben erről még szólunk.
20 Angol fordításban Of the System of Operations, eredeti francia nyelven Du système des opérations.
21 Joint Vision  2010,  1996,  17–29. 
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változás általában akkor lesz forradalmi, ha a fennálló rendszerben gyors és általában 
vissza nem fordítható változást okoz.

A hadviselés forradalma mint fogalom, illetve tartalmának kutatása viszonylag későn 
keletkezett. Ahogy egyre több technológiai újítás jelent meg a hadviselésben, a katonai 
szakemberek és gondolkodók egyre nagyobb számban kezdték ezek fontosságát figyelni 
és kutatni. Már az  1970-es  évek szovjet katonai irodalma elkezdett foglalkozni a küszöb-
önálló, illetve folyamatban lévő haditechnikai forradalommal, különös tekintettel a viet-
námi háború során megismert amerikai technológiai vívmányok természetére és hatá-
sára. A haditechnikai forradalom és a mögötte levő gondolat az  1980-as  években került 
át az Egyesült Államok tudományos-katonai világába, ahol egy rövid evolúció után 
hadviselési forradalom (revolution in military affairs) néven szolgált számos új teória 
alapjául, illetve támaszául.22

A hadviselési forradalom fogalmának támogatói új szemszögből vizsgálták meg a had-
történelmet, és próbáltak a korábbi hadviselési forradalmak nyomára bukkanni. A francia 
forradalom utáni napóleoni éra egyértelműen akként azonosítható, hiszen a tömeghad-
seregek alkalmazása újszerű és sokkoló hatással bírt a kor hadászatára, és olyan változást 
hozott, amelyet nem lehetett visszafordítani. Hasonló forradalomként értékelték a német 
hadsereg  1940-es  sikereit a franciákkal szemben: a nagyobb és jobban felszerelt francia 
hadsereg hetek alatt teljes vereséget szenvedett a meglévő technológiákat jobban hasz-
náló német haderőtől.

A hadviselési forradalmakat vizsgálva több érdekesség megfigyelhető. Egyrészt 
a hadviselést nem feltétlenül egy új technológia megjelenése és alkalmazása forradal-
masítja: a  18. század végének francia hadserege semmiféle olyan technológiai újítással 
nem rendelkezett, amellyel a vele szemben álló hadseregek ne rendelkeztek volna. Az ő 
esetükben a forradalmat nem az új technika alkalmazása jelentette, hanem az alkalmazás 
méreteinek növekedése, amely magával hozta a logisztikai és adminisztrációs rendszer 
fejlődésének szükségességét.

A második világháború elejének német hadserege sem rendelkezett semmi olyan tech-
nikai eszközzel, amelyhez hasonló ne lett volna a szemben álló erők állományában. Sem 
a harckocsik, sem a rádiók, sem a légi támogatás nem számított egyedülálló vívmánynak, 
amelyet a franciák ne ismertek volna. Ebben az esetben a forradalmat az jelentette, hogy 
a rendelkezésre álló és a hadviselésbe bevont technológiák alkalmazását a hozzájuk 
igazított harcászati elvek mentén hajtották végre: míg a franciák egy első világháborús 
tapasztalatok alapján kialakított harcászatot támogattak meg új technológiákkal, addig 
a németek az új technológiákon alapuló újfajta harcászattal próbálkoztak, méghozzá 
kirobbanó sikerrel.

A hadtörténelmi példák analógiájából azt a logikus következtetést lehet levonni, hogy 
az új technológiák bár fontosak a hadviselési forradalom szempontjából, ugyanilyen 
fontos, ha nem fontosabb az alkalmazásuk koncepciójának kidolgozása. A folyamatok 

22 A haditehnikai forradalom az amerikai szóhasználatban military-technical revolution (MTR), 
a hadviselési forradalom pedig revolution in military affairs (RMA). 
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vizsgálatakor az is nyilvánvalóvá válik, hogy a hadviselés legalsó, harcászati szintjén 
elért sikerek önmagukban még nem háborúkat eldöntő tényezők: ha a többi szint – bele-
értve a nem katonai szintet is – nem támogatja azokat, akkor az egész rendszer bukásra 
van ítélve. A hadviselés forradalma ebben a megközelítésben tehát nem más, mint az új 
technológiák alkalmazása új eljárások, doktrínák és szervezetek létrehozására, a hadi-
technikai forradalom pedig az új technológiák és rendszerek alkalmazása a meglevő 
eljárásokra és szervezetekre.

Mindezek tükrében az amerikanizált hadviselési forradalom terminológiailag 
és működésében is jócskán túllépett a haditechnikai vonatkozásokon elsősorban az ame-
rikai védelmi szektor felépítése és működési mechanizmusa miatt. Az első öbölháború 
eredményein fellelkesült, a Szovjetunió szétesése után megkönnyebbült amerikai védelmi 
ágazat most először kapta meg a lehetőséget, hogy ne az ellenfél lépéseire reagálva kelljen 
a saját eljárás- és eszközrendszerét alakítani, hanem a jövő háborújának alakulását ők 
diktálhassák. Ennek jegyében a hadviselési forradalom kifejezés mellett megjelentek 
a kapcsolódó, USA-specifikus „forradalmak”, nevezetesen a védelmi ügyek forradalma 
és a védelmi beszerzés forradalma.23

A hadviselési forradalmak propagálói szemében elméletük legfrissebb bizonyítéka 
az  1991-es  öbölháború lett. A fegyver- és érzékelőrendszerek fejlődése egyértelmű bizo-
nyítékát adta annak, hogy az a hadviselés, amelyet a második világháború, a koreai 
háború és a vietnámi konfliktus során ismert meg az Egyesült Államok, véglegesen 
és alapvetően változott meg. Azon lehetőségek közül, amelyeket ez a forradalom meg-
nyitott a haderő előtt, a legígéretesebbnek az információs rendszerek fejlődése bizonyult, 
tekintve, hogy a kor legfejlettebb és legdinamikusabban fejlődő információtechnológiai 
kutatóműhelyei és ipari központjai az Egyesült Államokban voltak.

A platformközpontú informatika hálózatközpontú informatikává alakulása egy új 
szintre emelte az információmegosztást, sorban kialakultak a helyi hálózatok, majd ezek 
összekapcsolásából a világhálózat. A mindent mindennel összekapcsolás, az információk 
korlátlan mennyisége és rövid időn belül történő megosztásának lehetősége egy forra-
dalom volt a számítástechnika területén. Mivel ez az informatikai forradalom stimulálta 
a hadviselés forradalmát, elkerülhetetlen volt a két folyamat kapcsolódása, amely végül 
a hálózatközpontú hadviselés koncepciójának kialakulását eredményezte.

A hálózatközpontú hadviselés (network-centric warfare) koncepciója

A hálózatközpontú hadviselés alapvetően egy olyan koncepció, amely a harc megvívá-
sának minden aspektusát összekötve kialakít egy közös helyzetismeretet, majd ennek 
segítségével – a parancsnok szándékát ismerve – lehetővé teszi a hatások olyan egysé-
gének és szinkronizálásának kialakítását, amely megsokszorozza a katonai erő harci 

23 Owens  2002, 57.
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lehetőségeit.24 Ezekből következik, hogy a hálózatközpontú műveletek olyan békeidő-
szaki válságreagáló vagy háborús katonai műveletek, amelyekben a hálózatközpontú 
hadviselés elveit és lehetőségeit kihasználják.

A hálózatközpontú hadviselés lényege első olvasatra egyértelműnek tűnik: a külön-
böző hálózatok egymáshoz kapcsolódása támogatja a haderő optimális alkalmazását, 
megteremti annak feltételeit. De milyen hálózatokról is beszélünk? Pusztán csak számító-
gépes rendszerekről? Vagy katonai műveletek hálózatáról? Esetleg emberek kapcsolati 
hálóiról?

Ahogy a hatásalapú műveletek alapötlete egyértelműen visszavezethető a légierő 
haderőnemhez, úgy a hálózatközpontú hadviselés elméletének alapötlete is egy haderő-
nemhez köthető, ez pedig a haditengerészet. A korábban már említett Owens admirális 
 1996-ban  a hadviselés forradalmának három, a jelenben is érezhető, de alapvetően a jövő 
háborúját befolyásoló hatását említi: a felderítés, a vezetés és a precíziós csapásmérő 
erő kialakulását. Cikkében kiemeli, hogy e három tényező szinergiájának tartalmát 
a kifejlesztett, illetve a fejlesztés alatt álló haditechnikai rendszerek támogatják, ame-
lyek együttműködése adja a rendszerek rendszerét. Ez a rendszerek rendszere tehát egy 
olyan hálózat, amelynek megfelelő használatával kialakítható a domináns harctéri tudás 
(dominant battle space knowledge), azaz az információ gyűjtésének és elemzésének 
az a szintje, amely lehetővé teszi az ellenféllel szembeni műveletek sikerét.

Az Egyesült Államok Haditengerészete az  1980-as  években kezdte el a kísérleteket, 
amelyek a haditengerészeti fegyverrendszerek és felderítő rendszerek együttműködé-
sének növelését célozták. Az együttműködő bevetési képesség (Cooperative Engage-
ment Capability, CEC) néven futó programot a távol-keleti hetedik flottán tesztelték, 
és  1996-ban  érte el a kezdeti műveleti képességet. A további tesztek és fejlesztések 
egészen a  2000-es  évek elejéig folytak. Ezek a fejlesztések jelentik a hálózatközpontú 
hadviselés elméletének egyik első gyakorlati megvalósulását, azaz a szenzor- és fegy-
verrendszerek rendszerét.

A haditengerészet eredményein felbuzdulva a tengerészgyalogság is megkezdte saját 
képességeinek fejlesztését és rendszereinek kidolgozását, így végül az összhaderőne-
miség jegyében a haditengerészet CEC-rendszere képessé vált a tengerészgyalogság 
rendszerével együttműködve a légvédelem és a légi fölény biztosítására a kombinált 
tengeri-szárazföldi harcmezőn.

Az  1990-es  évek technológiai robbanása által generált hullámra ülve az Egyesült 
Államok Hadserege is potenciált látott a hálózatközpontúságban, és elkezdte a saját 
rendszereinek fejlesztését. A digitalizációban látott lehetőségeket kihasználva a hadsereg 
első lépésben egy digitalizált dandár kialakítását tűzte ki célul, azaz fel kívánta szerelni 
a dandárt olyan technikai eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a valós idejű információk 
megszerzését és megosztását a dandáron belül. A dandár  1997-ben  hajtott végre harcá-
szati gyakorlatot az ellenerődandár ellen, ahol az új SINCGARS rádiók és a harcászati 
internetrendszer mellett 75 különböző újítást teszteltek. Bár a technológiák  kiforratlanok 

24 Smith  2008, 48.
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és részben megbízhatatlanok voltak, az általuk elért információs előny akkorának bizo-
nyult, hogy a hadsereg döntéshozói a további fejlesztések és a teljes haderő hálózatköz-
pontúvá tétele mellett tették le voksukat.

A fejlesztések részben sikerrel zárultak, és olyan technológiákat adtak a hadseregnek, 
mint a Force XXI Battle Command Brigade and Below (FBCB2) harcvezetési rendszer, 
amely egy valós idejű hálózatként köti össze az alakulat vezetési pontjait és járműveit. 
A hadsereg fejlesztési programja magas ambíciószinttel indult, de technológiai, pénz-
ügyi és politikai akadályok miatt az eredetileg kitűzött célok nem valósultak meg, a ki-
fejlesztett részrendszereket mindezek ellenére sikeresen integrálták és alkalmazzák.

Természetesen a légierő haderőnem sem maradt le: maximálisan kihasználta a repülő-
eszközök hálózatra való összekötésének lehetőségében rejlő előnyöket, amelyek légierő-
specifikus hálózatközpontú támogató és vezetési rendszerek kifejlesztésében teljesedtek 
ki.

Mint a fentiekből látható, a hálózatközpontú hadviselés elméleti alapja számos gya-
korlati tapasztalaton alapulva fejlődött, amely tapasztalatokat a technológiák adaptáci-
ójának és tesztelésének folyamán szerezték. A hálózatközpontú hadviselés előtt a had-
viselésben a fő hangsúlyt a minél magasabb színvonalú különálló platformok alkották, 
azaz technológiailag minél fejlettebb harckocsi, minél fejlettebb a repülőgép, minél 
fejlettebb a hadihajó, annál hatékonyabb az alkalmazó haderő. A hálózatközpontúság 
arra épít, hogy nem feltétlenül csak a platformnak kell a legmagasabb szinten állnia, 
hanem a különböző platformok összekapcsolásából kialakuló rendszernek, hálózatnak 
kell magasabb szintre jutnia, kihasználva a különböző hálózati elemek képességeit. Ter-
mészetesen a platformok fejlesztése sem hanyagolható el, hiszen a hálózati információk 
alapján történő alkalmazás végrehajtói oldalán ugyanúgy a platform marad.

Ahogy a platformok egy hálózatba kerülnek, és nem önálló elemekként kerülnek 
számításba, úgy logikusan következik a gondolati lépés, miszerint ahogy a saját, úgy 
a szemben álló fél különböző rendszerei is egy folyamatosan változó ökoszisztémát 
alkotnak. A műveletek sikere azon múlik, hogy sikerül-e megtalálni a megfelelő tevé-
kenységet az ilyen folyamatosan változó rendszerkörnyezetben.

A hálózatközpontú hadviselés négy alappillérre épül:
• a csapatok minél nagyobb hálózatosítása javítja az információmegosztást;
• az információ megosztása javítja az információ minőségét, ezáltal a helyzetisme-

retet is;
• a megosztott helyzetismeret jobb együttműködést és önszinkronizációt eredményez, 

ami növeli a fenntarthatóságot és a vezetés gyorsaságát;
• a fenti három tényező együttese növeli a harci hatékonyságot.25

Ahhoz, hogy a csapatok a hálózat-központúságból eredő előnyöket ki tudják használni, 
a következő alapelveket kell szemmel tartani a műveletek teljes spektruma alatt:

• elsőként az információs fölényt kell kiharcolni;
• az információ megosztása jelenti a megosztott helyzetismeretet;

25 Cebrowski  2005, 7.
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• fenn kell tartani a vezetés és döntéshozás gyorsaságát;
• az alárendeltek folyamatos önszinkronizációt kell, hogy végrehajtsanak;
• a nagy területen elszórtan elhelyezkedő erők nem mindig összefüggő műveleteket 

hajtanak végre;
• a hálózatközpontú műveletek az alkalmazott erők nagyságának („tömegének”) 

csökkenésével járnak;
• az érzékelő berendezések hatótávolsága el kell, hogy érje az ellenség mélységét;
• a kiinduló adatok és feltételek gyorsabb ütemben változnak;
• a műveletek mérete és szintje csökken.26

A fentiekből is látható, hogy a hálózatközpontú hadviselés elméleti alapjait elég intenzíven 
kutatták, és a koncepciót nagy mélységben dolgozták ki. Cebrowski mellett az elméleti 
alapok három meghatározó kidolgozója, Alberts, Garstka és Stein a következő definíciót 
alkotta, amely a lehető legjobban közelíti meg a terület lényegét:

„A hálózatközpontú hadviselés a fizikai, információs és kognitív tér hálózatosítása 
a harci lehetőségek megnövelése céljából azáltal, hogy:

• jobban koordinálják a hatásokat a harcmezőn;
• gyorsabb döntéshozást tesznek lehetővé;
• növelik a csapatok ölőhatását, túlélőképességét és reagálóképességét.”27

Amellett, hogy a hálózatközpontú hadviselés alapvetően technológiai fejlesztéseken 
alapul, a lényege annál sokkal mélyebb. A hatékony alkalmazásához megváltozott sze-
mélyi és szervezeti viselkedésformák szükségesek, sőt mondhatni, teljesen új gondol-
kodásmódot kell elsajátítani. Ennek bizonyításához elég csak a hagyományos katonai 
megfogalmazástól idegen kifejezések használatára gondolni. A földrajzilag egymástól 
messze elhelyezkedő rendszerek érzékelői által generált közös helyzetismeret kihasz-
nálásához elengedhetetlen a már fent említett önszinkronizáció, azaz a csapatok azon 
képessége, hogy egymástól elkülönülve, direkt utasítás nélkül is a parancsnok előzetesen 
deklarált szándékának megfelelően hajtsák végre a műveleteket.

Az önszinkronizáció alapfeltétele az, hogy a beosztott parancsnokok megfelelő ki-
képzettséggel, és ami fontosabb, megfelelő döntési jogkörrel rendelkezzenek ahhoz, 
hogy a változó körülmények között megfelelő, az elöljáró szándékát támogató, a hely-
zetet a lehetőségeikhez képest maximálisan kihasználó döntéseket hozzanak. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy az igazi hálózatközpontú műveletekben a döntéseket a lehető legalsó 
szinten hozzák a közös helyzetismeret maximális kihasználásával.

A hálózatközpontú műveletek koncepciója alapvetően azt a célt szolgálta, hogy 
az addig is ismert és végrehajtott katonai műveletek hatékonyságát növelje, viszont utat 
nyithat olyan katonai műveletek megszületése előtt, amelyeket az eddigi technológiai 
korlátok miatt még sosem próbáltak végrehajtani.

26 Cebrowski  2005, 8.
27 Alberts  2001, 58.
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A hatásalapú műveletek virágkora

A hatásalapú műveletek az 1.2. alfejezetben ismertetett újszerű koncepciója a hálózat-
központú hadviseléssel találkozva egy soha nem látott szinergiát és fejlesztési lázat 
okozott az Egyesült Államok haderejének vezetése és stratégiai gondolkodói szintjén. 
Mindenki számára világos volt, hogy a hidegháború harcászati, hadműveleti és hadá-
szati koncepciói a változó világban nem lesznek működőképesek, ezt az  1990-es  évek 
konfliktusai meg is erősítették.

A célul kitűzött teljes spektrumú fölény eléréséhez az eddigi gondolkodásmód, a már 
ismert és begyakorolt harceljárások nem voltak elegendőek. Változásra volt szükség, 
és ezt a szükséges változást a megfelelő szinten propagált, a jövő útjának gondolt hálózat-
központú műveletek, valamint a hatásalapú műveletek jelentették a Pentagon szakemberei 
számára. Az előző alfejezetben ismertetettek szerint a hálózatközpontú hadviselés tech-
nológiai feltételeinek megteremtése minden haderőnemnél folyamatosan zajlott, viszont 
nem volt meg az az alkalmazási koncepció, amely a hálózatba kötött haderőnemeket 
a megfelelő cél felé irányította volna.

Az Egyesült Államok Összhaderőnemi Parancsnoksága (United States Joint Force 
Command, USJFCOM)  1999-ben  alakult meg azzal a feladattal, hogy vezesse a fegy-
veres erők transzformációját, megújítását, új fegyverrendszerek és alkalmazási elvek 
tesztelését. A USJFCOM a harcászati szinten a hálózatközpontú hadviselés már fejlesztett 
és fejlesztés alatt álló eszközeit megtartotta, és ezek mellett a parancsnokságok tervezési 
és vezetési metódusaként a hatásalapú műveletek koncepcióját választotta.

A hálózatközpontú hadviselés koncepciója az információs rendszerek ugrásszerű 
vívmányait integrálva a háború eszköztárába olyan szintű ismerethalmazt biztosított 
az Egyesült Államok haderejének a szemben álló felek tevékenységéről, amely korábban 
elképzelhetetlen volt.28 Ebben az informatikai eszközök által forradalmasított, remé-
nyekkel teli korban remek táptalajra talált a most már hivatalos körök által felülről is 
támogatott hatásalapú műveleti koncepció.  2001-es  Effects Based Operations: Change in 
the Nature of Warfare (Hatásalapú műveletek: változás a hadművészet természetében) 
című munkájában Deptula már túllépi a légierő haderőnem határait, és a teljes összha-
derőnemi spektrumra alkalmazza a hatásalapú műveletek fogalomrendszerét, ahogy 
fogalmaz: „A hatásalapú műveletek alapelvei a hadviselés minden egyes alkotóelemére 
alkalmazhatók.”29

Warden és Deptula munkáinak hatására, az információs rendszerek fejlődésével, 
a modern, digitális hálózatközpontú műveletek feltételrendszerének kialakulásával 
eljött a megfelelő pillanat: a hatásalapú műveletek kiléptek a légierő keretei közül, 
és a USJFCOM katonák és civil munkatársak közös munkájával megkezdte egy össz-
haderőnemi verzió kidolgozását. Egy olyan módszert kívántak megalkotni, amely for-
radalmasítja a műveletek tervezését és vezetését.

28 Alberts–Garstka–Stein  1999, 217–225.
29 Deptula  2001, 24.
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Megjegyzendő, hogy az Egyesült Államok Hadserege nem fogadta kitörő lelkesedéssel 
az Egyesült Államok Légiereje által kidolgozott és propagált, a légierős eljárásrendsze-
reken alapuló tervezési koncepciót. Ennek egyik fő oka a haderőnemenként eltérő fejlesz-
tési elképzelések voltak, ugyanis  2000-ben  már javában folytak a korábban említett Joint 
Vision  2010 és a  2000-es  kiadású Joint Vision  2020 dokumentumok által meghatározott 
célok elérését szolgáló fegyver- és támogatórendszerek fejlesztései, és az új koncepció 
a már meglevő költségvetésben zavart kelthetett veszélyeztetve az egymásra épülő prog-
ramok megvalósulását. Másrészt az sem segítette az együttműködést, hogy a fegyver-
nemi (haderőnemi) sovinizmus az Egyesült Államokban sem ismeretlen, így a hadsereg 
szakemberei nem szívesen fogadták a rájuk erőltetett, haderőnem-idegen gondolatokkal 
teletűzdelt légierős eljárásrendet, joggal félve attól, hogy ezáltal a saját érdekérvényesítő 
képességük is háttérbe szorulhat egy tervezési folyamaton belül.30

A hatásalapú műveletek ennek ellenére elindultak az evolúció útján: légierős gyö-
kerei miatt kezdetben az átfogóságot nélkülözve pusztán a hatalom katonai eszközeinek 
alkalmazására koncentráltak. Később az összhaderőnemi követelményeknek megfelelően 
a kidolgozók integrálták a koncepcióba a katonai mellett a hatalom más eszközeinek 
figyelembevételét. Kezdetben még katonai és állami eszközök szerepeltek a koncepci-
óban, de a későbbi finomítások során a kidolgozók a diplomáciai, információs, katonai 
és gazdasági eszközöket azonosították, amelyek a DIME31 mozaikszóba összefonva 
kezdték meg világhódító útjukat.

A hatásalapú műveletek elvi működése

A hatásalapú műveletek egy lépcsőzetesen felépített, komplex rendszert alkotnak, amely 
modellezi az aktuális katonai műveletet, tulajdonképpen egy matematikai/statisztikai 
alapokon kidolgozott, empirikus tapasztalatok által formált, összetett folyamatról van 
szó. Az alapeleme és fő működési területe a műveleti környezet.32 A műveleti környezet 
a „műveleti terület”33 fogalom kiterjesztése. A műveleti környezet nem egy különálló, 
elszigetelt elem, hanem mint rendszer jellemezhető. Ez a rendszer aztán kisebb alrend-
szerekre bontható, amelyek újabb alrendszerekből vagy végül csomópontokból állnak. 
A különböző csomópontok más csomópontokkal állhatnak kapcsolatban, így a rend-
szerek/alrendszerek különböző csomópontokon keresztül illeszkednek egymáshoz. 
Minden egyes alrendszernek van egy viselkedése, amely viselkedés mögötti motivá-
ciók, illetve a viselkedés hatásmechanizmusának megértése segíthet a sebezhetőségek 
feltárásában.

30 Mattox  2006, 4.; Jobbágy  2009, 51–52.
31 Diplomatic, information, military, economic.
32 Operational environment.
33 Operational area.
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A műveleti környezet rendszerekre bontása a rendszerek rendszerének elemzése 
(system of systems analysis, SOSA34), amely a műveleti környezetet a politikai, katonai, 
gazdasági, szociális, infrastrukturális és információs alrendszerek uniójaként ábrázolja. 
A SOSA elvégzésének a végeredménye – legalábbis elméletben – egy olyan kapcsolati 
háló, ahol a döntéshozó parancsnok pontosan tudja, hogy a műveleti környezetben 
melyik szereplő kivel és milyen kapcsolatban áll, melyik alrendszer hol sebezhető, 
milyen módon. Ez az elemzés alapozza meg a hatások kidolgozását.35 A rendszerelemzés 
végén megállapítható, hogy a műveleti környezet komplex rendszerében tevékenykedő 
különböző szereplőknek mi a súlypontja (centers of gravity, COG), vagyis mi az az 
elsődleges forrás, amelyből erejét meríti, illetve amely a cselekvési szabadságát vagy 
harcolni akarását adja.

A hatásalapú műveletek tervezésének folyamatában ezek után a hadászati/hadműveleti 
célok megállapítása következik, majd az azok eléréséhez szükséges hatások kidolgo-
zása, amely hatások számunkra kedvező változásokat hoznak a rendszer működésében. 
A hatás nem csupán a hagyományos katonai értelemben vett kinetikus hatást jelenti, nem 
is feltétlenül közvetlen hatásra kell gondolni. A hatás egy definíciója szerint „a katonai 
vagy más erőforrás által alkalmazott erő által keltett eredmény vagy befolyás”.36 A más 
erőforrás a nemzeti erőforrások közül bármi lehet, politikai, gazdasági vagy társadalmi 
szinten kifejtett bármilyen erőre érthető.

A rendszerszemlélet-jellegből adódóan lehetőleg minden egyes elemnek, amely 
a komplex rendszert alkotja, mérhetőnek kell lennie. A hatásokat jellemzi a hatékony-
ságuk, ezért a hatás méréséhez meg kell állapítani egy hatékonysági mutatót37 (MOE), 
amely alapján a kiváltott hatás teljesülését mérni, a művelet állapotát pedig értékelni 
lehet. Fontos lépés a hatások által célzott súlypontok azonosítása, illetve a hatások ki-
váltásához szükséges tevékenységek meghatározása.38

A tevékenységek lehetnek katonai kötelékek által végrehajtott műveletek vagy a más 
erőforrások által végrehajtott egyéb behatások, amelyek a befolyásolni kívánt rendszeren 
belül változásokat okoznak, azaz hatást fejtenek ki. A tevékenységek meghatározásánál 
igen nehéz figyelembe venni a tevékenység által kiváltott minden hatást, illetve hogy 
a tevékenység egyáltalán eléri-e a kívánt hatást, vagy ingerküszöb alatti változást okoz 
csupán, hiszen ezek nem segítenek a célok elérésében, esetlegesen egyenesen szembe-
mennek azokkal.

A hatások, tevékenységek, súlypontok megállapítását követően ezekből cselekvési vál-
tozatok épülnek. Minden cselekvési változatnak el kell érnie bizonyos hatásokat, illetve 
el kell kerülnie bizonyos hatások érvényesülését. Ezek után a SOSA segítségével újra 

34 Angol rövidítésének használata egyaránt előfordul SoSA és SOSA formában is. A COPD 
rövidítésjegyzéke a SOSA formát használja.
35 Vego  2006, 53–54.
36 Smith  2002,  111.
37 Measure of effectiveness.
38 Mattox  2006, 8.
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elemezni kell minden cselekvési változatot, azonosítani a kritikus képességeket, a kritikus 
követelményeket és a kritikus sebezhetőségeket. Meg kell győződni arról, hogy minden 
cselekvési változat tartalmazza-e a kiváltani kívánt saját hatásokat, illetve a szemben 
álló fél hatásait, ezek megvalósulását össze kell hasonlítani, és kockázatelemzést kell 
végezni. Ahogy a cselekvési változatok készek, elemzésük és összehasonlításuk követ-
kezik, majd a kiválasztás.39

Megalkotói szándéka, illetve propagálói véleménye szerint a hatásalapú műveletek 
rendszere a feladatközpontú tervezés metodikájának egy továbbgondolt változata, amely 
lehetővé teszi, hogy a tervezők jobban körüljárják az ok-okozati összefüggéseket, és meg-
határozhassák a feladatok és a tevékenységek közötti összefüggéseket. Rendszerszintű 
megközelítésként a hatásalapú műveletek a folyamat középpontjába a kimenetet, azaz 
az elérendő célokat helyezik, nem pedig a tervezést már a kezdetektől korlátozó szokásos 
bemeneteket, azaz a rendelkezésre álló erőforrásokat és képességeket.40

Mint a fenti rövid elméleti összefoglalásból is látható, a hatásalapú műveletek tervezése 
egy merőben újszerű eljárásrendet kíván, amelyhez a második világháború és a hideg-
háború harcászati szintjéből táplálkozó hagyományos katonai gondolkodás kevés. A hatá-
salapú műveletek egy új gondolkodásmód: új eszközökkel új célok megvalósítására 
találták ki. Míg a hagyományos katonai műveletekben az ellenség harcképtelenné tétele 
alapvetően pusztítással valósult meg, addig a hatásalapú műveletek azt az ígéretet hor-
dozzák magukban, hogy az ellenség akár csupán nem katonai műveletek végrehajtásával 
is legyőzhető lehet. A hatásalapú műveletek mindezek ellenére nem utasítják el a hagyo-
mányos megközelítést, csupán utat nyitnak más, eddig katonai tervezésben szokatlan 
eljárásmódok előtt. A fő cél nem pusztán az ellenség fizikai pusztítása, hanem rákény-
szerítése arra a cselekvési változatra, amelyet várunk tőle.

A hatásalapú műveletek koncepcióját nem lehetett függetleníteni a hálózatközpontú 
hadviselés koncepciójától. A hatásalapú műveletek valójában a hálózatközpontú képes-
ségek alkalmazásai. Az egész koncepció esszenciája az, hogy a hálózatközpontú képes-
ségek lehetővé teszik a tudás, a pontosság, a sebesség és a gyorsaság olyan szintjének 
elérését, amely által a hatásalapon tevékenykedő döntéshozók olyan koordinált döntéseket 
hozhatnak, amelyek ellehetetlenítik a szemben álló fél cselekvési szabadságát és ezáltal 
az ellenállását is. A hálózatközpontú hadviselés és a hatásalapú hadviselés kapcsolatát 
tehát meghatározhatjuk úgy, hogy a hálózatközpontú hadviselés által generált képességek 
az eszközök, amelyek végrehajtják a hatásalapú műveletek céljait.

39 Mattox  2006, 8–9.
40 Jobbágy  2009, 44.



1361

Az átfogó művelettervezés kialakulása és fő jellemzői

A hatásalapú műveletek problémái

A hatásalapú műveletek validációja

A hatásalapú műveletek tökéletes megvalósítása által ígért eredmények szerint a szemben 
álló fél gyorsan és határozottan vereséget szenved, hiszen a saját csapatok olyan infor-
mációs és technológiai fölénnyel rendelkeznek, amellyel az ellenfél nem lesz képes 
szembeszállni. Ez az ígéret tökéletesen illett a USJFCOM  1999-ben  megálmodott gyors 
döntő művelet (rapid decisive operation, RDO) koncepciójába.

A gyors döntő művelet lényege abban a már az  1980-as  évek AirLand Battle doktrí-
nájának időszakában is uralkodó, amerikai nézetben gyökerezik, hogy a jövő háború-
jának az első ütközetét kell látványos sikerrel megnyerni, így az ellenség látván, hogy 
a további erőfeszítése hasztalan, kénytelen lesz szándékait feladni, és béketárgyalásokat 
kezdeni. A definíciója szerint a gyors döntő művelet „az ellenség harcképességének egy-
ségét támadja, a nemzeti képességek teljes skálájának szinkronizált alkalmazását jelenti 
időben összehangolt hatásalapú műveletek formájában, és kihasználja az összhaderőnemi 
kötelék tudásban, pontosságban és mozgékonyságban elért aszimmetrikus előnyét, hogy 
az ellenség kritikus funkcióit támadva, maximális sokkhatást kifejtve vegye el a képes-
ségét és akaratát az ellenállásra”.41

A gyors döntő művelet műveleti elgondolás és a hatásalapú műveletek sorsa össze-
fonódott, együtt kellett kiállniuk az élet megpróbáltatásait, elsőként különböző törzs-
vezetési gyakorlatok formájában.

A USJFCOM a gyors döntő művelet koncepcióját igyekezett minél hamarabb, minél 
alaposabb próbákkal tesztelni, hogy a koncepció fejlesztésének és a személyi állomány 
képzésének irányait minél előbb meghatározhassák. Az egymást követő páratlan és páros 
években lefolytatott gyakorlatpárokkal igyekeztek lemérni a haladás mértékét, illetve 
meghatározni a fejlesztések irányát. A páratlan évben tervezett gyakorlat pusztán törzs-
vezetési gyakorlatként funkcionált, a páros évben viszont aktív csapatok bevonásával 
végrehajtott törzsvezetési gyakorlatokat terveztek. Az első ilyen végrehajtott gyakorlat-
páros a Unified Vision 01 és a Millennium Challenge 02 gyakorlatok voltak.

A Unified Vision 01 törzsvezetési gyakorlat volt tehát az első nagy próbatétel. A gya-
korlat célkitűzése az volt, hogy a gyors döntő művelet és az azt támogató hatásalapú 
műveletek koncepció működőképességét teszteljék egy realisztikus összhaderőnemi 
műveletben, amely a szcenárió szerint  2010 környékén történik. Maga a lejátszott konf-
liktus egy kis léptékű helyi konfliktus volt, amely magában hordozta a kiszélesedés 
lehetőségét. A gyakorlat lebonyolításának sarokköve a hatásalapú megközelítés kvázi 
éles próbája volt, amely során a hagyományostól eltérő módon nem az ellenfél harci 
erejét és képességeit tervezték támadni, hanem a háború megvívására való képességét 
igyekeztek elpusztítani.

41 Myers  2003, 24.



1362

Fazekas Ferenc

A saját erőket egy ad hoc összhaderőnemi parancsnokságot alkotó törzs játszotta, 
míg az ellenerő szerepeit egy nyugállományú és aktív katonákból álló válogatott törzsre 
osztották. Az első héten az új számítógépes rendszerrel (operational net assessment,42 
ONA) támogatott helyzetértékelést gyakorolták, a második héten a hatásalapú műveletek 
tervezését, míg a harmadik héten a megtervezett hatásalapú műveletek végrehajtása történt 
meg. A kulcsfontosságú feladat a helyzetértékelés volt, amely során a szemben álló felet 
mint rendszerek rendszerét kellett értékelniük, és a későbbi terveket az így kapott értékelés 
alapján kellett elkészíteni.

Hivatalosan a gyakorlat gond nélkül lezajlott, és sikeresen bizonyította a hatásalapú 
megközelítés helyességét. A hivatalos tapasztalatok között a legfontosabb az volt, hogy egy 
ad hoc módon összeállított, nem összeszokott összhaderőnemi parancsnokság nem képes 
egy ilyen komplexitású műveletet levezetni még akkor sem, ha a tagjai a szakterületük leg-
jobbjai, hiszen hiányzik a csoportos munka tapasztalata, nem egységesek. Ezt elkerülendő 
a következő évi gyakorlatra már egy hónapokkal a gyakorlat előtt összeállított, közösen 
felkészülő összhaderőnemi törzset jelöltek ki.

A gyakorlat hivatalos értékelését az ellenerő parancsnokának, a nyugállományú Paul. 
K. Van Riper tengerészgyalogos altábornagynak a tiltakozása árnyalta. A gyakorlat után 
a USJFCOM által a Kongresszus elé terjesztett jelentés egyértelműen azt tartalmazta, 
hogy a gyakorlat a hatásalapú műveletek koncepciójának helyességét igazolta. Van Riper 
minden lehetséges hivatalos fórumon tiltakozott, mert őt mint ellenerőt jogosulatlan hát-
rányok érték a gyakorlat során. Például az összes föld alatti bunkerekben elrejtett csapás-
mérő ballisztikus rakétáját egy időben semmisítette meg a kék fél, ami a rendelkezésre 
álló információik szerint lehetetlen lett volna. Ezt a „csalást” azzal magyarázták, hogy 
a szimuláció már olyan eszközöket is figyelembe vesz, amelyek majd csak nyolc év múlva 
állnak szolgálatba, és amelyek már képesek lesznek erre is. Van Riper tábornok tiltakozását 
azzal oltották el, hogy megígérték neki, hogy a következő évben végrehajtott gyakorlaton 
„tiszta játék” lesz, nem fognak csalni senki javára.

A következő gyakorlat, a Millennium Challenge 02 az addig végrehajtott legnagyobb 
méretű és legnagyobb költségvetésű szimulációs gyakorlat volt az Egyesült Államok törté-
netében a maga 250 millió dolláros költségvetésével. A gyakorlat előtt átalakított és együtt 
felkészített összhaderőnemi törzs a hagyományos törzsektől eltérő felépítéssel rendelkezett: 
a hagyományos francia eredetű funkcionális törzsmodelltől eltérően az új összhaderőnemi 
törzs egy teljesen integrált törzs volt, amely négy részlegből épült fel: a tervezési, a műve-
leti, az információmenedzsment- és a parancsnoki részlegből.

A Millennium Challange 02 gyakorlat felépítésileg hasonló volt az előzménygyakorlathoz, 
célkitűzéseiben legalábbis mindenképpen. Az ellenerő és a végrehajtó állomány is hasonló 
volt azzal a markáns különbséggel, hogy több ezer katona állt készen a gyakorlat különböző 
mozzanatainak terepen történő végrehajtására. A gyakorlat szcenáriója hasonló volt 
az előző évihez, egy komoly regionális válsággal fenyegető helyi konfliktusról volt szó. A fő 

42 Az operational net assessment részletes leírását lásd Hannan  2005.
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különbség a helyszín volt, jelen gyakorlat esetében a Perzsa-öböl térsége, az ellenerőnek 
az iraki és iráni fegyveres erők képességeit kellett tökéletesen ismernie.

A hivatalos értékelés szerint a kísérleti koncepciók alkalmazása nagyban megnövelte 
az összhaderőnemi kötelék harci lehetőségeit. A kísérletileg összeállított összhaderőnemi 
törzs segítségével az erők alkalmazása gyorsabb lett, a helyzetismeret javult. A hatásalapú 
műveletek alkalmazásával megnőttek az összhaderőnemi kötelék lehetőségei, és biztosí-
totta a különböző tevékenységek harmonizációját a különböző kormányzati szereplőkkel. 
Az operational net assessment, a számítógépesített elemző folyamat segítette a törzset 
az ellenség, a saját és a semleges erők egy kölcsönösen kapcsolódó rendszerként való értel-
mezésében, ami segítette a tevékenységek tervezését a kívánt hatások elérése érdekében.43

A hivatalosan elsöprőnek nevezett siker azonban a nyilvános médiában árnyaltabban 
jelent meg. Van Riper tiltakozott az ellen, hogy az egész gyakorlat felülről volt vezetve, 
az ellenerő saját erőket ért pusztító hatásait visszavonták, megtiltották, a saját veszteségeket 
újraélesztették. Van Riper legismertebb húzásával a támadó amerikai tengerészeti harci 
köteléket váratlanul rakéták és öngyilkos hajók tömegével támadta meg, amire a hajókat 
védő AEGIS-rendszer túlcsordulás miatt nem tudott reagálni, következésképpen  16 ame-
rikai hajó süllyedt el az első napon, beleértve egy anyahajót is. Ekkora veszteséget nem 
lehetett hagyni, de a reakció nem az volt, amit Van Riper várt: nem a saját erők alkalmazási 
módja és terve volt rossz, hanem az ellenerő csinált olyan dolgot, ami a valóságban nem 
történhetett volna meg. Támadóinak azzal vágott vissza, hogy „arra sem gondolt senki, 
hogy valaki egy repülőgépet vezet majd a World Trade Centernek”. Mindezek ellenére 
a gyakorlatnak sikeresnek kellett lennie, és az ellenerőt szinte mindenben korlátozták, sőt 
előírták, mit tegyenek, csak hogy a saját fél terve sikerülhessen, a médiában pedig baga-
tellizálták, és ahol lehetett, eltussolták Van Riper kritikáit.44

A gyakorlat kritikája viszont egyben a Rumsfeld-féle védelmi minisztérium kritikája is 
volt: egyszerre ítélte el a folyamatban levő transzformációt és a kidolgozás alatt álló, világ-
megváltónak kikiáltott új koncepciókat, mint amilyen a hatásalapú műveletek is voltak.

A hatásalapú műveletek kritikái

A hatásalapú műveletek nem nyertek osztatlan elismerést a katonai berkekben. Legfőbb 
ellenzői a magas rendfokozatú vezetők voltak, akiknek több elfogadható oka is lehetett 
a módszer hatékonyságában kételkedni. Ezek közül az egyik az, hogy az új koncepció 
teljesen szembement az addig ismert és alkalmazott katonai megközelítéssel. A másik 
ok, amely legalább annyira valószínű, mint az első, egyszerűen abban gyökeredzett, hogy 
a hatásalapú műveletek – és a hálózatközpontú hadviselés – elméletét jórészt civil szak-
értők, kutatók dolgozták ki, nem a fegyveres erők tagjai voltak a hangadók és a gondolatok 
gazdái. A tudományos háttér miatt egy átlagkatona számára nehezen követhető rendszer 

43 MC02 Final Report  2002. V.
44 Borger  2002.
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alakult ki. A közérthetővé tételét megpróbálták úgy elérni, hogy a végrehajtandó tevékeny-
ségeket ellenőrző listákon foglalták össze, ami a rendszert mechanikussá tette, és így pont 
a létfontosságú elem, a kreativitás szorult háttérbe.

Harmadrészt, és ez talán a legfontosabb tényező, az eredeti hatásalapú gondolkodást 
a USJFCOM stratégiai kidolgozói nem eredeti formájában vették át, illetve olyan folya-
matokat próbáltak a hatásalapú műveletek rendszerébe illeszteni, amelyek nem voltak 
az eredeti koncepció részei. Így tehát öszvérmegoldás született, amelynek nem feltétlenül 
az alapgondolatait, hanem a hozzácsapott kiegészítő elemeket, legfőképpen a fentebb emlí-
tett operational net assessment és a system of systems analysis metodológiáját és végre-
hajtását bírálták fő kritikusai. Az operational net assessment alapvetően egy, az  1970-es  
évek hírszerzésében gyökerező, de a nemzetbiztonsági stratégia kialakításában használt 
elemző folyamat hadműveleti-harcászati szintre történő számítógépes adaptációja volt, 
amely a végrehajtó szintre rákényszerített számos, addig számukra ismeretlen és kvázi 
rendszeridegen feladatot.

Ezek a tényezők erőteljes ellenállást generáltak a katonai vezetők részéről, de mindezek 
mit sem értek volna, ha a folyamatba nem lehetett volna belekötni. Márpedig a hatása-
lapú műveletek elméletben kiválóan bizonyított folyamata a gyakorlatban korántsem volt 
olyan egyszerűen megvalósítható és áttekinthető, mint ahogy megálmodói és propagálói 
szerették volna. Maga a folyamat egy munkaerő-, idő- és gondolkodásigényes procedúra, 
de a végeredménye a rendelkezésre álló hiteles információk arányában a lehető legjobban 
közelít a racionális megoldáshoz. Mégis, vagy talán pont ezért a hatásalapú műveleteket 
számos szakmai bírálat érte.

Az egyik első kritika bevezetésének módját illette. A kiadott anyagok úgy határozták 
meg a hatásalapú műveleteket, mint „a módszer”, amely szerint a tervezés, a végrehajtás 
és az értékelés folyik. Tekintve, hogy az egész hatásalapú műveletek koncepció még csak 
egy konceptuális rendszer volt csupán – doktrinális háttér nélkül –, ez a kötelező jellegűvé 
tétel nem aratott nyilvános sikert.45

Milan Vego professzornak, a US Naval War College tanárának a Joint Force 
Quarterly-ben  megjelent cikke hosszasan taglalja a problémákat, amelyeket a hatásalapú 
műveletek koncepciójával kapcsolatosan látott, és ezekkel a meglátásaival nem volt egyedül. 
Cikkében hibaként említi többek között a következőket:

• meghatározásbeli különbségek vannak a már létező és a hatásalapú műveletek által 
újradefiniált fogalmak között;

• a hadászati/hadműveleti célok felfogása a hatásalapú műveletekben eltér a megszokott 
feladatközpontú tervezésétől,46 hiszen logikailag a hatások a célok teljesülése után 
kell, hogy létrejöjjenek;

• a hatások nem elég specifikusak, nem szolgálhatnak a tervezés és végrehajtás alapjául;
• a hatások megállapítása hosszú és időigényes folyamat;

45 Borger  2002, 5.
46 Objective-based approach; Vego  2006, 52.
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• az elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges hatások megállapítása 
gyakorlatilag lehetetlen a túl sok változó miatt;

• a szemben álló fél viselkedését nem lehet előre jelezni;
• a hatások hosszúsága és intenzitása nehezen állapítható meg;
• a hatások mérhetősége bizonyos esetekben nem lehetséges;
• a hatások időbeli mérése és feldolgozása nem garantált;
• a tevékenységek hatása valójában kiszámíthatatlan;
• a rendszerek rendszere (SoSA) elemzés végrehajtása a harcmező összhaderőnemi 

felderítő előkészítése (JIPB) mellett kontraproduktív;
• a rendszerek csúcspontjainak hibás azonosítása a kívánt hatások kiváltását hiúsít-

hatja meg;
• a súlypont és a cél viszonya más, mint a célorientált tervezésben;
• a harcparancs az alárendeltek feladatát cél-feladat bontásban adja meg, de a hatásalapú 

műveletek a feladatot hatásokkal helyettesítik, ezáltal nagyon komplikált küldetés-
meghatározások fognak születni;

• a valóságos, nagyon komplex, változó rendszerek nem egyszerűsíthetők le hatékonyan;
• a rendszerszemléletű hatásalapú műveletek nem sokban különböznek a  18. század 

geometriai alapú katonai gondolkodásától, amely megbukott;
• a hatásalapú műveletek képviselői a hadműveleti művészetet tudománnyal próbálják 

helyettesíteni, és ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy hibás alapokon nyugszik a kon-
cepció.47

Vego professzor véleményét több magas rendfokozatú és beosztású amerikai tábornok 
is osztotta: a már említett Van Riper altábornagyon kívül többek között James N. Mattis 
tengerészgyalogos tábornok is, aki  2008-tól  lett a USJFCOM parancsnoka.

A fent felsorolt indokok egy kisebb része láthatóan és érezhetően „kötekedésszintű”. 
Megfelelően előkészített és végrehajtott tervezési folyamatban, felkészült és tapasztalt terve-
zőkkel, a kor színvonalán kiemelkedő felderítőrendszer alkalmazásával a vélt hibák jelentős 
része elkerülhető vagy előfordulásuk csökkenthető. Nem szabad elfelejtkezni a tényről, 
hogy ezen koncepciók jelentős része a légierős gyakorlatban már kipróbált és működő 
valós folyamatokról lett mintázva.

Az indokok egy másik része láthatóan abból fakad, hogy a bírálók nem értették, nem 
akarták érteni, vagy szándékosan félreértették a hatásalapú koncepció lényegét. Mint 
az előző alfejezetben bemutattam, a koncepció nem új, és ahogy számos szerző érvel, 
hatások mindig is voltak a hadviselésben. A hatásokhoz való viszony, a rendszerelméleti, 
tudományos megközelítés, a megalapozott, alapos, minden részletre kitérő tervezőmunka 
szükségessége forradalmi újításként hat egy, a mozgáscentrikus, csapásmérő páncélos 
kötelékek hadviselésén szocializálódott ember számára.

A nagy méretű kötelékek vezetésére felkészített parancsnokok személyük és szervezetük 
elleni támadásként élték meg azt, hogy egy dandárhadosztály által végrehajtott nagy intenzi-
tású művelet által kifejtett hatást akár néhány légicsapás és a politikai eszközök kényszerítő 

47 Vego  2006, 52–57.
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ereje is elérheti. Ezek a parancsnokok azt hitték, hogy a hatásalapú műveletek egy ürügy 
lehet a későbbiekben a haderő méretének csökkentéséhez, illetve a légierő befolyásának 
indokolatlan növekedéséhez. És ebben az esetben az „öreg kutya nem tanul új trükköket” 
szólás maximálisan helytálló. A harctéri parancsnokba nevelt szemléletmód zsigerileg 
tiltakozik az ellen, hogy az egyértelmű és világos task and purpose-sorozatok helyett 
megfoghatatlan, absztrakt rendszerek fizikálisan esetlegesen nem is létező csomópontjaira 
kiváltott hatások megfigyelésétől és értékelésétől függjön a műveleti cél teljesülése.

Vannak persze a felsorolt kritikákban olyan tények is, amelyek ténylegesen problémát 
jelentettek, és amelyek kiküszöbölésén dolgozni kellett. A számos kritika viszont nem fel-
tétlenül jelentette azt, hogy az irány, az elgondolás hibás. Nyilván, mint minden bevezetésre 
váró rendszernek, ennek is voltak hiányosságai, ahogy jó oldalai is. A vele szembeni ellen-
állás fő oka nyilvánvalóan a – szárazföldi szemléletmódban – gyökeresen új megközelítések 
és újítások drasztikus mértékű bevezetése volt.

A kritikák hatására a hatásalapú műveletek kifejezést is finomították,  2002 után foko-
zatosan vette át a helyét a hatásalapú megközelítés (effects-based approach, EBA), illetve 
a későbbiekben az (effects-based approach to operations, EBAO) megfogalmazás. A hatá-
salapú műveletek kidolgozása idején még a hadviselési forradalom egyik legújabb pillére-
ként tartották számon, a  2002-es  fiaskó után azonban ez a remény elszállt, és többé nem 
aposztrofálták forradalmiként.

A hatásalapú műveletek külföldi proliferációja és amerikai halála

A kritikák és a befolyásos ellenzők hatásai ellenére a hatásalapú műveletek csiszolása 
és fejlesztése nem állt meg. A kezdeti nemzeti próbaalkalmazások után  2006-tól  meg-
kezdődött a módszer koalíciós közegben való tesztelése is. Mindezek mellett már a kon-
cepció kialakításának kezdeti szakaszától kezdve az Egyesült Királyság, Franciaország, 
Németország, Svédország, Ausztrália, Kanada, Finnország és a NATO Transzformációs 
Parancsnokságának (ACT) képviselői is részt vettek a folyamatban, biztosítva egyrészről 
a többnemzeti szemléletmódot, másrészről a koncepció terjedését.48

Az Egyesült Királyság hadereje a világot átjáró transzformációs és fejlesztési hullámot 
meglovagolva  2002-ben  kezdett a lehetőségek felmérésébe, a koncepciók kidolgozásába. 
A hálózatközpontú hadviselés két amerikai szülőatyja, Cebrowski és Garstka az amerikai 
Transzformációs Hivatal képviseletében „házalt” Nagy-Britanniában az amerikai 
„termékekkel”. A britek  2003-ra  átvették a hálózati és hatásalapú gondolkodás fő elemeit. 
Mindazonáltal tudva, hogy soha nem lesznek képesek olyan szintű anyagi ráfordításokat 
eszközölni, mint az amerikaiak, ők nem hálózatközpontú hadviselésről, hanem 
hálózattámogatású képességekről (network-enabled capability, NEC) beszéltek. A hálózatos 

48 Commander’s Handbook for Effects-Based Approach to Joint Operations  2006. V-2.
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eszközökkel  támogatott, katonai eszközökön kívül más eszközöket is felvonultató hatásalapú 
műveletek  2004-re  hatották át a brit katonai gondolkodás széles spektrumát.49

A koncepció átvételét követően a britek is éles próbáknak vetették azt alá törzsvezetési 
gyakorlások keretében, és számukra is bebizonyosodott, hogy jelenlegi formájában túl 
komplex, és inkább megköti a törzs kezét, mint hogy segítené. Ezért a britek kialakították 
a saját verziójukat, amelyet a műveletek hatásalapú megközelítése (effects-based app-
roach to operations) névre kereszteltek, és amely a tradicionális brit küldetésorientált 
vezetési rendszer pozitívumait a jelenkor környezetével a hatásalapú megközelítés segítsé-
gével kötötte össze. A legfőbb eltérés az amerikai hatásalapú műveletekhez képest az volt, 
hogy lecserélte a félreértelmezhető (ez a fentebbi kritikák között is megjelent) „műveleti 
cél” fogalmát, így a tevékenység–hatás–cél–végállapot logikai sor a brit verzióban tevé-
kenység – hatás – döntő feltétel – végállapot verzióra módosult. Az amerikai hatásalapú 
megközelítés törzsvezérelt folyamatként rendszeridegen volt a küldetésorientált parancsnoki 
vezetés elsőbbségét hirdető brit haderőben, ezért a műveletek hatásalapú megközelítése 
kidolgozásánál növelték a parancsnok szerepét. A brit módszer alapvetően egy emberbarát 
módszer volt, az amerikai verzió néhol túlzott tudományosságától megszabadított hatása-
lapú tervezési gondolkodásmód.50

Franciaország a világ változásait figyelemmel követve szintén a saját erői transzfor-
mációin dolgozott, de az a kezdetektől világos volt, hogy nem kívánják ők sem átvenni 
az amerikai hatásalapú műveletek megközelítését. A hatásalapokon nyugvó, a hatások 
szinergiája (la synergie des effets) névre hallgató  2006-os  koncepció a francia tradíciókban 
gyökerező hasonlóságokra építve próbálta a rendszerszemléletű megközelítést beilleszteni 
a francia katonai gondolkodásmódba.51

Az Izraeli Védelmi Erők (Israel Defence Forces, IDF)  2006-ban  döntött úgy, hogy 
a hatásalapú műveletek megközelítését integrálja a saját művelettervezési rendszerébe, 
és létrejött az új izraeli rendszerszemléletű műveleti tervezés (systemic operational design, 
SOD). A doktrína  2006 tavaszán lépett életbe, és elég hamar,  2006 nyarán már élesben 
alkalmazták, amikor is fegyveres konfliktus alakult ki a libanoni Hezbollah erőivel. A hatá-
salapú műveletek rendszerének alkalmazásához képzettség, összeszokottság és tapasztalat 
szükséges, amelyek ilyen rövid idő alatt nem valósulhattak meg. Az izraeli erők elsöprő 
számbeli, technikai és technológiai fölénye ellenére a háború csúfos kudarccal zárult.52

A háború tapasztalatait feldolgozó jelentés megállapította, hogy a hatásalapú műveletek 
használatából adódó problémák is hozzájárultak a műveletek sikertelenségéhez. Árnyalja 
a képet az, hogy a műveletek idején az Izraeli Védelmi Erők vezérkari főnöke – Izrael 
történetében először – egy légierős tiszt volt. Tapasztalataiból kiindulva túlzóan haté-
konynak vélte a légierő precíziós fegyverrendszereit, és a légierős gyökerekből fakadó 
hatásalapú műveletek közel álltak a gondolkodásához. Egy izraeli tervező a későbbiekben 

49 Farrell  2013,  135.
50 Farrell  2013,  144–146.
51 Farrell  2013, 240.
52 Matthews  2008, 23–26.
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abban látta a művelet sikertelenségének legfőbb okát, hogy míg az amerikaiak a  2003-as  
Sivatagi Vihar műveletben a légierő precíziós csapásait a szárazföldi erők műveleteinek 
előkészítésére használták, addig az izraeliek a légierő csapásait a szárazföldi műveletek 
helyett használták.53

Mindenesetre, bármi is okozta a műveletek kudarcát, az újabb, immár élesben végrehaj-
tott teszt sikertelensége egy újabb szöget ütött a hatásalapú műveletek koporsójába. Mattis 
tábornok a kezdetek óta a hatásalapú műveletek koncepciójának éles ellenzője volt, így 
amikor  2008-ban  ő lett a USJFCOM parancsnoka, felfüggesztette az általa vezetett szer-
vezet által kidolgozott és propagált módszer használatát: „Azonnali hatállyal: a USJFCOM 
többé nem használja, támogatja vagy terjeszti az EBO-val, ONA-vl és a SoSA-vel kap-
csolatos kifejezéseket és elképzeléseket a kiképzésünkben, a doktrínakidolgozásban 
és a katonai felsőoktatásban.”54

A Mattis-féle letiltó parancsnoki feladatszabás részletesen tárgyalja az izraeliek tapasz-
talatait, érvekként hozva fel azokat a hatásalapú műveletek ellen. Érvei többek között:

• a használt terminológia túl komplikált, felesleges, a végrehajtó állomány nem érti meg;
• a hatásalapú műveletek propagálói úgy gondolják, hogy az ellenség a kritikus katonai 

rendszerek elleni precíziós légicsapások után teljesen megbénítható, így kevés szá-
razföldi csapatra van szükség, ha kell egyáltalán bármennyi is, mert nem szükséges 
fizikailag elpusztítani az ellenséget;

• a hatásalapú műveletek teljes ellentmondásban vannak a hadsereg általános műkö-
désének legfontosabb alapelveivel. Nem, hogy nem épül rá, de egyenesen figyelmen 
kívül hagyja a hadviselés általános alapelveit. Ez nem egy jó vagy rossz koncepció. 
Ez egy teljesen elhibázott koncepció, amely nem lehet sikeres, és amelyre soha nem 
szabad építeni.55

Mattis tábornok, az akkori legmagasabb szintű amerikai katonai parancsnokság parancs-
noka tehát  2008. augusztus  14-én  felfüggesztette a hatásalapú műveletek kifejezés, illetve 
a vele kapcsolatos metodológia használatát. Ebből azt gondolhatnánk, hogy ezzel egyszer 
s mindenkorra leáldozott a hatásalapú műveletek csillaga, nyomtalanul eltűnt, és soha többé 
senki nem hallott róla. De ez nem teljesen így történt.

A kritikák hatására a  2008-as  kiadást követő,  2011-es  kiadású JP 3-0 Joint Opera-
tions (Összhaderőnemi műveletek) szabályzatban megvágták és kurtították a rendsze-
relemekkel és hatásokkal kapcsolatos fejezeteket, valamint a hatásalapú (effects-based) 
kifejezés egyetlen előfordulását is eltüntették a szabályzatból, de drasztikus hátraarc nem 
történt.56 Hogy miért nem, az nagyban köszönhető annak, hogy a fiatal generáció, a har-
cászati-hadműveleti szinten működő parancsnokok és törzstisztek az iraki és afganisztáni 
tapasztalataik tükrében hasznosnak ítélték a hatásalapú megközelítést, és szembemenve 

53 Matthews  2008, 61–62.
54 Mattis  2008, 23.
55 Mattis  2008,  20–21.
56 A különbségek tisztán láthatók a JP 3-0  2006. 09.  17-én  kelt és JP 3-0  2011. 08. 11-én  kelt 
kiadásainak összehasonlításával.
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a tábornoki kar egy részének ellenállásával saját szakállukra kísérleteztek és fejlesztették 
az eljárást, és gyakorlati tapasztalataikat különböző, általában nem hivatalos, szakmai 
fórumokon osztották meg egymással.57

Mindazonáltal az, hogy a Mattis-irányelv csak a hatásalapú műveleteket (EBO-t) 
helyezte „törvényen kívül”, azt mutatja, hogy a tábornok nem ismerte teljesen a legfrissebb 
változásokat a koncepció tekintetében, vagy egyáltalán nem is törődött velük. A  2006-os  
hatásalapú megközelítés (EBA) már a tervek szerint sem doktrínának készült, hanem egy 
új szemléletmód meghonosítása volt a célja. Mindezek ellenére a doktrínákból – a légierő-
doktrína kivételével – a hatásalapú (effects-based) kifejezés kikerült.

A kritikák tehát megtették hatásukat: a parancsnoki feladatszabás után megszűnt a hatá-
salapú műveletek fejlesztése és alkalmazása, a szárazföldi haderőnem egyenesen doktrinális 
szinten határolódik el tőle. Az FM 3-0 szabályzat egyértelműen kijelenti, hogy a U.S. Army 
a saját doktrínáit használja, az összhaderőnemi szinten alkalmazott rendszerszintű folya-
matok nem változtatnak ezen. Indoklásában kifejti, hogy a szárazföld műveletei célalapúak 
és feltételközpontúak maradnak, hiszen a teljes spektrumú műveletek és a küldetésorientált 
vezetés magában foglalja a megfelelő hatások kiváltásának szükségességét. Az indoklás 
nagyrészt azt bizonyítja, hogy a U.S. Army tervezői – vagy elöljáróik – nem fogadták be 
a rendszerszemléletű, átfogó megközelítésű művelettervezés alapelemeit, valamint azok 
hasznosságát, elsősorban arra való hivatkozással, hogy a szárazföld harcászati műveletei 
szempontjából a hatások és a rendszerek nem relevánsak, azokra alkalmazhatatlanok.58

A hatásalapú műveletekből hatásalapú megközelítés

A  2000-től  folyó kidolgozás, próbák, gyakorlatok, önszorgalmú alkalmazások – akár műve-
leti területen is – még központi oktatás és tanfolyam hiánya mellett is széles körben meg-
ismertették, és bizonyos szinten elismertté is tették a hatásalapú műveletek módszereit. 
A megfelelő információk a megfelelő elemzők kezében olyan hatékony fegyvert jelentenek 
a döntéshozatalban, amelyről egyetlen parancsnok sem mondhat le.

Különösen Irakban és Afganisztánban élvezett népszerűséget azok között a katonai 
vezetők között, akik belátták azt, hogy az eddig folytatott hagyományos katonai műveletek 
nem fogják a kívánt célt elérni, más megközelítésre, más eszközök bevonására van szükség.

A Joint Warfighting Center  2006-os  kiadású kézikönyve már nem hatásalapú műve-
letekként (EBO-ként), hanem hatásalapú megközelítésként (effect-based approach, EBA) 
nevezi meg a rendszert a Commander’s Handbook for an Effects-Based Approach to Joint 
Operations (Parancsnoki kézikönyv az összhaderőnemi műveletek hatásalapú megköze-
lítéséhez) című kiadványban. Ez a kiadvány szemben elődeivel már nem azt írja, hogy 
ez „a módszer”, hanem úgy határozza meg a hatásalapú megközelítést, mint „egy mód-
szert”, egy gondolkodásmódot.

57 Mattox  2006, 41.
58 FM 3-0  2008. D-2.
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Doktrinális alapként nem vált be, de a hatásalapú megközelítés számos újítása meg-
maradt a különböző szabályzatokban. Az  1995-ös  JP 5-0 (Összhaderőnemi tervezés) sza-
bályzat a műveletek tervezésének több szintjét ismertette, az összhaderőnemi tervezést 
előkészített tervezésre, illetve reagáló tervezésre bontva, különböző típusú és tartalmú 
tervekkel a kimeneti oldalon. A művelettervező folyamat tartalma lényegesen eltért az elő-
készített és a reagáló tervezés esetében.59

A JP 5-0 szabályzat  2006-os  kiadása ezzel szemben bevezette az összhaderőnemi műve-
lettervezés és végrehajtás rendszerét (joint operations planning and execution system, 
JOPES), amely a különböző tervezőfolyamatokat egységesítette, és egy komplex, de a hatá-
salapúság kritériumának megfelelő tervezési folyamatot hozott létre. Ez a folyamat az, 
amelyet az előző fejezetben bemutatott kritikák támadtak. Kétségtelen, hogy a folyamat 
komplikált, idő- és erőforrásigényes, illetve a megfelelő informatikai támogatás nélkül 
nem hatékony. Ha nem megfelelő módon használják, akkor a benne rejlő lehetőségek 
futóhomokká változva csak nyelik az erőfeszítéseket, és használható produktumok nélkül 
veszélybe sodorják úgy a küldetést magát, mint a harcoló katonák életét.

A teljes hátraarcot végrehajtani azonban nemcsak, hogy nem lett volna egyszerű, de 
nem lett volna észszerű sem. A hatásalapú megközelítés bizonyított az aszimmetrikus 
háború elleni küzdelemben, és itt nemcsak a precíziós csapásmérésekre kell gondolni, 
hanem az információs műveletekre, a politikai kijelentések velük összhangban levő katonai 
tevékenységekkel történő alátámasztására is.

A hatások részei maradtak a doktrínának. A hadászati/hadműveleti szinten a végállapot-
cél-hatás-feladat sorozat annyiban tér el a hatásalapú műveletek felosztásától, hogy a tevé-
kenység (action) helyett feladat (task) szerepel a felsorolásban. De nem tűnt el a műveleti 
környezet sem. A műveleti környezet (OE), amely a műveleti terület (OA) rendszerszintű 
kiterjesztéséből jött létre hatásalapú műveletek kidolgozása során, ugyanúgy része maradt 
a doktrínának.

A műveleti környezet értékelése után következő hatáskidolgozása, aztán a súlypontok 
kritikus képességek/sebezhetőségek/követelmények alapján való definiálása szintén a hatá-
salapú műveletek maradványa.

Bár a hatásalapú műveletek bevezetése előtti JP 5-00.1 is említi a műveleti vona-
lak60 fogalmát, abban a műveleti vonal „az összhaderőnemi kötelék iránybéli orientációja 
az ellenséghez viszonyítva térben és időben”.61

Ezzel szemben a hatásalapú műveletek bevezetése utáni JP 5-0 kiadásokban a műveleti 
vonalak kettős jelentést kapnak, majd a  2017-es  verzió tervezési folyamatában ezzel az új 
jelentéssel alkalmazták őket: olyan vonal „amely időben és térben összeköti a csomópon-
tokon végrehajtott tevékenységeket és/vagy a döntési pontokat a céllal”.62

59 JP 5-0  1995. I-11 és III-17.
60 Lines of operations.
61 JP 5-00.1  2002. B-1.
62 JP 5-0  2017. IV-28.
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Az új összhaderőnemi művelettervezési eljárás (joint operations planning process, 
JOPP) sem változott vissza a többlépcsős, többfázisú tervezési metódussá, az univerzális 
hétlépéses tervezési folyamat továbbra is használatban maradt: a tervezés beindítása – 
küldetéselemzés – cselekvési változatok kidolgozása – cselekvési változatok elemzése 
és hadijáték – cselekvési változatok összehasonlítása – cselekvési változat jóváhagyása 
és a terv/parancs kidolgozása.63

A terv végrehajtásának értékelése, az assessment sem került ki a rendszerből, a maga 
hatékonyság- (measure of effectiveness, MOE) és teljesítmény- (measure of performance, 
MOP) mérésével, mint ahogy a kiterjedt kockázatelemzési folyamat sem.

Látható tehát, hogy a hatásalapú megközelítés egy hidrához hasonló, hiába vágták le 
a fejét, az visszanőtt. A szóhasználat, a megnevezés eltűnt, nincs használatban, de az elvek 
attól még változatlanok: az amerikai fegyveres erők összhaderőnemi tervezési doktrínái 
a hatásalapú megközelítés által kikísérletezett elveket használják a mai napig.

A szárazföldi doktrína – mint fentebb említettük – elhatárolódott a hatásalapúság gon-
dolatától is, és az összhaderőnemi doktrínából csak a megkerülhetetlen elemeket emelték 
át, mint a DIME-rendszert, illetve néhány esetben a hatások kifejezést, amikor nem tudták 
elkerülni annak használatát (például az információs műveletek esetében).

A légierő ezzel szemben nem felejtkezett meg intellektuális gyermekéről, így a hatá-
salapú műveletek/hatásalapú megközelítés továbbfejlesztése és továbbélése a jelenlegi 
műveletek hatásalapú megközelítésének (EBAO) rendszere, amelyet az AFDD ANNEX 3-0 
Operations and Planning tartalmaz részletesebben. A műveletek hatásalapú megközelítése 
definíciója szerint „egy megközelítés, amelyben a műveleteket a kívánt végállapotok elérése 
érdekében úgy tervezik, hajtják végre, értékelik és dolgozzák át, hogy azok befolyásolják 
vagy megváltoztassák a rendszereket vagy képességeket”.64

A légierő doktrínája egyértelműen leírja, hogy soha nem lehet az emberi tényezőt, a súr-
lódásokat és az ismeretlen tényezőit kiiktatni. Az is alapvetés, hogy nincsen egyetlen jó 
döntés, a parancsnoknak a sok döntés közül azt kell választania, amelyet az adott helyzetben 
legjobbnak ítél, s míg a döntések jelentős része megold bizonyos problémákat, aközben 
újakat generál. A legfontosabb megállapítása mégis az – az akár magyar környezetben is 
helytálló megállapítás –, miszerint a műveletet a végállapot és az ahhoz tartozó hatások 
határozzák meg, nem pedig a rendelkezésre álló erők száma és összetétele, vagy hogy mit 
„szokott” a légierő végrehajtani.65

63 JP 5-0  2017.V-3. 
64 AFDD ANNEX 3-0  2016. 1.
65 AFDD ANNEX 3-0  2016. 1.
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A NATO átfogó megközelítése

A NATO átfogó megközelítésének kialakulása

Az átfogó megközelítés (comprehensive approach, CA) kialakulása több irányból köze-
líthető meg: tudományelméletileg, történelmileg, de jelen műben a katonai oldallal való 
kapcsolatának szempontjából vizsgáljuk.

A hadelmélet kedvelői, mint minden hadsereggel kapcsolatos elmélet mögött, az átfogó 
megközelítés első elméleti alapjai mögött is Clausewitz munkásságát látják, kiemelve azt, 
hogy mennyire fontosnak tartotta az államvezetés, a hadsereg és a lakosság egységét szim-
bolizáló „Szentháromságot”. Clausewitztől elvonatkoztatva arra a megállapításra juthatunk, 
hogy az átfogó megközelítés első 21. századi említése biztonságpolitikai kontextusban egy 
 2001-es  ENSZ-dokumentumban található. A műveletek hatásalapú megközelítését kidol-
gozó brit munkacsoport  2005-ben  kezdte el használni az átfogó megközelítés fogalmat. 
A NATO hivatalosan addig nem használta a kifejezést, amíg Dánia egymást követő több 
NATO-csúcson is fejlesztési javaslatokat nem tett ezt a kifejezést használva.

Az világ, amelyben a NATO katonai tényező volt, hatalmas változáson ment keresztül. 
A bipoláris világrend idején a NATO védelmi tervezésének fő produktuma az általános 
védelmi terv (GDP – general defence plan) volt. A Varsói Szerződés Szervezetének fel-
bomlása után, az eddigi fenyegetettség híján a tervezők mintegy „vákuumba” kerültek, 
és az újonnan jelentkező, főként válságreagáló műveletek korszakában addig ismeretlen 
kihívások tették próbára a katonai tervezési rendszereket. Az IFOR66 alkalmazásának 
tervezése és a műveleteinek végrehajtása során fény derült számos, a különböző nemzeti 
haderők különböző tervezési megközelítéseinek inkompatibilitásából adódó problémára 
és a műveleti környezet nem megfelelő szintű ismeretének katasztrofális hatásaira. A műve-
lettervezés első nagy innovációja ekkor történt meg, szorosan integrálva a hagyományos 
katonai manőverközpontú tervezés mellé többek között a civil-katonai kapcsolatok, a hír-
szerzés, az elhelyezés és a meteorológiai támogatás tervezését is.67

Az IFOR tervezése és a vezetése során szerzett tapasztalatok elemzése hozta el azt 
az igényt, hogy legalább a NATO vezetési szintjein egységes tervezési rendszer szerint 
dolgozzanak a különböző parancsnokságok, megelőzendő a félreértéseket és problémákat. 
Az  1990-es  évek végére dolgoztak ki egy eljárásrendszert, amely alkotói szándéka szerint 
minden addigi, illetve potenciálisan jelentkező fenyegetés vagy konfliktus esetén ered-
ményes tervezési folyamatot eredményez, a NATO ACO pedig Guidelines to operations 
planning (GOP) megnevezéssel vezette be.68

A GOP utolsó verzióját  2005-ben  adták ki, koporsójába az első szöget az iraki és az afga-
nisztáni konfliktusok meg nem oldása által generált felismerések verték be.69 A katonai 

66 Implementation Force, a NATO boszniai békekikényszerítő missziója  1995–96-ban.
67 Wentz  1998,  113–118., 248–253., 368–378.
68 Tóth  2001, 47–48.
69 NATO Strategic Concept  2010,  19.
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tevékenységek tradicionális, szimmetrikus megközelítése, azaz a harcos harcos elleni 
küzdelme, hadseregek-hadtestek hadműveleti-harcászati összecsapása, amelyeket össz-
pontosított tűzcsapások és megfelelően végrehajtott manőverek döntenek el, egyszerűen 
nem működött. Ezek helyett mind a katonai felső vezetők, mind a helyszíni parancsnokok 
szembesültek a modern műveleti környezetre jellemző kihívásokkal, amelyeket a tradi-
cionális katonai felkészítéssel rendelkező fegyveres erők nem voltak képesek sem kezelni, 
sem teljes mértékben megérteni.

A második szöget a GOP koporsójába a hatásalapú műveletek koncepciójának tér-
nyerése ütötte, amely ekkor még fénykorát élte, és mind a francia, mind az angol haderő 
adaptált valamilyen hatásalapú megközelítést. A kor „divatja” nem kerülhette el a NATO-
integrációt sem, amely ez időben már javában folyamatban volt, hiszen mint említettük 
korábban, a hatásalapú műveletek kidolgozásának igen korai fázisától kezdve a NATO 
ACT szakemberei aktívan közreműködtek benne.

Hatásalapú megközelítés ide vagy oda, a műveleti környezet (utólagos) rendszerszintű 
elemzései irányították a figyelmet a koszovói és afganisztáni konfliktus nem katonai sze-
replőinek jelentőségére, és ez a felismerés hozta el a NATO teljes tervezési-műveletterve-
zési-műveletvezetési rendszerének felülvizsgálatát.

A műveleti kihívások mellett a NATO-parancsnokságok szintjén jelentkező tervezési 
koordinálatlanság volt az utolsó szög, amely döntéshozói szinten is beindította a válto-
zásokat. A NATO döntéshozói a már fent említett dán kezdeményezés alapján  2005-ben  
fogadták el, majd  2006-ban  a rigai csúcstalálkozó után hozták nyilvánosságra a NATO 
átfogó politikai iránymutatását,70 amelynek fő célja a szövetség tervezési erőfeszítéseinek 
összehangolása volt. A védelmi tervezés területei, a fegyverzeti, katasztrófavédelmi, tanács-
kozási, vezetés-irányítási, erőgenerálási és logisztikai tervezések, illetve az atomtervezés 
és az erőforrás-tervezés mind szükségesek, ám mind eltérő elvek alapján, egymással nem 
feltétlenül kellő mértékben kommunikáló szervek irányítása alatt működtek. Ennek meg-
változtatására, észszerűsítésére, összehangolására indult el egy belső átalakulás  2005-ben, 
amely meghatározta a következő évek irányvonalait.71

2006-tól  kezdődően számos iránymutatás és feladatszabás került ki a NATO Katonai 
Tanács, illetve a stratégiai parancsnokok asztaláról. Ezek az átfogó politikai iránymutatás 
aprópénzre váltásai voltak, és egyben az átfogó művelettervezés kialakulásának fontos 
mérföldkövei.72 A kezdeti elgondolásokban a politikai és katonai dimenziók egymás mel-
lett jelentek meg. Ebből a duális megközelítésből kiindulva épült fel a hatásalapú műveleti 
gondolkodás szemléletrendszerét egy mindenre kiterjedő politikai-katonai szemléletmóddal 
ötvözve a ma ismert átfogó megközelítés.

70 SG  2005 0918-AS1-REV1, Comprehensive Political Guidance,  2006. február 7.
71 Savereux  2006.
72 A teljesség igénye nélkül MC 0550: MC Guidance for the Military Implementation of the CPG, 
 2006. július 27.; MCM-0052-2006, MC Position on an Effects Based Approach to Operations, 
 2006. június 6.; C-M(2008)0029-COR1: Proposal on a Way Ahead on Comprehensive Approach, 
 2008. április 2.; MCM-0148-2009: MC Principles and Guidance on the Effects Based Approach to 
Operations (EBAO),  2009. október  15.
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Kezdetben a politikai oldal átfogó megközelítés koncepciója, illetve a NATO katonai 
oldalának a műveletek hatásalapú megközelítése műveleti koncepciója nem illeszkedett 
és nem alkotott egységet. A NATO katonai vezetői igyekeztek a politikai oldalt meggyőzni 
a két módszer integrálásának a létjogosultságáról és a kecsegtető sikeréről.  2006 és  2010 
között több belső iránymutatás és feladatszabás mellett folyt az egyeztetés és a gondol-
kodás, hogyan lehet egy átfogó megközelítésű katonai eljárásrendszert kialakítani úgy, 
hogy az átmenet a meglevő rendszerből minél gördülékenyebb lehessen.

Végül az átfogó megközelítésből a különböző NATO-vezetési szintek koordinált mun-
kájának gyümölcseként evolválódott az átfogó művelettervezési eljárás (COPD), leváltandó 
az átfogó megközelítésnek és a modern idők követelményeinek már nem megfelelő GOP-t. 
A COPD első verzióját, az úgynevezett „próbaverziót”  2010 februárjában adták ki, ame-
lyet  2010 novemberében az 1.0-ás  „átmeneti” verzió követett. Jelen mű írásának idejében 
a  2013. október 4-én  kiadott 2.0-ás  „átmeneti” verzió van hatályban, bár a SHAPE erre 
hivatott szakemberei már jó ideje dolgoznak az újabb kiadáson. A kiadások közötti különb-
ségek a gyakorlati használat tapasztalatainak feldolgozásából születtek kiküszöbölendő 
az előző verziók pontatlanságait vagy nem egyértelmű megfogalmazásait.

Hasonlóan a katonai műveletek hatásalapú megközelítésének rendszeréhez a NATO 
átfogó megközelítésének lényege is annak a felismerése, hogy a katonai tevékenységeket 
más, a katonai szereplőktől és tényezőktől független egyéb szereplők és tényezők befo-
lyásolják, amelyek jelenléte és interakciója döntően befolyásolhatja a katonai műveletek 
folyamatát. A COPD alapelveként az szolgál, hogy ezeket az egyéb befolyásoló tényezőket 
még a műveletek megindulása előtt elemezni kell, és a várható szerepüket és hatásaikat 
figyelembe véve kell a saját csapatok tevékenységét tervezni és szervezni.

A COPD mint olyan alapvetően a NATO hadászati73 és hadműveleti szintű művelet-
tervezésének irányelve, amely megszabja a tervezési tevékenység mérföldköveit, és ez-
által összehangolja a különböző szintek tevékenységét a közös cél elérése érdekében. 
Bár harcászati szinten nem feltétlenül alkalmazható hatékonyan komplexitása és idő-
igényessége miatt, a NATO katonai szervezetébe illeszkedő, illetve azzal együttműködő 
hadtest-hadosztály parancsnokságok vezetői és törzstisztjei számára ismerni szükséges, 
hiszen a felső szintről érkező információk és információigények a COPD elvei és mintái 
alapján készülnek.

73 A COPD-ben  a szintek mint strategic level és operational level vannak meghatározva. 
Az operational level alatt összhaderőnemi parancsnokságok tevékenyéségét tárgyalja, ez egyértelműen 
azonosítható a magyar terminológia szerinti hadműveleti szinttel. A strategic level több alkalommal, 
tükörfordításként „stratégiai szint”, illetve – ahogy az Ált/216-ban  – „katonai stratégiai szint” 
néven jelenik meg a magyar használatban. A  2018-as  Ált/44 MH ÖHD 4. kiadás a fordítás 
tekintetében inkonzekvens módon felváltva stratégiai és katonai stratégiai szintként alkalmazza 
a törzsanyagban, míg az A melléklet (Fogalmak és meghatározások) felsorolásában egyértelműen 
hadászati szintként azonosítja a strategic level kifejezést. Ezen ellentmondásokat feloldani nem 
tisztem, ahogy a szabályzatot felülbírálni sem, mindazonáltal munkámban – az idézetek felhasználása 
kivételével – a strategic level kifejezést hadászati szintként fogom fordítani.
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Bár a COPD nem egy hivatalos doktrína, sem nem szabályzat, hiszen pusztán a SHAPE 
egy belső kiadványaként indult, mégis az általa bevezetett eljárások, műveleti sorrendek, 
módszerek idővel utat találtak a NATO-publikációkba, többek között a tervezést szabályzó 
AJP–5-be.

A Magyar Honvédség adaptálta a COPD elveit az MH Műveleti Vezetési Rendsze-
rébe a nemzeti sajátosságoknak megfelelően. A jelenleg még érvényben lévő Ált/216. A 
Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata II. része szabályozza a hadműveleti 
és harcászati szintű művelettervezést.

Az átfogó művelettervezés szintjei, fő építőelemei

A NATO átfogó művelettervezése lefedi a műveletek minden szintjét, legyen az poli-
tikai, hadászati, hadműveleti vagy harcászati szint. A tervezés kidolgozások és egyezte-
tések sorozatát tartalmazza, amely egy NATO-művelet esetén az Észak-atlanti Tanács, 
a Katonai Bizottság, a SHAPE, a kijelölt összhaderőnemi parancsnokság, illetve a neki 
alárendelt komponensparancsnokságok szintjén valósul meg.

A COPD által használt tervezési módszer az együttműködő tervezés. Ez „a NATO ese-
tében olyan párhuzamos tervezést jelent, amelynél a politikai és a katonai stratégiai szint 
lépéseit a hadműveleti szint lépéseivel, azokat pedig a komponensekével összhangban 
hajtják végre”.74 A kívánt és szükséges összhang elérését a szintek közötti szisztema-
tizált információcserékkel, illetve összekötő tisztek/összekötő csoportok egymáshoz 
delegálásával oldják meg. A rendszerben rejlő potenciál optimális kihasználásával sok 
idő takarítható meg. Azonban a rendszer nem megfelelő használata esetén az egész ter-
vezést eluralhatja az információéhség, és az így fellépő ellentmondások miatti káosz.

A művelettervezés két kategóriáját különbözteti meg a COPD, a megelőző tervezést,75 
illetve a reagáló tervezést.76 A megelőző tervezés a már azonosított, ismert veszély-
helyzetekre való reagálás, de mivel nincs konkrétum, nem ismert az ellenség létszáma, 
tevékenysége, a saját csapatok létszáma, elhelyezkedése, ezért javarészt feltételezésekből 
indul ki, és hosszabb ideig tart végighaladni a tervezési fázisokon. A reagáló tervezés 

74 Pozderka  2017,  19.
75 Az angol eredetiben advance planning. Az Ált/216 az előkészített tervezés terminológiát, míg 
Pozderka Zoltán  2017-es  cikkében az előrehaladó tervezés kifejezést használja. Meglátásunk 
szerint a kifejezés logikájából adódóan mindkét fordítás torzít. Az előkészített tervezés, bár a szó 
szerinti jelentés kritériumát teljesíti, mégsem adja vissza a kifejezés jelentésének időbeliségét, és azt 
a benyomást kelti, hogy a tervezéshez minden információ, eszköz és erőforrás adott. Az előrehaladó 
tervezés logikailag szintén nem adja vissza az eredeti mondanivalót, arról nem is beszélve, hogy 
optimális helyzetben minden tervezés, a folyamat dinamikus voltából adódóan, előrehalad. Ezen 
érvek alapján az előkészített tervezés és előrehaladó tervezés kifejezések helyett a megelőző tervezés 
kifejezést fogjuk használni, amely arra utal, hogy a tervezés a konkrét veszélyhelyzet bekövetkezése 
előtt indul.
76 Crisis Response Planning, COPD, 1–4.b, 1–3.
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egy már jelentkező veszélyhelyzet, konkrét szituáció megoldására irányul: annyival 
könnyebb a tervezők dolga, hogy több minden ismert, annyival nehezebb viszont, hogy 
éles, valós helyzetről van szó. Bármelyik fajtájú tervezést is hajtsák végre, a végrehajtás 
lépései tervezési szintenként ugyanazok, olyan kitétellel, hogy a megelőző tervezés ese-
tében – a feladat jellegétől függően – nem minden lépést hajtanak teljesen végre, nem 
minden dokumentumot dolgoznak ki.77

A COPD szerinti tervezés egy hat lépésből álló folyamatrendszer, amely lépések szin-
tenként eltérő megnevezéssel és tartalommal rendelkeznek, de folyamatos interakcióban 
vannak a többi szint párhuzamos folyamataival. A tervezés lényege az elvárt végállapot 
tiszta azonosítása, majd a jelenlegi, nem ideális állapot és az elvárt végállapot közötti 
távolság áthidalása katonai és nem katonai műveleti vonalak megalkotásával.78

A hadműveleti szint, mint a folyamat harmadik szintje, már egy, a politikai és a hadá-
szati szinten elemzett problémával találkozik. A folyamat sikere a probléma elemzésének 
hatékonyságán múlik, és az alkotók szándéka szerint lefedi a probléma teljes spektrumát.

A műveleti környezet79 értékelése során a COPD a következő folyamatrendszert alkal-
mazza: a probléma (konfliktus/válsághelyzet) és környezetének rendszerszintű elemzése, 
a rendszer szereplőinek és azok szerepének azonosítása, a rendszer működését számunkra 
kedvezően befolyásoló, a céljaink elérését segítő hatások felismerése, illetve e hatások 
kiváltását célzó tevékenységek kidolgozása.

Az átfogó megközelítés nevében az átfogóság azt jelenti, hogy a problémával nem-
csak a katonai oldal szembesül, hanem a teljes nemzeti/szövetségi apparátus, és ezek 
az összes fellelhető erőforrásukat felhasználják a probléma megoldására. Ezen erőforrá-
sokat a COPD a hatalom (nemzeti) eszközeiként azonosítja, és alapvetően négy összete-
vőre bontja: a katonai, politikai, gazdasági és civil hatalmi eszközökre.80 Ezen eszközök 
által kiváltott hatások befolyásolják a műveleti környezetet, amely számtalan kölcsön-
hatásból tevődik össze. Ezek területekre bonthatók, és így részleteiben elemezhetők.

77 AJP–5, 0126.b, 1–22.
78 AJP–5, 0224, 2–21.
79 Engagement space, COPD 1-7, 1–8., a fogalom megfogalmazása az AJP–5 szerint: “That part of the 
strategic environment relevant to a particular crisis in which the Alliance may decide, or has decided, to 
engage.” A továbbiakban az engagement space kifejezést műveleti környezet formában használom.
80 A hatalom eszközeinek ezen felbontása a COPD szerinti (MPEC – military, political, economic, 
civil). Ezzel szemben az AJP–01(E) és az az alapján készült MH ÖHD 4. kiadás az USA által az EBO 
adaptálásával együtt a  2001-es  FM 3-0-ban  bevezetett DIME (diplomatic, information, military, 
economic) rendszert használja, azaz diplomáciai, információs, katonai és gazdasági hatalmi eszközökről 
beszél. Az FM 3-0  2001-es  kiadásában bevezetett DIME-felosztás az USA fegyveres erőinek 
aszimmetrikus konfliktusokban szerzett tapasztalatai alapján nem bizonyult megfelelőnek, és így 
továbbfejlesztése révén született meg  2004-ben  a kísérleti jellegű MIDLIFE, majd véglegesítése után 
 2006-ban  FM 3-24-ben  bevezetett DIMEFIL (diplomatic, information, military, economic, financial, 
intelligence and law enforcement) felosztás. Ennek a felosztásnak doktrinális adaptációja a NATO 
részéről még nem történt meg. Forrás: Shellman–Levey–Leonard  2011.
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A NATO jelenleg használatos megközelítése ezen területek azonosítására a PMESII,81 
amely hat területet különböztet meg: politikai, katonai, gazdasági, társadalmi, 
infrastrukturális és információs területeket.82 Ezt a hat területet a COPD a műveleti 
környezet rendszerterületeinek nevezi.83

A hatásalapú megközelítés logikája alapján a hatalmi eszközök által végrehajtott 
tevékenységek hatásokat váltanak ki a rendszer egészéből. A rendszer rendszerterüle-
tenkénti elemzése meghatározhatja, hogy melyik hatalmi eszköz tevékenysége milyen 
területekre fejt ki hatást, ezáltal fókuszálhatja a műveletet. A politikai szint a hadászati 
szinttel együttműködésben végrehajtja a probléma rendszerelemzését, és meghatározza 
azokat a hatásokat, amelyeket a hatalom katonai eszközeivel kell kifejteni. A hadászati 
szint a saját elemzései alapján ajánlásokat tehet a politikai szint részére.

Ezek után a tervezés további fázisaiban a katonai résztvevők főleg a katonai eszközök 
által kifejtett hatások létrehozására összpontosítanak, bár a tervezés későbbi szakaszaiban 
tehetnek ajánlásokat más, nem katonai hatások kiváltására vagy a katonai hatások ki-
váltásához szükséges nem katonai tevékenységek végrehajtására.

Amióta katonai műveletek léteznek, a feladatvétel, a feladattisztázás, a helyzetmeg-
ítélés, a szemrevételezés, az intézkedés és a végrehajtás irányítása megjelennek mint 
végrehajtandó feladatok. A COPD jelentősége abban rejlik, hogy ezeket a feladatokat 
olyan keretek közé kívánja fogni, amely kereteket a NATO tagállamai a saját művelet-
tervezési rendszerükbe tudnak integrálni, és ezáltal a szövetségi feladat-végrehajtásban 
azonos „nyelvet” beszélő felek hatékony együttműködése érhető el, azaz kialakul a műve-
lettervezés azonos alapokon nyugvó, komplex, többnemzeti rendszere.

Ennek az elemzési rendszernek fontos építőelemei a „szereplő” és a „tényező”, ezért 
fontos ezen fogalmak tisztázása. A szereplő a COPD meghatározása szerint „olyan sze-
mély vagy szervezet – beleértve állami és nem állami szereplőket –, amely képes a saját 
érdekei érvényesítésére és céljai teljesítésére”.84 A szereplő maga is mint rendszer értel-
mezhető, amely különböző alrendszerekből állhat, mint például a képességei rendszere, 
az erőforrásai rendszere és az ereje alkalmazásának rendszere. Ezek az alrendszerek 
kapcsolatba kerülnek más rendszerekkel/alrendszerekkel, és arra törekszenek, hogy a sze-
replő elérje a célját. A szereplők céljaik elérése érdekében olyan hatásokat válthatnak ki 
a műveleti környezetből, amelyeket már a tervezés folyamatában azonosítani kell, és ha 
a hatás a saját céljainkhoz képest ellenirányú, ellenhatásokat kell kidolgozni. Elemzé-
süknél célszerű az erősségeiket, gyengeségeiket, sebezhetőségeiket, függőségeiket, más 

81 A PMESII (political, military, economic, social, infrastructure, information) alapfelbontásának 
vannak továbbfejlesztései is. Az USA fegyveres erői a COIN-műveleteik tapasztalatait felhasználva 
az FM 3-0  2008-as  kiadásától kezdve a PMESII-PT rendszert használják, amely a PMESII kiegészítése 
a physical environment és time területekkel. A NATO AD65-11 direktívája PMESII plusról beszél, ami 
a PMESII-t a technológiai és környezeti területekkel egészíti ki, viszont a COPD – egyrészt a tervezés 
bonyolultságát csökkentendő – megelégszik a PMESII használatával. 
82 COPD 1-7, 1–8.
83 System domains of the engagement space, COPD 1-8, 1–9.
84 COPD, Glossary of Terms, L–1.
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szereplőkkel való viszonyaikat, kapcsolataikat, illetve az alkotóelemeiket megvizsgálni, 
mindezt a műveleti környezet rendszerterületeinek (PMESII) figyelembevételével.

A tényező „jelentős, tényszerű megállapítás vagy valós információ, amelynek had-
műveleti kihatása van”.85 A tényező tehát olyan tény, amely hatással van/lehet a tevé-
kenységünkre, tehát nem minden tény tényező. Mivel a művelettervezésnek is van idő-
korlátja, egyértelműen fontos, hogy a számtalan létező közül a megfelelő fontosságú 
tényezőket azonosítsák.

A tervezési folyamat racionalitását és sikerességét az ezeket az alaprendszerelemeket 
feltáró, felhasználó és rendszerező elemzések alapozzák meg: a szereplők elemzése, 
a tényezőelemzés, a súlypontelemzés és a kockázatelemzés. Ezek az elemzések egymásra 
épülő rendszert alkotnak, bármelyik hiánya befolyásolja a végső terv megvalósítható-
ságát, illetve megalapozottságát, a rendszer alapelemei pedig a fent tisztázott szereplők 
és a tényezők.

A COPD szerinti tervezési folyamat fő jellemzői

Az átfogó művelettervezés folyamata egy komplex folyamat, amelyet a COPD „ajánlásai” 
szerint célszerű végrehajtani. A COPD által felvázolt rendszer bonyolult, a hadászati 
és hadműveleti szint fázisainak a neve is eltérő, és időbeliségük is más.

A tervezéseket tervezőcsoportok hajtják végre. Ezen csoportok a helyzetismeret ki-
alakítása fázisában alakulnak meg a tervezési feladat végrehajtására, és nem szükség-
szerűen állandó összetételű csoportok: a tervezési folyamat első fázisaiban elsősorban 
elemzőkre van nagyobb szükség, míg a kidolgozó fázisokban haderőnemi kidolgozókra 
és funkcionális szakemberekre.

Az egész folyamat alfája a leendő műveleti terület rendszereinek elemzése, amelyet 
a COPD system analysis86 címszó alatt ismertet. A rendszerelemzés során holisztikusan 
kell megvizsgálni a baráti, a semleges és az ellenséges szándékú szereplőket, azaz a sze-
replők maguk is komplex rendszerekként jelennek meg. Ezt az elemzést az hatásalapú 
gyökerekből fakadóan a már említett system of systems analysis, azaz SOSA87 néven is 
szokás említeni. A SOSA eredménye minden esetben egy komplex autonóm rendszereket 
összekapcsoló elemzés, és a műveleti környezet szereplőit jellemző tényezők felismerése.

85 COPD, Glossary of Terms, L–1., 4.7. ábra, 4–44.
86 COPD 2–4.e.(2), 2–8.
87 A COPD egyedül a rövidítésjegyzékben (p. M–7) szerepelteti a SOSA: System of Systems 
Analysis címszó alatt. A nemzetközi művelettervezési gyakorlatban, különösen ott, ahol a NATO 
művelettervezést támogató informatikai rendszerét használják, ez a rövidítés és kifejezés széles körű 
használatban van.
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A folyamatban fontos szerepet kap a Stratégiai helyzetértékelés88 című dokumentum, 
amely a hadászati szint által készített elemzés a helyzetről, illetve a politikai szint felé 
küldendő Katonai válaszlehetőségek89 című dokumentum, amely hadászati szint lehe-
tőségeit mutatja be a politikai szintnek, ahol döntés születik a tényleges alkalmazás 
mikéntjéről Ezek a dokumentumok indítják be a hadműveleti szint tervezőgépezetét, 
adják meg az előzetes adatokat a cselekvési változatok kidolgozásához.

Minden szinten meg kell érteni, hogy a konfliktusban ki kicsoda, mit és miért csinál. 
Ezáltal kialakul egy kép, hogy a különböző felek melyik oldalon állnak, milyenek az egy-
máshoz való viszonyaik. Ez a kép elengedhetetlen ahhoz, hogy a folyamat a továbbiakban 
hatékonyan folytatódhasson, hiszen ezzel a különböző szereplők motivációs forrása 
és tevékenységük feltételezett „hogyanja” is feltérképezhető.

A Stratégiai tervezési intézkedés90 indítja be a hadműveleti tervezés fő feladatait, 
ekkor hajtják végre a tényezőelemzést, a súlypontelemzést, a műveleti architektúra ki-
alakítását, majd a parancsnok döntése után a cselekvési változatok kidolgozását, elem-
zését, összehasonlítását, végül a megfelelő cselekvési változat kiválasztását. A Stratégiai 
tervezési intézkedés tartalmaz minden olyan lényegi információt, amelyeket az előző 
fázisok tervezőmunkája felismert, és amelyek támogatják az elöljáró parancsnok által 
vizionált megvalósítást.

A COPD fontos eleme a tényezőelemzés. A műveletre kihatással bíró tényezők ese-
tében megállapításokat kell tenni, hogy miben rejlik a jelentőségük, majd következteté-
seket kell belőlük levonni. Ezek a következtetések önálló mondatok, amelyek a későbbiek 
során a művelet architektúrájának kialakításakor kapnak nagy szerepet.91 A tényező-
elemzés elsősorban azokon a tényezőkön alapul, amelyeket a SOSA-folyamat tárt fel.

A tényezők azonosítása után a különböző szereplők súlypontjának92 elemzése követ-
kezik, amely során a súlypont mellett a szereplő kritikus követelményeit, kritikus képes-
ségeit és kritikus sebezhetőségeit is feltárják, amiből következtetéseket levonva kialakul 
a mód, ahogy a szereplő tevékenységét a számunkra kedvező irányba befolyásolni lehet.

A súlypontok megállapítása után a korlátozások és megkötések azonosítása, illetve 
a hadműveleti követelmények összegyűjtése következik. Elengedhetetlenül fontos lépés 
a hadműveleti kockázatelemzés, hiszen a kezeletlen, illetve nem kezelhető kockázatok 
az egész művelet végrehajtását veszélybe sodorják.

88 SACEUR’s Strategic Assessment, COPD 3–2.b.(1)(a), p. 3–1. A NATO struktúrájának megfelelően 
a legfelsőbb végrehajtó katonai szint parancsnoka az Allied Command Operations parancsnoka, azaz 
a SACEUR. A COPD elveit alkalmazó MH-nemzeti tervezési folyamat a helyzetértékelés elé nem tesz 
birtokos jelzőt, ezért a továbbiakban csak Stratégiai helyzetértékelésként hivatkozunk rá, ahogy teszi 
azt a Törzsszolgálati Szabályzat (Ált/216. I–13.).
89 Military Response Options, COPD, 3–19.a., 3–39.
90 Strategic Planning Directive, 3–29, 3–57 
91 Ált/216. 4.3.5.6. IV–23.; és COPD 4–26.d, 4–44.
92 Center of gravity, COPD 3–12.c.(4), 3–26. Az AAP–06 megfogalmazása szerint: „azon jellemzők, 
képességek vagy helyek, amelyekből egy nemzet, egy szövetség, egy katonai erő vagy egy csoport 
a cselekvés szabadságát, a fizikai erejét vagy a küzdeni akarását meríti.” 
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Mindezen elemzések eredményeit összesítendő alakul ki a műveleti elgondolás váz-
lata.93 Ez a vázlat egyesíti és vizuálisan ábrázolja az elérni kívánt végállapot elérése 
érdekében megvalósítandó hadászati és hadműveleti célokat, az ezekhez vezető műveleti 
vonalakat, az azokat lehetővé tevő döntő feltételeket, az azokon jelentkező döntési pon-
tokat, a feltételek teljesüléséhez szükséges hadműveleti hatásokat, a hatások kiváltásához 
elengedhetetlen tevékenységeket. Ez a vázlat szolgál a parancsnok jóváhagyása után 
a cselekvési változatok kidolgozásának alapjául.

A művelet architektúrája/a műveleti elgondolás vázlata széles körben ops design 
néven ismert. Maga az operational design azonban nem pusztán magát a produktumot, 
hanem az odavezető folyamatot is jelenti. Amíg a törzs az elemző-kidolgozó munkát 
végzi, az összeállított produktuma még csak a művelet architektúrája. Amint a parancsnok 
a küldetéselemző törzsértekezleten jóváhagyta, illetve saját iránymutatásával kiegészí-
tette, abban a pillanatban válik a műveleti elgondolás vázlatává.94

A cselekvési változatok, a parancsnok küldetéselemző törzsértekezlete95 után, szin-
dikátusokban kerülnek kidolgozásra. A cselekvési változatok kidolgozása során eszkö-
zölhetők változások a műveleti elgondolás vázlatában, ezzel is biztosítva a cselekvési 
változatok egyediségét és megkülönböztethetőségét. A cselekvési változatokat a terve-
zőcsoport értékeli, összehasonlítja, és egy döntés-előkészítő törzsértekezlet96 keretében 
a parancsnok döntésére bízza, hogy a megfelelőt kiválassza. A kiválasztott cselekvési 
változat szolgál majd a negyedik fázis kiindulópontjaként.

Az átfogó megközelítés további fejlődésének lehetőségei

A katonai műveletek átfogó megközelítése, mint ahogy az a művünkből kiderül, 
az  1990-es  évek katonai és civil gondolkodói által lefektetett elméleti alapok tovább-
gondolásából, a helyzethez való igazításából született eljárásrendszer. Fontos kiemelni, 
hogy nem doktrína, nem szabályzat, hanem egy gondolkodásmód, amely meghatározza 
a feladatok elgondolásának és végrehajtásának rendjét, és mint ilyen minden katona 
gondolkodásmódját át kellene hatnia.

Történelmi áttekintésünkből látszik, hogy a trendek, a divatos eljárások, rendszerek 
amilyen hamar jönnek, olyan hamar kegyvesztetté is válhatnak és eltűnhetnek, ahogy 
ez az amerikai hatásalapú műveletek esetében történt.

A hatásalapú műveletek azonban, a műveletek hatásalapú megközelítése segítsé-
gével tovább él a katonai műveletek átfogó megközelítésében, még ha csak részeiben 
is. Az átfogó művelettervezés bonyolultságát, a rendszerelemzést, a tényezőelemzést 

93 Operational design, COPD 4–27., 4–52.
94 COPD 4–27.c., 4–52.
95 Mission analysis brief, COPD 4–30, 4–59.
96 COA Decision Brief, COPD 4–38, 4–76., a döntés-előkészítő törzsértekezletről bővebben: 
Ált/216. VI–88.
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és súlypontelemzést minden kétséget kizáróan onnan örökölte, és ahogy annak idején 
az amerikai, úgy időnként a mai NATO-művelettervezőknek is nehézzé teszi napjait.

Az COPD művelettervezési rendszerének bemutatásából az is kitűnik, hogy a folyamat 
nem egyszerű, katonai szintenként eltérő elnevezésű és tartalmú, ami sokak számára 
rémisztően bonyolulttá teszi. Ami viszont mindenképpen megállapítható, az az, hogy 
az átfogó művelettervezés olyan, mint a demokrácia: nem találtak még ki jobb módszert.

A jelen az, hogy a műveletek átfogó megközelítésének rendszerszemlélete nem marad 
csak a hadműveleti és magasabb szintek kiváltsága. A NATO legújabb, a harcászati szintű 
parancsnokságok tervezési folyamatát szabályzó,  2019-es  kiadású APP–28 publikációja 
a COPD számos elemét átemelte harcászati szintre, többek között a tényezőelemzés 
és a súlypontelemzés metodológiáját. Egyértelmű, hogy ezen önmagukban is komplikált 
módszerek harcászati szintre kerülésével az átfogó művelettervezés részeinek oktatását 
is alacsonyabb szinten kell kezdeni, mint eddig. Az is egyértelmű, hogy ez a tervezési 
többletfeladat nem fogja gyorsítani a tervezési folyamatot, még ha hatékonyabbá teszi is.

A történelmi példákon keresztül bemutatottakból levonható az a következtetés, hogy 
a katonai metódusok és doktrínák változását két folyamat indukálhatja: a technológiai 
fejlődés, illetve a fegyveres konfliktus tapasztalatai. Hogy a jövő mit tartogat az átfogó 
megközelítés, azon belül pedig a katonai műveletek átfogó megközelítése és az átfogó 
művelettervezés számára, az megjósolhatatlan. Amennyiben a NATO politikai és katonai 
oldala továbbra is eltökélten támogatja majd az átfogó megközelítést, várható a szövetség 
doktrínáiban való egyre integráltabb megjelenése, illetve a különböző szabályzók össz-
hangba hozása.

A Magyar Honvédség tekintetében egyértelműnek látszik, hogy a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága a műveletvezetési és művelettervezési rendszer átdolgozása és fejlesztése 
során minden tekintetben figyelembe veszi az átfogó megközelítés elveit.
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A kínai haderő reagálása a hongkongi zavargásokra

Kocsi János Gyula

Előszó

Hongkong nagyon gazdag és sokszínű történelemmel rendelkező városállam. Nevét 
a kantoni nyelv szerinti, tehát a Hongkongban és Makaón beszélt nyelvek illatos kikötő 
jelentésű szóösszetételéről kapta (hőng kóng – 香港), amit mandarin nyelven Hszian-
kángnak hívnak (Xiangang). Az ópiumháborúk, a brit gyarmatosítások visszavonhatat-
lanul rányomták bélyegüket a városállam jelenkori arculatára, gazdasági potenciáljára, 
de mindezeken túl legmarkánsabban magukra a hongkongi emberek öntudatára. A hong-
kongi lokálpatrióta meggyőződés párosul egy erős demokráciapárti szemlélettel egy olyan 
ország részeként, amely teljesen más rendszer szerint működik. Ebből a kettősségből 
adódóan a terület  1997-es  Kínának történő visszaadásának következtében olyan folya-
matok indultak el, amelyek  2019-re  véres tüntetésekbe torkollottak. Jelen tanulmányban 
sorra veszem mindazokat a tényezőket, amelyek hatással voltak a  2019-es  események 
kialakulására. Részletesen bemutatom Hongkong speciális jogállását és annak törté-
netét. Majd elemzem a kialakult zavargások katonai vonatkozásait Kína szemszögéből.

Történelmi áttekintés

A modern kori Hongkong sajátos működésének kialakulása egészen az első ópium-
háborúig vezethető vissza (1839–1842). Az  1600-as  évek óta működő Brit Kelet-in-
diai Társaság a  17. századtól a Kínával folytatott aktív és egyre erősödő kereskedelmi 
kapcsolatai révén egyre inkább növelte befolyását a térségben. A korabeli versenypiac 
széles árukínálata (tea, selyem stb.) kiegészült egy olyan addiktív szerrel, amely rövid 
idő alatt a társaság domináns kereskedelmi árucikkévé vált. Ez nem volt más, mint 
az ópium. A nyugati kereskedők hamar rájöttek, hogy a kínai emberek viselkedése és jel-
leme másabb a nyugatiaknál, és nagyon könnyen rászoknak az ópiumra. Ennek követ-
kezményeként ez a piac villámgyors fejlődésnek indult Kínában, ami hatalmas profitot 
eredményezett a különböző portugál és brit kereskedelmi társaságok számára. Ennek 
következtében  1834-ben  megszavazták a Brit Kelet-indiai Társaság regionális monopó-
liumának eltörlését, ezzel kiszélesítve a hatalmas felvevőpiacot a többi piaci szereplő 
előtt is. Az ópium addiktív tulajdonságai miatt azonban nem sokkal később komoly belső 
problémák adódtak szerte az országban, aminek eredményeként  1839 tavaszán Kína 
akkori császára Tao-kuang (Daoguang – 道光) hatalmas és határozott döntésre szánta 
el magát, miszerint megtiltotta az ópium importját, és az addig az ország egész területén 
lévő összes felhalmozott szert megsemmisítették. Természetesen ez a helyzet nem tett 
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jót az akkorra már más  árucikkeket háttérbe szorító és csak az ópium kereskedelmének 
hatalmas profitjára berendezkedő kereskedelmi szervezeteknek, amelyek nemtetszé-
süket fejezték ki többek közt a Brit Birodalom vezetői felé, és válaszlépésként Viktória 
királynő „kereskedelemhez való ősi jogának visszaszerzése”1 jegyében mozgósította 
az expedíciós haderejét, és hadihajókat vonultatott fel Kína partjainál ezzel kirobbantva 
az első ópiumháborút. A korabeli kínai haderő létszámfölényben volt ugyan a britekkel 
szemben, azonban mindezek mellett hatalmas technikai hátránnyal küszködött, aminek 
következményeként a britek sorra foglalták el Kuangcsout (Guangzhou – 广州), Sanghajt 
(Shanghai – 上海) és Nanking (Nanjing – 南京) városát. A roppantul egyoldalú hada-
kozás két évig tartott, és  1842-ben  Kína elvesztette a háborút, aminek következtében 
újraindult az ópiumkereskedelem az országban, és Kínát az  1842. augusztus 29-én  aláírt 
nankingi egyezmény által számos kikötőjének nyugati kereskedők előtti megnyitására, 
valamint jóvátétel fizetésére kötelezték. Az egyezmény részeként többek között Hong-
kong teljeskörűen brit fennhatóság alá került. A háborút lezáró megállapodás az első 
úgynevezett egyenlőtlen szerződésként2 (vagy egyezményként) vonult be a történelembe. 
A megállapodás főbb pontjai a következők voltak:

• Hongkong szigete a Brit Birodalom tulajdonába kerül, szabadkereskedelmi joggal 
a nagyobb kínai városok felé;

• 21 uncia ezüst kártérítés;
• fix, alacsony kereskedelmi tarifák a brit kereskedők számára;
• a császárság egész területén a brit alattvalók mentességét a kínai törvények alól 

(mint a nagykövetségeken szokás).3

Ettől kezdve a nyugati befolyás Kínában egyre jelentősebb lett, amit a Kína számára 
ismét vereséges későbbi második ópiumháború (1856–1860) is megerősített, és amelynek 
következményeként a korábban angol kézre került sziget kiegészült a Kowloon-félszi-
gettel (Jiulong – 九龙), majd később  1898-ban  a második pekingi konvenció részeként 
egy 99 éves bérleti szerződés keretében az északi úgynevezett New Territories, azaz Új 
Területekként ismert északi területekkel. Ezzel három lépcsőben brit fennhatóság alatt 
kialakult a jelenkorban is ismert Hongkong területe (1. ábra).

1 Hongkong történelme (mert nem árt tudnunk ezt is) (2007). 
2 Az egyenlőtlen szerződés nemzetközi jogi fogalma azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek 
a  19. században és a  20. század első felében főleg a nagyhatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, 
Oroszország, Poroszország, Amerikai Egyesült Államok, Osztrák–Magyar Monarchia) és egyes 
elmaradottabb ázsiai államok (Kína, Japán, Korea) között jöttek létre. Ezen szerződések esetében 
a szerződő felek, bár formailag egyenlők voltak, a megállapodás alkalmával annyira különböző erővel 
rendelkeztek, hogy az egyik nyilvánvalóan az erősebb fél katonai, gazdasági vagy más fenyegetése 
hatására fogadta el a „megállapodást”. wikipedia.org  2020.
3 Hongkong történelme (mert nem árt tudnunk ezt is) (2007).

http://wikipedia.org
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1. ábra
Hongkong területe
Forrás: www.chinatouristmaps.com/travel/hong-kong/city/attraction-map.html>(A letöltés dátuma: 
 2020. 04. 12.)

A  19. században Hongkong lokációjának és a híres kereskedelmi szerepének köszönhe-
tően folyamatos fejlődésnek indult, és a gazdasági remények okán a népessége is foko-
zatosan növekedni kezdett. Az első világháború elkerülte a gyarmatot, de a második 
kínai–japán háború majd pedig második világháború alatti japán megszállás és mészárlás 
erőteljesen visszavetette a város fejlődését, de gyarmati szerepét nem veszítette el.

Az  1950-es  években Kínában teret hódító kommunista eszme és az abból kialakuló 
polgárháború elől sokan találtak menedéket a szigeten. Az első komoly kommunista-
nacionalista ellentét okán kialakuló zavargások ekkorra tehetők.  1956. november 
 10-én  a nacionalisták megemlékezést szerveztek az  1911-es  kínai októberi felkelésre, 
de a zászlóik közül néhányat a hatóságok elkoboztak. Válaszul a nacionalista 
tömeg elözönlötte a boltokkal és üzemekkel teli Kowloont, kifosztva a köztudottan 
kommunistaszimpatizánsok érdekeltségeit. A hatóságok nem avatkoztak közbe, 
remélték, hogy a fosztogatás magától alábbhagy idővel. Másnapra azonban egyre 
inkább elszabadultak az indulatok, már az öt kilométerre lévő Tsuen Wan városrészben 

http://www.chinatouristmaps.com/travel/hong-kong/city/attraction-map.html
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is gyújtogattak, vagy éppen elhurcoltak a nacionalista központba kommunistáknak vélt 
állampolgárokat, akiket később megvertek.

A hatóságok végül elszánták magukat a zavargás megfékezésére, a páncélozott 
autókkal kiegészült rendőrség még tűzparancsot is kapott. Másnapra meg is szűnt a rend-
bontás, de a tüntetők közül negyvennégyen meghaltak.4

Az időszakot követően indult meg a gazdaság valódi szárnyalása, ami mind a mai 
napig tart, és amelynek következtében Hongkong a világ legsűrűbben lakott területe lett. 
A nagyszámú fiatal munkaerő kis helyen történő koncentrálódása a gyáripar rohamos 
fejlődésével gazdaságilag sikeres kombinációnak bizonyult. A gazdasági előnyök mellett 
azonban a szárazföldi Kína közelsége miatt, az ott kialakult ideológiai hatások könnyen 
átszűrődtek és éreztették hatásukat, aminek természetes velejárója volt a nézetkülönb-
ségekből adódó zavargások kialakulása.

A következő jelentős megmozdulás  1966-ban  egy a Kowloon- és Hongkong-sziget 
közötti hajójárat díjának 25%-os  megemelése miatt robbant ki és pár napig tartott, de 
a hatóságok a brit hadsereg bevonásával sikeresen megfékezték.

1967-ben  a kínai kulturális forradalom eszméje egy hosszan tartó, erőszakos és véres 
megmozdulássorozatot robbantott ki. A helyi kommunista csoportosulások által indukált 
zavargások látható célja a brit uralom megdöntése és a kommunista eszme térnyerése 
volt. Az egymásra épülő tíz hónapig tartó zavargások megfékezésére a helyi hatóságok 
még kijárási tilalmat is bevezettek, mozgósították a tartalékosokat. A helyzet súlyosságát 
jellemzi, hogy a szélsőbaloldali inszurgens tüntetők bombákat is bevetettek, amelyek 
nagy része csak figyelemfelkeltés volt, tehát nem robbant fel, azonban történtek valós 
robbantások is, aminek számos civil áldozata is volt. „A brit hadsereg összesen 8 ezer 
bombát hatástalanított, amiből minden nyolcadik tényleg éles volt, a többi csak az ijeszt-
getést szolgálta.”5 A tüntetéssorozat az akkori kínai első titkár Csou En-laj robbantások 
beszüntetésére irányuló utasításával ért véget. Ez azt sejteti, hogy a lokális megmozdulá-
sokat a tüntetők a Kínai Kommunista Párt támogatása mellett hajtották végre, ezt azonban 
azóta nem bizonyították. Ettől kezdve azonban a 99 éves bérleti szerződés lejártáig, 
azaz a város  1997-es  visszaadásáig nem történtek hasonló indíttatású megmozdulások.

Egy ország – két rendszer

Az egy ország – két rendszer (Yi Guo Liang Zhi – 国两制) elv Teng Hsziao-ping (Deng 
Xiao Ping – 邓小平), a Kínai Népköztársaság  1976–1989 között munkálkodó vezető-
jének elve volt. Hongkong visszaadásának határideje közeledtével a 80-as  évekre egyre 
inkább sürgetővé vált a kínai–brit kétoldalú tárgyalások megkezdése arra vonatkozólag, 
hogy mi fog történni a határidő lejártát követően.

4 Hongkong történelme (mert nem árt tudnunk ezt is) (2007).
5 Hongkong történelme (mert nem árt tudnunk ezt is) (2007). 
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A hosszadalmas és a kulturális különbségek miatt diplomáciai szempontból nehéz, 
több éves tárgyalássorozatot végül sikeres megállapodás koronázta meg.

A Margaret Thatcher és Teng Hsziao-ping között létrejött,  1984. december  18-án  aláírt 
megállapodás értelmében Hongkong  1997. június 30-i  visszaadását követő 50 évben, 
azaz  2047-ig  különleges igazgatási terület lesz, megtarthatja a britek által bevezetett 
autonómiáját, azaz a jogrendet, a tőkés gazdasági rendszert, a polgári szabadságjogokat, 
valamint a sajtószabadságot, de mindezek Kína területi szuverenitása mellett valósulnak 
meg a külügy és a honvédelemi ügyek pekingi irányítása alatt. Az elvet kiterjesztették 
a Hongkonghoz hasonló módon portugál gyarmatként működő Makaóra (Ao – 奥) is, 
ami  2049-ben  járna le. Hasonlóképpen szerették volna kiterjeszteni a rendszert Taj-
vanra is (Taiwan – 台湾), azonban tajvani oldalról egyetértés hiányában ennek hiva-
talos elfogadása elmaradt. A köznyelvben azonban Tajvan vitatott helyzetének ellenére 
is mindhárom területet egy kalap alá szokták venni, és külön rövidítést is használnak 
rá, ha a különleges közigazgatású területről beszélnek. Ez a területek rövidített nevéből 
álló kifejezés, az úgynevezett Káng-Áo-Tái (Gang-Ao-Tai – 港澳台 Hongkong, Macao, 
Taiwan), vagy Hongkongra és Makaóra vonatkoztatva Káng-Áo (Gang-Ao – 港澳).

A merőben új elv előnyei és hátrányai

Teng Hsziao-ping sikeres gazdasági reformjai bizonyították, hogy minden döntése Kína 
gazdasági felemelkedését célozta meg. Hongkong esetében fontos tény, hogy ekkorra 
ez a terület hatalmas kereskedelmi és pénzügyi központtá vált, amelynek piacgazdaságán 
keresztül egyrészről Kína nyithatott a világpiac felé, másrészről pedig a városon keresztül 
be tudta vonzani a nyugati beruházásokat, így mint egy kapuként használva azt.

2005 – Tüntetés a szabadságjogokért

2005. december 4-én  kialakult tüntetés előzményének tekinthető, hogy az  1997-es  vis-
szaadást követően Peking Tung Kin-vá személyét nevezete meg a város irányítására. 
Azonban munkáját az évek alatt többször is elmarasztalta Kína akkori első számú veze-
tője, Hu Csin-tao (Hu Jintao – 胡锦涛  2003–2013), aminek következményeként  2005-ben  
leváltották, és helyére Donald Tsang Yam-kuen (Zeng Yinquan – 曾荫权) került.

Az  1997-ben  érvénybe lépő alaptörvény meghatározta a városállam első számú 
vezetője kiválasztásának módszerét az első kettő, valamint a Hongkongi Jogalkotási 
Tanács kiválasztásának módszerét az első három ciklusra. Az alaptörvény 45. és 68. cikke 
megfogalmazza, hogy a végső cél az első számú vezető és a jogalkotási tanács minden 
tagjának demokratikus úton, általános választójog alapján történő megválasztása. 
Azonban a Donald Tsang által vezetett kormány  2005. október 28-án  bejelentette 
a  2007–2008-as  választások reformjának tervét, amelynek értelmében az alaptörvény 



1390

Kocsi János Gyula

korábban  említett irányzataitól eltérően korlátozott reformokat javasolt előirányozni 
a demokratikus választási rendszer vonatkozásában.

Ennek következtében a Polgári Emberi Jogok Frontja nevű civil szervezet és a demok-
ráciát támogató törvényhozók tüntetést szerveztek a Viktória park futballpályáin, ahonnan 
elindítottak egy több ezer fős felvonulást a központi kormányhivatalok felé. A tömeg 
rövid időn belül egyes becslések szerint megközelítőleg 250 ezer fősre duzzadt, bár 
a valós számadatokkal kapcsolatban a hongkongi rendőrség és a szervezők informá-
ciói ellentmondanak egymásnak. A tüntetés nem torkollott komoly agresszivitásba, így 
a rendfenntartó szervek részéről sem volt tapasztalható komoly intézkedés.

2010 – Tüntetés a szabadságjogokért
A  2010-es  tüntetéssorozat tekinthető a következő markáns lépésnek a demokráciapárti 

aktivisták évről évre egyre inkább erősödő véleménynyilvánításának sorában. A meg-
mozdulások előszeleként január  10-én  a Polgári Párt és a Szociáldemokraták Ligája öt jog-
alkotója (minden hongkongi választási körzetből egy) lemondott helyéről az úgynevezett 
„öt választókerület lemondása” koncepciónak nevezett elgondolás részeként az értelmes 
politikai reform érdekében. Az első megmozdulásra szándékosan a május  16-ára  kiírt 
választások előtt, május 2-án  került sor. A  2005-ös  megmozdulásokhoz hasonlóan a több 
mint 3000 fős tömeg ismét a Viktória parkból indult útnak a központi kormányhivatalok 
felé, hogy ott érvényt szerezzenek a demokratikus választás iránti követeléseiknek. Nem 
meglepő módon akkor úgy tűnt, hogy a tüntetés nem járt sikerrel. Azonban nem tartott 
sokáig, hogy a demokráciapártiak ismét hallassanak magukról, és büszkén kinyilvánítsák 
a demokrácia iránti elköteleződésüket. Július elsején az  1997. június 30-ai  brit vissza-
adás apropóján szervezett felvonulás volt a demokrácia első nyilvános megmozdulása, 
miután példátlan módon Peking mégis elfogadta a demokráciapártiak demokratikus 
reformjavaslatait a választási rendszerre vonatkozóan. Ez előrelépés volt ugyan, de sokan 
érezték magukat csalódottnak a pándemokrata tömörülésben, mivel a céljukat csak kor-
látozottan tudták elérni. Ennek eredményeképpen körülbelül 52 ezer ember vett részt 
a tiltakozásban.

2011–2012 – Az Occupy Central mozgalom tüntetése

A vállalati kapzsisággal és a gazdasági egyenlőtlenséggel szembeni globális „Elfoglaló 
mozgalom” (Occupy movement)6 részeként,  2011. október  15-én  kezdődött meg Hongkong 
Occupy Central elnevezésű kampánya, amelynek során a tüntetők elfoglalták a középkori 
HSBC Bank székhelye alatt lévő nyilvános teret. A bank épülete Hongkong  központi 

6 Az Occupy mozgalom egy progresszív nemzetközi társadalmi-politikai mozgalom, amely ellenzi 
a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket és a „valódi demokrácia” hiányát az egész világon. 
Elsődleges célja a társadalmi és gazdasági igazságosság, valamint a demokrácia új formáinak 
előmozdítása. en.wikipedia.org  2020.

http://en.wikipedia.org
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üzleti negyedének ikonikus pontja. A köztér a bank tulajdonát képezi, de az építkezés 
során,  1983-ban, nyilvános gyalogosátjáróként szolgáló területként vették nyilván-
tartásba. A hongkongi tábor, amelynek célja az egyenlőség mellett a támogató ideális 
közösség létrehozása volt, egyszersmind vonzotta a megszállók közösségét, ideértve 
a hallgatókat, fiatal szakembereket, aktivistákat, munkanélkülieket és hajléktalanokat is. 
 2011. december  11-én  és  2012 augusztusában kb. tíz és húsz között volt a táborozók száma, 
de volt, amikor több mint kétszáz résztvevő vett részt a kampányban. A kampány folya-
matosan tíz hónapig tartott.  2012 júniusában a HSBC az ügyet a legfelsőbb bírósághoz 
nyújtotta be, amikor az aktivisták korábbi önkéntes távozási felszólításaikat nem vették 
figyelembe. A hongkongi bíróság  2012. augusztus  13-án  elrendelte, hogy a tüntetőknek 
 14 nap alatt,  2012. augusztus 27-én  9 óráig kell megtisztítaniuk az elfoglalt területet. 
Reuder Lai igazságügyi igazgató kijelentette, hogy az aktivisták a tér önkényes haszná-
latával meghaladták állampolgári jogkörüket, ezért szüntessék be a terület elfoglalását. 
Az intézkedést akkor még a többség megértően fogadta, de sokan ellenálltak, és hoz-
zátették, hogy a város további részein tovább folytatják megkezdett tevékenységüket. 
Majd augusztus 27-én  a hatályos végzés ellenére is sokan nem akarták elhagyni a teret, 
és figyelemfelhívásként este koncertet tartottak, és cipőt, valamint papírokat égettek. 
A bank biztonsági szolgálata este  10 körül kísérletet tett a terület lezárására és a mintegy 
40 aktivista kitessékelésére, ám ez sikertelennek bizonyult, ezért a bank kérte a bíró-
ságot, hogy végrehajtókat rendeljen ki a helyzet megoldásához.  2012. szeptember  11-én, 
 15 nappal a bíróság által kitűzött kitoloncolási határidő után a bírósági végrehajtók 
eltávolították a fennmaradó táborozókat a HSBC Plazától, és felszámolták az összes 
hátramaradt bútort és sátrat. Bár egyesek megpróbáltak a sátrakba zárkózva ellenállni 
az intézkedésnek, mások pedig nekitámadtak és megsebesítettek néhány biztonsági őrt, 
végül három tüntető letartóztatása mellett a hatóságok felszámolták a megmozdulást.

A párhuzamos kereskedelem elleni tiltakozások

A párhuzamos kereskedelem elleni tüntetések  2012 óta zajlanak Hongkongban, azok 
a párhuzamos kereskedők ellen, akik áruikat Hongkongból Kínába importálják. A tün-
tetők szerint a párhuzamos kereskedelem háztartási cikkek hiányát és növekvő inflációt 
okoz. A párhuzamos kereskedelem és a tüntetések tovább súlyosbították a konfliktust 
Hongkong és a szárazföldi Kína között. A helyi üzlettulajdonosok és a polgárok között 
is feszültség alakult ki emiatt, mivel a párhuzamos kereskedelem fellendíti az üzletet, 
de emeli a napi szükségletek helyi árait.

A Sheung Shuiban zaljó párhuzamos kereskedelem elleni tiltakozások  2012. szeptember 
 15-én  kezdődtek. Az első gyűlést a Facebookon szervezték. Körülbelül ötven tüntető, 
szomszédos szárazföldi párhuzamos kereskedők beáramlása miatt gyűlt össze a Sheung 
Shui állomásán kívül, ahol gyakran működött a párhuzamos áruk kereskedelmi elosztó 
központja. Ez a határozott fellépés hamarosan konfrontációt váltott ki a tüntetők 
és a párhuzamos kereskedők között. A tüntetők száma ezután nem sokkal több mint 
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száz emberre növekedett. A tiltakozás káoszba torkollt, aminek következményeképpen 
a rendőrség, beleértve a rendőrségi taktikai egységet is, beavatkozott. Hasonló tüntetésekre 
gyakran került sor az azt követő napokban és hónapokban egészen  2015-ig, amikor is 
kirobbant a legjelentősebbnek számító párhuzamos kereskedelem elleni tiltakozás, amit 
a tüntetők Yuen Long felszabadítása vagy Yuen Long helyreállítása néven hirdettek 
meg Hongkong északi kerületeiben, elsősorban a média és a helyi lakosok csoportjai 
szervezésében. A tüntetők összecsaptak a párhuzamos kereskedőkkel, akik hongkongi 
árut vásárolnak, különösen Yuen Longban, és nyereség céljából értékesítik őket Kínában. 
A rendbontás eredményeként a rendőrség huszonegy alkalommal használt paprikasprayt 
a kaotikussá vált helyzet kezelésére. 36 férfit előállítottak és két nőt letartóztattak, akik 
a rendőrségre támadtak, és fegyvereket birtokoltak. Ezen kívül öt rendőr is megsérült.

Konfliktus a vonaton

A  2012 januárjában Ken Wai, egy hongkongi utas megkért egy kínai nőt és gyermekét, 
hogy hagyják abba az étkezést a Mong Kok East állomásra induló vonaton, mondván, 
hogy az úgynevezett MTR-on (Mass Transit Railway) tilos enni és inni. Amíg a gyerek 
abbahagyta az étkezést, az anya ellenségesen reagált Wai úr kérésére, ami feldühítette őt, 
és aki erre hangosan kiabálni kezdett kantoni kínai nyelven. Az eset végül ahhoz veze-
tett, hogy a vonat megállt, és mindhármójuknak le kellett szállniuk. Az egész jelentről 
egy amatőr felvétel is készült, amely később felkerült a világhálóra. A pekingi egyetemi 
tanár és televíziós házigazda, Kong Qingdong, műsorában éles kritikát fogalmazott meg, 
miszerint sok hongkongi ember nem volt hűséges Kínához, és hordozza a gyarmati men-
talitást. Továbbá Qingdong a hongkongi embereket egyenesen „kutyáknak” nevezte. 
A hongkongiakat felháborította Kong megjegyzése, és a Hongkong Open magazin nyíltan 
figyelmeztette Kongot a Hongkongba való belépés tilalmára, emellett utalt arra, hogy 
a Kínai Kommunista Párt támogatta Kong Qingdongot a színfalak mögött. Továbbá petí-
ciót nyújtottak be a Qingdong Pekingi Egyetemről történő elbocsátására.  2012. január 
22-én  körülbelül  150 tüntető gyűlt össze a központi kormány összekötő hivatalában, hogy 
tiltakozzon Kong Qingdong nyilatkozata ellen. Az emberek a megmozdulásra elvitték 
a kutyáikat, és olyan táblákat hordoztak, amelyekre kínaiul ilyen és ehhez hasonló szö-
vegek voltak írva: „Nem vagyunk kutyák!” Kong kijelentésének hatalmas visszhangja 
volt mind értelmiségi, mind művészi körökben.

A  2013-as  hongkongi kikötői dolgozók sztrájkja

2013. március 28-án  kezdődő és később negyvennapos munkasztrájkká duzzadó meg-
mozdulás első napján mintegy 450 daruüzemeltető és rakodó sztrájkolt a Kwai Tsing 
konténerszállító terminálon, amikor a sztrájkolók jobb fizetést és munkakörülmé-
nyeket követeltek maguknak. Az elhúzódó sztrájk  2013. május 6-án  ért véget, amikor 
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a folyamatos  tárgyalások eredményeként a sztrájkolók elfogadták a 9,8%-os  béremelési 
ajánlatot. Az évek során ez a megmozdulás volt tekinthető a leghosszabb ideje zajló ipari 
akciónak Hongkongban. Április 7-én  a sztrájkolók tüntetést szerveztek a már ikonikus 
helynek számító Viktória parkban, ahonnan a városközpontba vonultak. A szervezők 
szerint több mint 4 ezer tüntető csatlakozott a felvonuláshoz, a rendőrség becslése szerint 
azonban csak 2800 ember vett részt a megmozduláson. A lakosság támogatása és a média 
figyelme a sztrájk és a hozzá tartozó tüntetés iránt példátlan volt a város történetében. 
Néhány megfigyelő ezt a politikai elkötelezettség megújulásának egy markáns indiká-
toraként értelmezte.

2016. február 8-i  zavargások

A kínai újévi ünnepek hagyományosan sok engedély nélküli utcai árust vonzottak Hong-
kong utcáira és leginkább annak népszerű helyszíneire. Annak ellenére, hogy ezek mind-
egyike köztudottan engedély nélkül működött, az hongkongi élelmiszer- és környezet-
védelmi higiéniai hivatal a múltban nem tett lépéseket az engedély nélküli árusok ellen 
az újévi ünnepek alatt.  2014-től  azonban a hivatal megkezdte az engedéllyel nem ren-
delkező, főtt ételeket kínáló utcai árusok meglepetésszerű ellenőrzését és bírságolását, 
valamint az árusítóhelyek felszámolását. Ez a fellépés az évek alatt egyre határozot-
tabb lett, és tekintettel a  2014-es  nagy hongkongi zavargások miatt kialakult kormány 
elleni feszült hangulatra, a  2016-os  kínai újév ünnepének apropóján  2016. február 8-a  
éjszaka és másnap reggel között polgári zavargások történtek a hongkongi Mong Kok 
városrészben, mert a kormány utasítására az előző évekhez hasonlóan, ám már sokkal 
határozottabb fellépés mellett a hatóságok megsemmisítették az engedély nélküli utcai 
árusok standjait. Ennek eredményeképpen végül heves összecsapások törtek ki a rend-
őrség és a tüntetők között, ami mindkét oldalon számos sérültet eredményezett. A heves 
összecsapások megfékezésére a rendőrség speciális taktikai egységét is bevetették, akik 
segítségével később sikerült megszüntetni a zavargásokat. A hivatalos értesítések szerint 
a számos sérült mellett 61 embert tartóztattak le.

2014-es  esernyős forradalom (esernyős megmozdulás)

A  2014. szeptember 28-a  és december  15-e között zajló kemény összecsapásokba torkolló 
megmozdulássorozat az esernyős forradalom vagy a legtöbb helyen használt esernyős 
megmozdulás (vagy angolul Umbrella Movement, kínaiul yusanyundong – 雨伞运动) 
nevet kapta, mert a tüntetők esernyővel védekeztek a rendfenntartó erők által alkalmazott 
tömegoszlató eszközök, úgymint könnygáz, gumilövedékek ellen. A tüntetések akkor 
kezdődtek, amikor a Nemzeti Népi Kongresszus Állandó Bizottsága (Committee of the 
National People’s Congress – NPCSC) határozatot hozott a hongkongi választási rendszer 
javasolt reformjáról. A döntés értelmében a Kínai Kommunista Pártnak joga van (Chinese 
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Communist Party – CCP) előzetesen átvizsgálni a soron következő választásban részt 
vevő hongkongi kormányzójelölteket. A döntés ellen hongkongi hallgatók azonnal nem-
tetszésüket fejezték ki, és már szeptember 26-án  tüntetést indítottak. Még aznap éjszaka 
 13 embert letartóztattak. Szeptember 28-án  az események felgyorsultak, és a hallgatók, 
valamint az aktív mozgalmak bejelentették a polgári engedetlenségi kampányuk kezdetét. 
A hallgatók és a tüntető tömeg más tagjai a kormány székhelyén tüntettek, és néhányan 
több nagyobb városi kereszteződést kezdtek elfoglalni. A tüntetők mindkét kelet–nyugati 
artériás útvonalat blokkolták az északi Hongkong-szigeten. A rendőri fellépés mértéke 
még inkább arra ösztönözte a polgárokat, hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, és elfog-
lalják a Causeway-öbölt és a Mong Kok városrészt. A tüntetések 77 napig folyamatosan 
tartottak, és olykor-olykor heves összecsapásokba torkoltak a tüntetők és a biztonsági 
erők között. A fellázadt tömeg létszáma egyes becslések szerint esetenként elérte a 100 
ezer főt is. A kormányt számos kritika és vád érte a rendőri erők fellépése és „a politika 
eszközeként való alkalmazása”7 miatt, egyes kritikusok szerint ezzel aláásva a jogálla-
miságot. A tüntetések olyannyira erősnek bizonyultak, hogy a külföldön élő hongkongi 
fiatalok is csatlakoztak hozzá a világ 64 városában. Október 1-jén  Londonban mintegy 
3000 ember gyűlt össze a kínai nagykövetség előtt ezzel támogatva a hongkongi meg-
mozdulásokat. A megmozdulások ereje abban mutatkozott meg, hogy együttműködésre 
késztette a különböző diákszervezeteket, demokráciapárti mozgalmakat és minden olyan 
civil szervezetet, amely elköteleződött a demokrata eszmék mellett.

A politikai rendszer különbségeiből adódó feszültségek

A korábbi részekben már említést tettem azokról a politikai rendszerek közöti különb-
ségekből adódó feszültségekről, amelyek a korábban kialakult és esetenként akár el-
húzódó tüntetések inicializálói voltak. A város rendszerét működtető három hatalmi ág 
egymástól elválasztva és a pekingi vezetéstől elméletben függetlenül működik. Ahogy 
azonban az a fentiekből markánsan látszik, a gyakorlat sajnos e vonatkozásban másként 
alakul. A Hongkong vezetésének alapkövét alkotó három hatalmi ág a demokratikus 
rendszerekhez hasonlóan a következő módon oszlik el:

„Végrehajtói Tanács: a hongkongi kormány élén a kormányzó áll, aki felelős a jogsza-
bályok végrehajtásáért, törvényjavaslatot nyújthat be, és joga van feloszlatni a törvény-
hozást. A kormányzót az 1200 fős Választási Bizottság javaslatára, a tagjaiból választja 
ki a kínai központi kormányzat 5 évre.

Törvényhozó Tanács: a hongkongi parlamentként funkcionál, törvényeket hoz, jóvá-
hagyja a költségvetést, és megbuktathatja a kormányzót. A 70 fős testületből 35 főt 
választhat meg a hongkongi lakosság, és 35 fő pedig a gazdaság különböző szektorait 
képviseli 4 évig. A képviselők kétharmada Kína-barátnak tekinthető a választási rend-
szer egyenlőtlenségének köszönhetően.

7 The Hong Kong protests explained in  100 and 500 words (2019). 
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A Legfelsőbb Bíróságnak és az alacsonyabb bíróságoknak jogértelmező szerepük 
van, és az angolszász jogrendszer alapján működnek. A bírókat a kormányzó választja 
egy bizottság javaslata alapján. A kínai törvények nem hatályosak Hongkongban.”8

A leggyengébb pillér, ami az évek alatt erősödő, a kínai vezetés indirekt hatása ellen 
feltüzelte a tüntetők indulatait, az nem más, mint az a tény, hogy a hongkongi kormányzat 
végrehajtói ága túlsúlyos, és részlegesen kínai befolyás alatt áll, hiszen a működő válasz-
tási rendszer, majd annak kínai érdekeket előtérbe helyező módosításai a gyakorlatban 
garantálják, hogy mindig Kína-barát legyen a város vezetése. Ez azt jelenti, hogy az elmé-
letben működő többpárti demokráciával ellentétben, ahol általános választójoggal rendel-
keznek az állampolgárok, a hongkongi lakosságnak relatíve kis beleszólása van a poli-
tikai döntéshozatalba. A tapasztalatok alapján a választások és a kritikus döntések során 
többnyire a gazdasági mogulok, valamint a kínai kormányzat érdekei érvényesülnek.

Megosztottság és eltökélt fiatalság

Hongkong lakosságága egyfajta kettősséget mutat, és megosztott a Kínához való viszony 
tekintetében. A társadalom egyik fele a gazdasági szempontokat előtérbe helyezve támo-
gatja a Kínával való integrációt, és abban látja a stabilitás kulcsát, ha minél gyorsabban 
és simulékonyabban elfogadják a központi vezetés direkt vagy indirekt utasításait. A tár-
sadalom másik fele haraggal tekint a pekingi vezetésre, és az autonómia, a demokratikus 
berendezkedés és jogok pártján áll. „Utóbbi csoport attól tart, hogy a Kínához való 
közeledés erodálja a demokratikus jogaikat és a vádak szerint az elmúlt években a Kínai 
Kommunista Párt egyre több alkalommal próbál beavatkozni a hongkongi politikába.”9 
A  2014-es  esernyős tüntetés megmutatta, hogy Hongkongban felnőtt egy olyan nagy-
számú fiatal generáció, akiknek van önálló véleménye, a demokrata eszméket és a nyugati 
gondolkodást részesítik előnyben, a nyelvi és a kulturális sajátosságoktól eltérően nem 
tekintik magukat kínainak, hanem büszkék hongkongi származásukra és mindazokra 
az értékekre, amelyeket a britek által alapított nyugati iskolákban megtanultak. Ez az erős 
meggyőződés párosul egy olyan ázsiai erős és eltökélt viselkedési stílussal, amely már 
a gazdaság építésének meghatározó alapköve volt Hongkong és Kína fejlődésében egy-
aránt. Mindezeken túl pedig a nyugati fiatalságra jellemző lázadó magatartás megerősíti 
ezt a réteget véleményük korlátlan kinyilvánításában.

A hongkongi büszkeség

Gyakorlati tapasztalatból tudom, hogy a kínai emberek nagyon büszkék a kultúrájukra 
és a történelmükre, de talán még büszkébbek arra a teljesítményre, amit a gazdaság 

8 A hongkongi tüntetések háttere és hatásai (2019). 
9 A hongkongi tüntetések háttere és hatásai (2019).
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terén az elmúlt években elértek. A kínai kultúra alapja a tisztelet: tisztelet az idősek 
iránt, tisztelet a vendégek iránt, tisztelet a vezetők iránt. A másik nagyon fontos jellemző 
az összetartás. A kínai társadalom legkisebb egysége nem az egyén, hanem a család, 
amely szociális és gazdasági védőhálóként összetartja az abban lévőket. Ez kiegészül 
a barátokkal és a kapcsolatrendszerrel, amelynek hatalmas szerepe van a gazdasági 
és politikai érdekérvényesítésben. Nagyon érdekes tény, hogy a kínai vállalkozások 
és vállalatok nagyrészt középiskolai osztálytársi vagy egyetemi csoporttársi barátsá-
gokból köttetnek, de a politikai kapcsolatrendszer is a fiatalkori ismeretségre vezethető 
vissza. Hongkong esetében mindezek a tényezők megtalálhatók, hiszen egy hongkongi 
fiatal kínai nyelvet beszél, ugyanazon hagyományok szerint éli az életét, hasonló érték-
renddel rendelkezik, mint egy kínai fiatal, azonban mindezekkel párosul egy határo-
zottan erős demokrata szemlélet és az úgynevezett „hongkongi büszkeség”, ami azt 
jelenti, hogy bár esetükben is természetesen kínaiakról beszélünk, annyira erős öntudattal 
és lokálpatriotizmussal rendelkeznek, hogy bemutatkozáskor nem ritkán ki is emelik 
hongkongi származásukat. Büszkék korábbi gyarmati múltjukra, gazdasági teljesít-
ményükre (amelyre kétségkívül  1997-ben  Kínának szüksége volt a saját fejlődéséhez), 
valamint saját valutájukra. Ez tehát egy olyan kettősség, amely minden Kína–Hongkong 
konfliktus legmélyebb gyökerében jelen van. Hasonló a helyzet Tajvan esetében is, ahol 
ez a szemléletmód ugyanúgy megjelenik.

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg

Kína haderejének elnevezése magyarul a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (kínaiul 
Zhōngguó Rénmín Jiěfàng Jūn – 中国人民解放军), amit a nemzetközi biztonságpolitikában 
angolul teljes tükörfordításban Chinese People’s Liberation Armynak, rövidítve PLA-nek  
hívnak. Ez a szervezet egyesíti magában Kína teljes katonai erejét, tehát a következő had-
erőnemeket: szárazföldi, légi, haditengerészet, tengerészgyalogság, hadászati rakétaerők, 
valamint a stratégiai támogató erők. A Népi Felszabadító Hadsereg elődje a kínai Vörös Had-
sereg Mao Ce-tung (Mao Zedong – 毛泽东) népháború-elmélete alapján  1927. augusztus 
1-jén  jött létre a nancsangi felkeléssel (Nanchang Qiyi – 南昌起义), miszerint a kom-
munista felkelő és vezető a hadseregnek kettős, politikai és társadalmi szerepet is szánt.  
Feladata a tömegek propagandájának, a tömegek felfegyverzésének, a tömegek 
szervezésének, a forradalmi politikai hatalom létrehozásának segítése volt, 
és a pártszervezetek felállításának a részét képezte. Ennek során a pártnak mindig fenn 
kellett tartania az irányítást a hadsereg felett, ami mind a mai napig így van. A hadsereg 
vezetését a Kínai Kommunista Párt Központi Katonai Bizottsága látja el. A Népi 
Felszabadító Hadsereg zászlójában foglalt 8-as  és 1-es  karakter utal  1927. augusztus 1-jére, 
a kínai Vörös Hadsereg megalakulásának napjára. A haderőnemek zászlói a kiegészítő 
színekkel vannak ellátva. A rendszer kommunista sajátossága, hogy a Népi Felszabadító 
Hadsereg részét képezi a Népi Fegyveres Rendőrség is, amelynek története ugyanolyan 
hosszú, mint a Népköztársaságé, eredete a Népszabadító Hadseregre vezethető vissza, 
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amelynek feladata  volt mind a nemzet külföldi inváziókkal szembeni védelme, mind 
a belső biztonságot fenyegető kockázatok elleni védelem. A megközelítőleg 1,5 millió 
főt számláló szervezetet  1982-ben  a Központi Katonai Bizottság utasítására hozták 
létre a Közbiztonsági Minisztérium alárendeltsége alatt (Ministry of Public Security), 
alkotóelmei azonban egészen  1949-ig  nyúlnak vissza. Feladatai közé tartoznak a félkatonai 
bűnüldözés, a lázadás elleni küzdelem, fegyveres válasz a polgári zavargásokra, 
a terrorizmus elleni küzdelem, a különleges fegyveres műveletek. A tengerparti járőrözés, 
tengeri határvédelem, tengeri kutatás és mentés. Zászlaja a más katonai haderőnemi 
zászlókhoz hasonlóan a a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg zászlója, aljában három 
zöld csíkkal, amelyek a sajátos erőre utalnak. A fegyveres rendőrség egyenruhájában is 
eltér a kínai népi rendőrségnél rendszeresített kék színű egyenruhától, mivel állományuk 
a katonai erőkhöz hasonlóan zöld színű egyenruhával van felszerelve. A Kínai Népi 
Felszabadító Hadsereg létszáma összességében a paramilitáris erőkkel együtt eléri a 7 
millió főt.

Egy ország – két rendszer elve a rend- és a honvédelem területén

Az egy ország – két rendszer elve alapján a hongkongi rendőrség, amelynek története 
egészen a  19. század elejéig, az  1844-es  brit megalapításáig vezethető vissza, hivata-
losan független a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériumának joghatósá-
gától, amely nem szólhat bele Hongkong helyi rendészeti ügyeibe. Minden hongkongi 
rendőr köztisztviselői státuszban van, ezért fenn kell tartaniuk politikai semlegességüket. 
A hongkongi rendőrség közvetlenül a biztonsági titkár alárendeltségébe tartozik. A rend-
őrség öt fő részlegre oszlik: műveleti és támogatási, bűnügyi és biztonsági, személyzeti 
és képzési, vezetési szolgáltatások, valamint pénzügy, igazgatás és tervezés.

A katonai erők szerepe Hongkongban

Hongkong elhelyezkedésénél fogva is fontos stratégiai pontnak számított már a Csin-
dinasztia idején. Mivel Hongkong soha nem volt szuverén állam, soha nem volt saját 
katonai ereje, kivéve az olyan brit önkéntes támogató erőket, mint például a Királyi 
Hongkongi Ezred (Royal Hongkong Regiment). Minden védelmi ügy attól az államtól 
függött, amely Hongkongot irányította.  1997 előtt a brit hadsereg védelmet nyújtott 
az ott lakóknak, akik katonákat állítottak fel Hongkong egész területén, ideértve a brit 
erőket is. A szervezetet financiálisan a hongkongi kormány tartotta fenn. Az  1997-es  
visszacsatolás után a Kínai Népköztársaság átvette a Hongkong feletti szuverenitást, 
és védelmi ügyeinek ellátására a Népi Felszabadító Hadsereg helyőrségét állította fel. 
A kínai csapatok áttelepítése jelentős szimbóluma annak, hogy a kínai kormány felvállalja 
a Hongkong feletti ellenőrzési jogát, és bizonyítja annak Kínához való viszonyát. 
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A hongkongi helyőrség, amely földi, tengeri és légierőkből áll, a Kínai Központi Katonai 
Bizottság irányítása alatt áll.

A hongkongi alaptörvény szerint a Hongkongban telepített katonai erők nem zavar-
hatják a helyi polgári ügyeket, nem használhatók tömegoszlatásra, mivel a hongkongi 
kormány felel a közrend fenntartásáért.

A  2019-es  hongkongi tüntetések

A tüntetések oka

A tüntetések közvetlen kiváltó oka a Carrie Lam hongkongi kormányzó által javasolt 
kiadatási törvény módosító javaslata volt, amelynek értelmében a helyi hatóságoknak 
jogukban állt volna feltartóztatni, majd a büntetőjogi eljárás során kiadatni olyan sze-
mélyeket, akiket Tajvanon vagy Kínában köröznek, és akikkel Hongkongnak nincs köz-
vetlen kiadatási egyezménye. „A törvény hivatalos indoklásaként Lam rendszeresen egy 
gyilkosság gyanúsítottjának esetét hozta példaként, akit nem lehetett kiadni Tajvannak, 
mert nem volt meg a jogi keret, ami ezt lehetővé tenné. A hongkongiak viszont nem hittek 
a kormányzójuknak. Az sem segített, hogy Lam a törvénytervezet általános vitájára csak 
két hetet szabott ki, és ez idő alatt nem volt hajlandó találkozni sem az ellenzéki pártok 
tagjaival, sem jogászokkal, sem a sajtó képviselőivel. Végül egyetlen engedményre volt 
hajlandó: beleírták a törvénytervezetbe, hogy a gazdasági bűncselekmények elkövetőire 
nem vonatkozna az új jogszabály.”10 A  2014-es  esernyős megmozdulás apropóján ez ismét 
csak olaj volt a tűzre a sokszínű és már a korábbi fejezetekben részletesen bemutatott 
demokráciapárti szimpatizánsok körében, akik évről évre kisebb-nagyobb számban adtak 
hangot nemtetszésüknek a szerintük Kína-párti hongkongi vezetés, a sérülő demokra-
tikus jogok, valamint a helyi közbiztonsági szervek eljárásmódja ellen. Attól tartottak, 
hogy a törvényjavaslat elfogadásával minden Hongkongban tartózkodó helyi és külföldi 
állampolgárt ily módon kínai fennhatóság alá helyeznek, ami határozottan szembemegy 
az egy ország – két rendszer elvével és azokkal a szabadságjogokkal, amelyek megilletnek 
minden helyi állampolgárt.

Amikor a szikra lángra lobban

A korábbi fejezetekben láthattuk már, hogy az emberek tudatában mélyen megbúvó 
és egyre erősebb Peking elleni indulatok és a markáns demokrata meggyőződés miatt, 
valamint a hongkongi nyugati szemléletű lázadó fiatalság körében nem kell sok, hogy egy 
akár hónapokig tartó tüntetéssorozatot robbantsanak ki. Ez nem váratott sokat magára, 
ám olyan méreteket és mértéket öltött, amire az egész világ felfigyelt.

10 A tienanmen téri tüntetés szervezője megírta, mi a hongkongi tüntetések igazi tétje (2019b).
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Főbb történések időrendben

• „2019. február – a Hongkongi Biztonsági Iroda megteszi módosító javaslatait a kor-
mány felé a kiadatási törvényekkel kapcsolatban.

• Március 31. – A javaslat hatására emberek ezrei vonulnak az utcára, hogy tiltakoz-
zanak a kiadatási törvényjavaslat ellen.

• Április 3. – A hongkongi kormány elfogadja a kiadatási törvényjavaslatot.
• Április 28. – Több tízezer ember vonul be a Jogalkotási Tanácsba, hogy követeljék 

a kért törvénymódosítási javaslat eltörlését.
• Május  11. – A demokráciát támogató és a Peking iránti hűséges jogalkotók között 

a törvényhozásban zavargások törnek ki.
• Május 30. – Bemutatják a kiadatási törvényjavaslatot, de a kritikusok szerint ez nem 

elégséges.
• Június 6. – Több mint 3000 feketébe öltözött hongkongi ügyvéd vesz részt egy 

tiltakozó felvonuláson jelezve ezzel ellenérzésüket és szakmai meggyőződésüket 
a törvényjavaslat ellen.

• Június 9. – Több mint félmillió ember vonul az utcára.
• Június  12. – Amikor a tervezet másodjára is a Törvényhozó Tanács elé került, fiatal 

tüntetők körbevették a tanács épületét, és kialakult az utóbbi évtized leghevesebb 
összecsapása a tüntetők és a rendőri erők között. A rendőrség gumilövedékeket 
és könnygázt is bevetett a tüntetők megfékezésére, de sikertelenül. A heves össze-
csapások miatt a kormányhivatalok bezártak.

• Június  15. – A kormány határozatlan időre késlelteti a kiadatási törvény bevezetését.
• Július 1. – A tüntetők megtámadják a Törvényhozó Tanács épületét, és graffitikkal 

összefestik az ott lévő képeket és a falakat.
• Július 9. – Lam kormányzó nyilvánosan kijelenti, hogy a kiadatási törvényjavaslat 

halott, és a kormány munkája »teljes kudarc« volt.
• Július 30. – A tiltakozások megkezdése óta első alkalommal a hatóságok megvá-

dolnak negyvennégy aktivistát.
• Augusztus 9. – Kína légi közlekedési hatósága kéri, hogy a hongkongi zászlót 

viselő Cathay Pacific bocsássa el az egyik pilótáját, aki részt vett a zavargásokban.
• Augusztus  14. – A rendőrség és a tüntetők összecsapnak hongkong nemzetközi 

repülőterén, miután a repüléseket megszakították.
• Augusztus 21. – Az Alibaba, Kína legnagyobb e-kereskedelmi vállalata  15 milliárd 

dollárral késlelteti a hongkongi tőzsdei jegyzést.
• Szeptember 2. – Lam azt állítja, hogy »megbocsáthatatlan pusztítást okozott«, és ha 

tehetné, akkor lemondana.
• Szeptember 3. – Lam hivatalosan tagadja, hogy kérte volna a kínai kormányt, hogy 

engedélyezze lemondását.
• Szeptember 4. – Lam bejelenti a kiadatási törvény hivatalos visszavonását, ami 

a kritikusok és a szakemberek szerint túl késői lépés volt.
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• Szeptember  17. – Lam vállalja, hogy tárgyalásokat folytat a közösséggel a feszültségek 
enyhítése érdekében.

• Szeptember 26. – A tüntetők órákig fogva tartották Lamot egy stadionban, miután 
az első »nyílt párbeszédet« próbálta lefolytatni.

• Október 1. – A tüntetések kezdete óta a legszélesebb körben elharapódzó tüntetés 
alakul ki, ami teljesen meglepi a Kínai Kommunista Párt vezetőit, akik a népköz-
társaság megalapításának 70. évfordulóját ünneplik. A rendőrség vállon lő egy  18 
éves tüntetőt.

• Október 4. – Lam betiltja az arcmaszkok viselését, és felszólítja az embereket 
a heves tüntetések befejezésére. Egy rendőr combon lő egy  14 éves fiút.

• Október  16. – Lam abbahagyja politikai beszédét a törvényhozók gúnyolódása 
közepette. Jimmy Sham prominens jogi aktivistát megtámadja négy, kalapáccsal 
és késsel felszerelt ember.

• Október 23. – A kiadatási törvényjavaslatot hivatalosan visszavonták.
• Október 29. – A hatóságok kizárják Joshua Wong demokráciaaktivistát a közelgő 

kerületi választásokon való részvételből.
• Október 31. – Az előzetes adatok azt mutatják, hogy Hongkong a harmadik negyed-

évben egy évtized alatt először recesszióba került.
• November 2. – A tüntetők megtámadják a Xinhua hírügynökséget, összetörik 

ajtókat, tüzet gyújtanak, és festéket dobálnak.
• November 4. – A 22 éves Chow Tsz-lok egyetemi hallgató egy parkoló harmadik 

emeletéről a másodikra zuhan, amikor a rendőrség szétoszlatja a tüntető tömeget.
• November 6. – Egy késsel felfegyverkezett ember megtámadja a pekingi köztársa-

sági törvényhozót, Junius Hót.
• November 8. – Chow a kórházban meghal, így ő volt a tüntetések első halálos 

áldozata.
• November  11. – A rendőrség éles lőszert vet be a tüntető tömeg ellen a Hongkong-

sziget keleti oldalán, aminek következtében egy ember megsebesül.”11

A tüntetéssorozatnak a  2019 decemberében a kínai Vuhanból (Wuhan – 武汉) elindult 
Covid–19-világjárvány vetett véget. A tüntetések okán számos öngyilkosság is történt, 
továbbá összesen négy fő halála köthető a megmozdulásokhoz.

A kínai politikai és katonai válaszreakciók

A kínai központi vezetés folyamatosan nyomon követte a hongkongi történéseket. Minden 
lehetséges fórumon hangoztatta véleményét, és nyíltan elítélte a hongkongi esemé-
nyeket. A katonai erők vonatkozásában augusztus 1-jén, a Népi Felszabadító Hadsereg 
megalapításának évfordulóján szervezett ünnepségen Csen-Tao-hsziang, a hongkongi 
katonai erők parancsnoka így fogalmazott: „súlyosan veszélyeztették az emberek életét 

11 Key dates in Hong Kong’s antigovernment protest (2019).
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és  biztonságát”, és a hadsereg „elszántan fogja védelmezni Hongkong nemzeti szuvere-
nitását, biztonságát, stabilitását és fejlődését”.12

Majd pár nappal később egy holland hírcsatorna készített felvételeket a Hongkonghoz 
közeli Sencsen (Senchen – 深圳) egyik stadionjáról, ahol kínai katonák tömegoszlatási 
feladatokat gyakoroltak (2. ábra).

2. ábra
A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg járművei egy sencseni stadionban
Forrás: https://444.hu/2019/08/18/hongkong-hataraban-gyakorlatozik-a-kinai-nepi-felszabadito-hadsereg 
(A letöltés dátuma:  2020. 04. 12.)

Mindezeken túlmenően a kínai haderő képességeiről készített propagandavideót ját-
szottak le a helyi televíziókban. A tüntetések elmérgesedésének idején, látva a Kínai Népi 
Felszabadító Hadsereg készenlétét és a fokozott pekingi figyelmet a zavargásokat illetően, 
több külföldi katonai megfigyelő attól félt, hogy Kína fontolgatja a katonai beavatkozást. 
Erre azonban a pekingi vezetés úgy reagált, hogy jogszerűen beavatkozhatnának abban 
az esetben, ha a hongkongi kormány segítséget kér. Peking még abban az esetben is tar-
totta magát álláspontjához, amikor olyannyira eldurvultak az események, hogy halálos 
áldozata is lett a tüntetéseknek.

12 A kínai hadsereg figyelmeztette a hongkongiakat, hogy megvédi őket (2019a).

https://444.hu/2019/08/18/hongkong-hataraban-gyakorlatozik-a-kinai-nepi-felszabadito-hadsereg 
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Összegzés

A részletes és átfogó történelmi előzményekből tisztán látszik, hogy a  2019-es  hongkongi 
zavargások egészen a brit gyarmatosítási időkig vezethetők vissza. A városállam gazdag 
történelmének köszönhetően olyan kihívásokkal szembesült, amelyek megváltoztatták 
a császárkori Kínára jellemző egységes arculatot, és a nyugati befolyás következtében 
elindult egy olyan irányba, amely a következő évszázadban hozzásegítette Kínát ahhoz, 
hogy a világ második legnagyobb gazdasága legyen. A  21. századra pedig felnevelt 
egy olyan generációt, akik demokratikus eszméikért a legvégsőkig képesek szembe-
szállni bárkivel. A helyzet érdekességét adja továbbá az a kettősség, ami a hongkon-
giak lokálpatriotizmusából és ezzel párhuzamosan erős kínai jellemvonásából fakad. 
A Kínai Kommunista Párt korábbi és jelenkori vezetői felismerték a Hongkongban mint 
pénzügyi központban vagy mint kereskedelmi kapuban rejlő lehetőségeket, amelyeket 
az  1997-es  visszacsatoláskor is igyekeztek a maguk oldalára fordítani, majd egy idő 
elteltével direkt és indirekt hatást gyakorolva a hongkongi vezetésre a maguk képére 
formálni a különleges közigazgatási területet. Mindezt tették úgy, hogy a nagy sikerként 
elkönyvelt és annak előnyeit korábban sikeresen kiaknázott egy ország – két rendszer 
elve ne sérüljön a nemzetközi közvélemény szemében sem.

Több külföldi szakértő és hírportál, elemző készített tanulmányt a pekingi vezetés be-
avatkozásáról a hongkongi vezetésbe, de ezek nagy része bizonyítatlan. Ennek oka a kínai 
társadalomrendszert behálózó szövevényes kapcsolatrendszeri háló, amely a kölcsönös 
segítségen, egymás előnyhöz juttatásán alapul. Az azonban tény, hogy Kína mindig hatá-
rozottan kijelentette a különleges közigazgatási területek fölötti szuverenitását, és azt 
sem rejtette véka alá, hogy a katonai, valamint a külügyekben igenis nyíltan kontroll 
alatt tartja ezeket a területeket. Véleményem szerint több oka lehet annak, hogy Kína 
katonailag nem avatkozott be a hongkongi történésekbe (amit egyébként akár egy mond-
vacsinált okkal is megtehetett volna). Egyrészről az Amerikai Egyesült Államok és Kína 
között időközben kirobbant úgynevezett kereskedelmi háború13 miatt, amelyre nagyobb 
hangsúlyt fektetett a legfőbb vezetés, és valószínűsíthetőleg nem vetett volna jó fényt 
a nagy aranysárkányra nyugati kereskedelmi partnereinek szemében, ha nyíltan erővel 
ver le egy ilyen mértékű demokráciapárti tüntetést. Másrészt a Kínai Népköztársaság 
kikiáltásának 70. évfordulóján Hszi Csin-ping (Xi Jinping – 习近平) és a kommunista 
párt vezetése számára kockázatos döntés lett volna ellene menni a nagy tiszteletben álló 
Teng Hsziao-ping egy ország – két rendszer elméletével. Harmadrészt pedig az egyre 
fokozódó tüntetéshullámot végül a Covid–19-járvány állította meg, amellyel elsőként 
a szárazföldi Kínában élők szembesültek, és a tömeges megbetegedések határozott intéz-
kedéseket követeltek meg a Kommunista Párt vezetésétől.

13 USA–Kína kereskedelmi háború: Donald Trump amerikai elnök döntésének értelmében az USA 
vámot vetett ki bizonyos kínai termékekre, amire válaszul Kína az amerikai mezőgazdasági termékek 
behozatalának leállítását ígérte. 
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Az Oroszországi Föderáció légi hadviselési 
koncepciójának (stratégiájának) meghatározói

Jójárt Krisztián – Krajnc Zoltán

Bevezetés

Oroszország a világ legnagyobb területű állama, viharos történelme és jelentős társa-
dalmi-gazdasági problémái ellenére globális szinten is nagyhatalom, amely számottevő 
befolyással rendelkezik hazánk és a NATO működési folyamataira egyaránt. A jelen-
tősége miatt is elemi érdekünk, hogy ismerjük a nagy orosz állami rendszerek műkö-
dését, benne a fegyveres erőkre, jelen tanulmány tárgyára szűkítve, a légierő működését 
determináló gondolkodásmódot.

Ahhoz, hogy megértsük az Oroszországi Föderáció, az orosz légi- és űrerők dokt-
rinális alkalmazásának elveit, célszerű retrospektív módon áttekinteni a szovjet érától 
a modern Oroszország létrejöttéig, majd továbbhaladva napjainkig a különböző időszakok 
légi hadviselési paradigmáit.

Tanulmányunk fókuszában a kurrens felfogást meghatározó elméletek állnak, azonban 
a teljes kép kirakásához összegzést adunk a korai szovjet idők elméleteitől a második 
világháború Vörös Hadseregének doktrinális felfogásán át a hidegháború hosszú év-
tizedekig tartó folyamataiig.

Célunk volt, hogy az elmélet szerves fejlődésének, egyfajta speciális kontinuitásnak 
a bemutatásával bepillantást engedjünk az orosz hadtudományi gondolkodók írásain 
keresztül abba, hogyan látja az orosz katonai elit a jövő háborúját és benne a légi és koz-
mikus hadszíntér szerepét és jelentőségét.

A tanulmányunk ennek megfelelően három főbb részre strukturálódik: dióhéjban 
a kezdeti folyamatokra a második világháborúval bezárólag, a hidegháborús évtizedek 
doktrinális elméletére és gyakorlatára, valamint a jelenkor meghatározó elméleteire.

A kutatásaink módszertanát illetően alapvetően a hadtudományi irodalomban eredeti 
orosz nyelven megjelentetett tanulmányokat vizsgáltunk, valamint a korábbi korszakok 
doktrinális elméleteinek összegzése során az adott időszak szabályzatait és az azokat 
közvetítő katonai felsőoktatási anyagokat tanulmányoztuk.

A szovjet légi hadviselési elmélet és gyakorlat a Szovjetunió hajnalán

A szovjet légierő és légvédelem gyökerei egészen a polgárháború (1918–1920) időszakáig 
nyúlnak vissza. Ez az időszak különösen érdekes a légi hadviseléssel foglalkozó 
szakembereknek, kutatóknak, hiszen ez a katonai repülés kialakulásának a korszaka, 
és a későbbiek alapján könnyen belátható, hogy Oroszországban sem az elmélet, sem 
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a gyakorlat nem maradt el a kor meghatározó országainak fejlettségétől. Már ekkor 
megjelenik az a jelenség, hogy a légvédelem (légoltalom) kérdését és a légi hadviselés 
egyéb feladatrendszerét (légierő) egymástól viszonylag függetlenül kezelték.

A (honi) légvédelem rendszerének kiépítésénél figyelembe vették az ország geostra-
tégiai helyzetéből és hatalmas méretéből fakadó feltételeket és korlátokat, és a védelem 
súlypontjait az ország fővárosára mint az állami-politikai adminisztráció központjára, 
valamint a jelentősebb városokra és általában az ezekhez kapcsolódó gazdasági centru-
mokra helyezték. A területi kiterjedtség miatt már ekkor megjelentek a zonális-objektum 
szerinti védelmen1 alapuló stratégiák a légvédelemre vonatkoztatva.

A légvédelmi rendszer sematikus felépítését a következők szerint tervezték: volt 
egy felderítő-riasztó, egy aktív megsemmisítő, valamint egy vezetési-irányítási alrend-
szer. A védendő objektumtól (a terepviszonyok, az objektum tulajdonságai, a saját erők 
és az ellenség képességeinek függvényében)  100–200 km-re  helyezkedett el a felderítő-
riasztó alrendszer kiterjedt vonalas harcrendben, lehetőség szerint lefedve a potenciális 
megközelítési útvonalakat. Az aktív megsemmisítő elemeket az akkor még kezdetleges 
elfogó vadászrepülőgépek és a csöves légvédelmi tüzérség egységei képezték.

A fegyverrendszerek harcászattechnikai jellemzőinek megfelelően a nagyobb ható-
távolsággal és manőverezőképességgel bíró repülőerőkkel a távoli megközelítési út-
vonalakon tervezték a célok megsemmisítését. A légvédelmi tüzérséget az objektum 
közvetlen oltalmazására, közel a védendő infrastruktúrához, sőt sokszor a védendő 
objektumba (városokban, ipari telephelyeken, háztetőkön stb.) telepítették. A vezetési 
és irányítási alrendszer, élén a légvédelmi parancsnokokkal, rendszerint az objektumon 
kívül helyezkedett el, és földi készültségből kísérelte meg bevetni a repülőket a támadó 
légi ellenség ellen.

Jól érzékelhető, hogy a teljes rendszer működésének, a kor technikai színvonalán, 
komoly korlátai voltak: a kommunikációs rendszerek és a radar előtti felderítési képes-
ségek kezdetlegessége a koordinációt rendkívül nehézzé és csekély hatékonyságúvá tette. 
Mindazonáltal ez a légvédelmi modell a világháborús éveket is beleszámítva megmaradt, 
természetesen a hatékonysága folyamatosan nőtt, ahogy a haditechnikai fejlődés egyre 
jobb képességeket biztosított a rendszer összes elemében.2

1 A zonális-objektum szerinti légvédelem lényege, hogy a légvédelmi erőforrások korlátossága, 
valamint a védendő objektumok (objektumcsoportok) nagy száma, továbbá a kiterjedt földrajzi 
térségek miatt csak súlyponti objektumokat oltalmaznak közvetlenül, egyéb területek (objektumok) 
azáltal kapnak védelmet, hogy az átrepüléseket a légvédelmi rendszerek megakadályozzák a települési 
helyeikről.
2 A Szovjetunióban az első légvédelmi egységek, amelyek légvédelmi kereső lámpás, 76 mm-es  
légvédelmi ágyús és légvédelmi fülelő alegységekből álltak, először vettek részt katonai felvonuláson 
 1929. május 1-jén. (Légvédelmi gépágyúkat már  1914-ben  is gyártottak a szentpétervári Putyilov-
gyárban.)
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1. ábra
RUS–2 radar
Forrás: https://weaponsandwarfare.com/2019/07/14/radar-the-soviet-union-wwii-part-ii/) (A letöltés 
dátuma:  2020. 03.  19.)

Nem tárgya a tanulmánynak, hogy a haditechnikai fejlesztés szerteágazó és a világhá-
borúra való felkészülés és különösen a háború alatti fejlesztések hatásait is összegezze 
a légvédelmi rendszerekre nézve, azonban megjegyzendő, hogy saját fejlesztésű radarok 
(RUS–1 és RUS–2), valamint a britektől és az Egyesült Államoktól kapott rendszerek 
segítségével (GL Mk. II. és III., SCR–268, SCR–545, SCR–584) fellendült a hazai gyár-
tású radarok hadrendbe állítása (SON–2, Neptune és SON–4 néven). Ezzel a felderítő 
alrendszernél is komoly képességnövekedés volt megfigyelhető.

A légi hadviselés légvédelmen kívüli feladatrendszerére vonatkozó gyakorlat 
megfelelt a kontinentális európai vezető országokban általánosan elfogadott úgynevezett 
együttműködő légierő megközelítésnek, miszerint a légierő hadműveletileg teljes 
mértékben alárendelt a szárazföldi haderőnemnek. A légierő minden erőforrásával 
és képességével alapvetően azok műveleteit kellett, hogy támogassa, így jellemzően 
a Szovjetunióban is a csatarepülőgépek fejlesztése és tömeges alkalmazása került 
a fókuszba, hogy a páncélos erők által végrehajtott fő feladatokat támogassák a levegőből. 
Természetesen ez nem zárta ki, hogy a légi felderítési és stratégiai csapásmérési, 
légi szállítási és futár-,  vezetéstámogató képességeket ne fejlesszék és alkalmazzák, 

https://weaponsandwarfare.com/2019/07/14/radar-the-soviet-union-wwii-part-ii/
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azonban a fő hangsúlyt egyértelműen a páncélos erők támadásának előkészítésére 
és végrehajtásának a támogatására helyezték.

Közvetlen doktrinális előzmények – a szovjet légi hadviselési koncepció, 
légierő-felfogás (a második világháború utáni időszak)

A szovjet hadtudományban a világháború után feldolgozták a háború tapasztalatait, 
és az 50-es  évektől megindított nagyarányú haditechnikai fejlesztések mellett kialakí-
tottak egy sajátos légierő-, légi hadviselési koncepciót,3 amelynek gyökerei az előzőekben 
tárgyalt időkig nyúlnak vissza.

2. ábra
A szovjet légierő koncepció sematikus ábrázolása
Forrás: a szerzők

A koncepció kiindulópontját a szovjet, támadó hadászat jelentette, amely szerint a straté-
giai célpontok pusztítását, különösen amerikai területeken, föld-föld osztályú rakétafegy-
verzettel tervezték elsősorban végrehajtani (interkontinentális ballisztikus rakétákkal).

A légierőt főleg hadműveleti mélységű légitámadásokra készítették fel, valamint 
a Nyugattal szemben jelentős mennyiségi fölényben lévő páncélozott, harckocsizó 
és gépesített lövészcsapatok gyors támadásának a támogatására.

3 Részletesen lásd Krajnc–Gönczi  2009a.; Krajnc–Gönczi  2009b.
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Ezen hadászati modell miatt így a Szovjetunióban az úgynevezett öthaderőnemes4 
fegyveres erők jöttek létre, amelynek alkalmazási tervei miatt a légteret gyakorlatilag 
két részre osztották fel (a 2. és a 3. ábra szerint).

Az ellenséges területek feletti légtérben tervezték bevetni a légierő haderőnemet, 
amelynek elsődleges feladatai a szárazföldi csapatok támogatása és a hadműveleti mély-
ségekben végrehajtott csapásmérések voltak. A honi légtérben pedig a honi légvédelmi 
csapatok haderőnemnek természetesen tisztán légvédelmi feladatot kellett betöltenie.

3. ábra
A haderőnemek – harctevékenységi körzetek
Forrás: a szerzők

Az alkalmazás doktrinális alapjait a potenciális háború, különösen annak légi szegmense 
jelentette (4. ábra). Ehhez szervesen kapcsolódtak a haditevékenységi és harctevékenységi 
formákról való gondolkodásmódból fakadó elméleten alapuló doktrinális elvek, amelyek 
a hadműveletek lényegi elemeit képezték.

A haditevékenység, harctevékenység és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak egységes 
keretben általában egy korabeli hadtudományi irodalomban sem találhatók meg, így 
az említett kategóriák komplex, a kölcsönös összefüggéseiket feltáró leírása is hiányzik, 
sőt egyes kategóriák csak más fogalmak leírásában, hivatkozásokban – és így csak imp-
licit formában – lelhetők fel.

A haditevékenység5 „hadászati tevékenység: a fegyveres erők egészének, vagy egyes 
haderőnemeinek az ellenség megsemmisítésére (szétverésére), területének elfoglalására 
irányuló, szárazföldön, tengeren vagy légtérben vívott hadászati méretű tevékenysége. 
A haditevékenység lehetséges formái a hadászati rakétacsapatok csapásai, a honi lég-
védelmi csapatok haditevékenysége.”

4 Hadászati rendeltetésű rakétacsapatok, légierő, szárazföldi csapatok, haditengerészet, valamint honi 
légvédelmi csapatok.
5 Katonai Lexikon (1985). 225.
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A haditevékenységek lehetséges formái voltak: „a hadászati rakétacsapatok, a honi 
légvédelmi csapatok, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet hadműveletei és a légi 
térségben folyó haditevékenységek.”

Látható, hogy a haditevékenységet a fegyveres erők egészének vagy egyes haderő-
nemeinek, a szovjet hadtudomány öthaderőnemes szervezése szerinti, hadászati méretű 
(jelentőségű) tevékenységére értelmezték, a haditevékenységi formákat pedig az egyes 
haderőnemek egyfajta összegzett tevékenységének fogták fel.

4. ábra
A harc- és haditevékenységi formák determinánsai
Forrás: a szerzők

A harctevékenység6 fogalmát viszonylag egységesen értelmezték, például „a haderőnemi, 
fegyvernemi csapatok fegyveres összecsapásainak sorozata a harcmezőn (légtérben, vízi 
térségben, amelyet az ellenség megsemmisítése céljából folytatnak. A csapatok minden 
olyan tevékenysége, amelynek során elhárítják az ellenség csapásait, megtartják saját 
területüket, illetve megsemmisítik az ellenséget és elfoglalják a területét.”

A harctevékenység fajtáit mindegyik elemzett szakirodalom egységesen tárgyalja, 
így megkülönböztetik a támadást és a védelmet.

A harctevékenységi formák: „Azok a módok, ahogy a harceljárások tartalma kifeje-
ződik. Méreteitől, a bennük alkalmazott haderőnemektől és fegyvernemektől (erőktől), 
valamint a végrehajtandó feladatok jellegétől függően a harctevékenységek következő 
formáit különböztetik meg: harc, ütközet, hadművelet, csapás, folyamatos harctevé-
kenység.” 7

Jól érzékelhető, hogy a haditevékenység és a harctevékenység fogalma a hadművé-
szet más-más szintjéhez tartozik, a haditevékenység a hadászat, míg a harctevékenység 

6 Szabó  1995, 522.
7 A Szovjet Hadtudomány Enciklopédiája (1985).  106.
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a harcászati-hadműveleti szinthez kapcsolódik. Jelen vizsgálatban a harctevékenységgel 
és a vele kapcsolatos fogalmakkal célszerű tovább foglalkozni.

A harctevékenység osztályozásánál figyelembe vették a harctevékenység célját, 
a harcok jellemzőit, az eltérő és közös vonásokat, így az osztályozás szempontjai lehettek 
a harctevékenység célja, fajtája, az ellenség tevékenységéhez viszonyított helyzet stb.

Ebből adódóan a (honi) légvédelem harctevékenységi formáit alapvetően két dolog 
befolyásolta, az első ilyen tényező az eljövendő háború és a légi, légi-kozmikus hadviselés 
prognosztizált jellege (formája), a másik döntő determináns pedig az a tény, hogy ezt 
a háborút szövetségi rendszerek közötti, koalíciós háborúnak képzelték el, és gyakor-
latilag a hazánkkal szemben vívott úgynevezett kis háborúval nem igazán számoltak.

Nézzük akkor meg, milyennek prognosztizálták a várható háborút, a háború mely 
formáit képzelték el, és milyen harctevékenységi formákat terveztek alkalmazni a honi 
légvédelmi csapatokkal!

A háború8 két formájának tekintették a korlátozott fegyveres összeütközést (korláto-
zott háborút) és az általános atomháborút.

A korlátozott fegyveres összeütközés alapvető jellemzője, hogy a küzdő felek hos-
szabb-rövidebb ideig korlátozzák a háború politikai céljait, a részt vevő erők számát, 
az alkalmazott fegyverzet mennyiségét és minőségét. Céljaként olyan közbeeső politikai 
célkitűzések szerepelnek, amelyekért „nem volt érdemes” (általános) atomháborút vívni. 
A korlátozott háború formái a hagyományos fegyverekkel vívott háború és a korlátozott 
atomháború, amelyben harcászati atomfegyvereket alkalmaztak volna.

Az általános atomháborúban a szemben álló szövetségi rendszerek (a nagyhatalmak) 
korlátozás nélkül, minden erőforrásukat bevetve, tömegesen alkalmazzák a hadászati, 
hadműveleti és harcászati atomeszközöket.

Az adott háború formájában realizálódó légi, légi-kozmikus haditevékenységi és harc-
tevékenységi formáknak kellett megfeleltetni a honi légvédelem harctevékenységi formáit. 
A potenciális ellenség által alkalmazható haditevékenységi, harctevékenységi formák 
lehettek volna az általános atomháborúban a hadászati atomtámadás részeként a légi-
kozmikus hadművelet (LKHDM), amely tartalmilag két-három tömeges légi-kozmikus 
csapásból (TLKCS), valamint nem tömeges légi-kozmikus csapásokból (LKCS) és szór-
ványos légi-kozmikus tevékenységekből (SZLKT) állt össze.

A légi-kozmikus hadművelet időtartamát három-öt napra, mélységi és szélességi 
kiterjedését pedig kb.  2000–4000 km-re  prognosztizálták, céljának tekintették, hogy 
a harcászati-hadműveleti légi-kozmikus támadóeszközök tömeges csapásaival a had-
színtér adott hadműveleti irányaiban megsemmisítse a fontosabb katonai, ipari-gazda-
sági, politikai-közigazgatási központokat, megbénítva ezzel a hadi potenciált, illetve 
hogy kikapcsolja az adott országot, térséget az általános atomháborúban való további 
részvételből.

A légi hadművelet (LHDM) alatt a korlátozott háború részeként a harcászati-hadmű-
veleti célok elérése érdekében, elsősorban a harcászati légierő és a harcászati-hadműveleti 

8 Maloványi  1973,  18.
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rakéták összehangolt légi tevékenységeit értették. A légi hadműveleten belül tömeges 
légicsapásokat (TLCS), valamint nem tömeges légicsapásokat (LCS) és szórványos légi 
tevékenységeket (SZLT) különböztettek meg.

A légi hadművelet célja volt a hagyományos vagy tömegpusztító harcászati-hadmű-
veleti fegyverek alkalmazásával az adott hadműveleti irányban az atom- és légi fölény 
kivívásával s az ellenség szárazföldi csapatcsoportosításainak, fontosabb objektumainak 
szétverésével kedvező feltételeket teremteni a szárazföldi hadműveletekhez és biztosítani 
azok végrehajtását. A légi hadművelet időtartamát három-öt (maximálisan hét) napra, 
területi kiterjedését pedig  1000–1200 km mélységűnek és  200–300 km szélességűnek 
valószínűsítették. Látható, hogy a légi hadművelet is – a koalíciós háború viszonyai 
között – túllépett Magyarországon, a honi légvédelmi csapatainkon, így a légi hadművelet 
és alkotóelemei, elhárításának harctevékenységi formái is csak szövetségi rendszerben 
voltak tisztán értelmezhetők.

5. ábra
A potenciális háborúk felosztása
Forrás: a szerzők

A fentiek ellenére az ellenséges légierők alkalmazási formáihoz hozzárendelték a honi 
légvédelmi csapatok megfelelő harctevékenységi formáit.
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Így a légi hadműveletet a honi légvédelmi csapatok légvédelmi hadműveletével, 
a – tömeges és nem tömeges – légicsapásokat légvédelmi ütközetekkel tervezték elhá-
rítani, míg a szórványos légi tevékenységek ellenpárja a csapatok rendszeres harctevé-
kenysége volt, az objektumok, csapatok csapásait pedig légvédelmi és légi harcokkal 
kívánták megakadályozni.

Megítélésünk szerint a harctevékenységi formákkal kapcsolatos ismertetőnk fontos 
adalék lehet a közelmúlt hadművészet-történetéhez, hiszen egyre kevesebb olyan kolléga 
szolgál már, aki annak idején hadműveleti tervezési feladatokkal foglalkozott, továbbá 
a mai szakembereknek is célszerű ismerni az akkori teóriákat, hiszen a mai orosz elmélet 
egyfajta evolúciós folyamat eredményeként is értelmezhető.

Az ország, szövetség elleni fegyveres agressziót a fegyveres erők hadászati védelmi 
hadműveletével kívánták visszaverni, ami definíciószerűen9 a következőt jelentette: 
„a fegyveres erőknek az országot ért agresszió elhárítását szolgáló fegyveres küzdelme, 
[…] az ország területén és légterében, egységes hadászati elgondolás és terv alapján – vég-
rehajtott védelmi hadműveletek, ütközetek és harcok összessége.”

A hadászati védelmi hadművelet a következő fő tartalmi összetevőkből állt:
• a (határ közeli) első védelmi és légvédelmi hadműveletek;
• a hadműveleti fő irányokon kívüli területek (terepszakaszok, irányok) katonai ellen-

őrzése, valamint;
• a fontosabb objektumok őrzés-védelme.

A repülő és légvédelmi csapatok – deklarált – harctevékenységi formái alkalmazkodtak 
a – nyugati elvek szerinti – harcászati légierő alkalmazásának formáihoz, tisztán követő 
jellegűek voltak, így a harctevékenységi formák mindig választ adtak a harcászati légierő 
által alkalmazott megfelelő tevékenyégi formára.

Mik is voltak a harcászati légierő harctevékenységi formái?

6. ábra
A hadászati védelmi hadművelet tartalma
Forrás: a szerzők

9 Ált/62.  1994,  142.
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A hadászati szintű – haditevékenységi forma – a légi hadjárat (hadászati művelet) volt, 
amely általában a teljes háború időszakában a légierő (repülőerők) tevékenységét megha-
tározta, és a háború céljainak elérésére irányult. Más megfogalmazás szerint10 „hadászati 
művelet, a háborúban folyó fegyveres küzdelem légi hadműveletekből, légi tevékenységekből 
álló összetevője, a repülőerők alkalmazásának azon formája, melyet az adott hadszíntéren 
(háborús színtéren) a legfelsőbb katonai parancsnokság egységes elgondolása és tervei alapján, 
más haderőnemekkel együttműködve, vagy önállóan a háború céljainak elérése érdekében 
folytatnak”.

A légi hadműveletet a harcászati légierő a légi hadjárat egy-egy fő feladatának a végre-
hajtása érdekében hajtja végre, célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a további saját 
és más haderőnemek tevékenységéhez. Tartalmilag légi tevékenységekből – mint a harcfel-
adat sikeres végrehajtását célzó összehangolt repülések összessége – és légitámadásokból áll.

A légitámadás a légi hadviselési eszközöknek az ellenség katonai és fontosabb polgári 
objektumainak pusztítására (bénítására, lefogására) irányuló összehangolt tevékenysége. 
A légitámadást a különböző jelzői (tömeges, összpontosított, szisztematikus vagy rend-
szeres) minősítik.

A tömeges légitámadás esetén az adott ország (koalíció) a légi hadviselési eszközeinek 
egészét (túlnyomó többségét) egy időben (rövid idő alatt) veti harcba, az összpontosított 
légitámadásban a harcászati légierő az erőkifejtését meghatározott szempontok szerint ki-
választott objektumok pusztítására (bénítására, lefogására) összpontosítják.

7. ábra
A harctevékenységi formák kapcsolatai
Forrás: a szerzők

10 Alapvető fogalmak, kategóriák (1993). 6.
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A szisztematikus (rendszeres) légitámadást a harcászati légierő két légitámadás közötti 
szünetekben a folyamatos ráhatás és az elért eredmények megszilárdítása érdekében 
hajtja végre.

A légitámadás központi eleme a légicsapás, amely a légi hadviselési eszközök hatá-
rozott ráhatása az ellenséges objektumokra azok pusztítása (bénítása, lefogása) céljából.

Most nézzük meg, milyen harctevékenységi formák voltak szembeállítva a harcászati 
légierő tevékenységi formáival!

Ennek legfontosabb eleme a légvédelmi hadművelet volt, amely a repülő- és légvé-
delmi csapatok egységes elgondolás és terv alapján, feladat, hely és idő szerint egyeztetett, 
egymással kapcsolatban álló légvédelmi ütközeteinek, rendszeres harctevékenységeinek, 
légvédelmi harcainak összessége az ellenség támadó légi hadműveletének visszaveré-
sére, s így a kijelölt objektumok, csapatcsoportosítások légvédelmi oltalmazása a légi 
ellenség csapásai ellen.

A légvédelmi hadművelet tartalmi elemei voltak:
• a támadó légi hadviselési eszközök felderítése, a felderítési információk feldolgozása 

és továbbítása a megfelelő formában a felhasználók számára,
• a légi ellenség várható tevékenysége elgondolásának felfedése,
• légvédelmi harcok, légvédelmi ütközetek megvívásával, rendszeres harctevékeny-

ségek végrehajtásával az oltalmazási feladatok megoldása,
• elektronikai harc a saját eszközeink harci alkalmazhatóságának biztosítására,
• hadműveleti és harcászati manőverek az erőkifejtés összpontosítása, áthelyezése.
• a hadműveletek, harcok mindenoldalú biztosítása.

A légvédelmi hadművelet akkori prognózisa szerint a légi ellenség a harctevékenységek 
kezdeti időszakában erőkifejtését várhatóan a légi fölény kivívására fogja összpontosítani, 
az első légitámadás(ok) a légvédelmi rendszer egyes elemeinek (a határ közelében települt 
rádiótechnikai alegységek állásai, a harcászati repülők repülőterei, a légvédelmi rakétaal-
egységek harcrendjei, harcirányító pontok) kikapcsolására irányulhatnak. A berepülések 
mélysége – az országhatártól – kb. 40–50 km-re  valószínűsíthető, így a légvédelmi harc-
tevékenységek térbeli kiterjedésének is erre a mélységre kell korlátozódnia. A légvédelmi 
hadművelet további menetében a következő légitámadások visszaverése során – az ország 
mélységében elhelyezkedő objektumok légvédelmi oltalmazásakor – a repülő- és lég-
védelmi csapatok harctevékenysége átfoghatja a Magyar Köztársaság teljes légterét.

A légvédelmi hadművelet megvívása során a repülő- és légvédelmi csapatok az erő-
kifejtésüket mindig azon feladatok végrehajtására, azokba az irányokba, körzetekbe 
összpontosítják, amelyekre a légi ellenség fő tevékenysége irányul.

Így a légvédelmi hadművelet kezdeti időszakában a légvédelmi rendszer első 
lépcsőjében települt hadműveleti elemek, csapatcsoportosítások oltalmazására, azt 
követően pedig a védelmi hadműveletet folytató szárazföldi csapatok csoportosításai 
elleni légicsapások elhárítására, majd – optimális esetben – az ellencsapásban részt vevő 
szárazföldi csapatok előrevonási útvonalainak, sávjának és az ellencsapás körzetének 
légvédelmére fordítják fő figyelmüket.
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A repülő- és légvédelmi csapatok – az alaprendeltetésükön kívül – harctevékenységet 
folytathattak a szárazföldi csapatok érdekében, például csapásmérés az ellenség 
mélységében elhelyezkedő vezetési pontok, csapatcsoportosítások és más kiemelt 
fontosságú célpontok ellen.

A légvédelmi ütközet azon összehangolt légvédelmi harcok összessége, amelyet 
a légvédelmi hadművelet egy részfeladatának megoldására – egy légitámadás vissza-
verésére – hajtanak végre, így a légvédelmi ütközet megvívásának célja a légi ellenség 
(tömeges vagy összpontosított jellegű) légitámadásának elhárítása s ezzel az oltalma-
zási feladatok megvalósítása. A légvédelmi ütközetet viszonylag korlátozott térségben 
és időtartamban vívják meg. A légvédelmi ütközet kezdetének azt az időpontot tekintjük, 
amikor a repülő- és légvédelmi csapatok hadműveleti felépítésének első lépcsőjében tele-
pült rádiótechnikai alegységek a levegőben felderítik a légitámadásban részt vevő első 
légikötelékeket, az ütközet befejezésének pedig azt, amikor az utolsó légi hadviselési 
eszköz is elhagyja a magyar légteret.

A rendszeres harctevékenység a repülő- és légvédelmi csapatoknak – az ellenség 
két légitámadása, azaz két légvédelmi ütközet közötti időszak – harctevékenységi for-
mája, amelyet az ellenség szisztematikus légitámadásának elhárítására hajtanak végre, 
összehangolt légvédelmi harcok sorozata, amelyek sikeres végrehajtásával biztosíthatók 
a manőverek és a helyreállítási feladatok.

A rendszeres harctevékenységek sikeres megvívásával megvalósítható az ország fon-
tosabb objektumaira mérendő ismételt légicsapások elhárítása, az ellenség légi felderíté-
sének megakadályozása, valamint a saját csapatok manővereinek, átcsoportosításainak 
oltalmazása és a csapások következményeinek felszámolása, a megbontott légvédelmi 
rendszer helyreállítása.

A rendszeres harctevékenység végrehajtása során a légvédelmi harcokat korláto-
zott számban folytatják le, míg a harctevékenységek térbeli kiterjedése akár jelentősen 
meghaladhatja a légvédelmi ütközetek körzeteit, megvívását bonyolítja az a tény, hogy 
a légvédelmi ütközetek közötti szünetekben hajtják végre, amikor a repülő- és légvédelmi 
csapatok fő feladataként a csapások következményeinek a felszámolása, a légvédelmi 
rendszer helyreállítása és a további harctevékenységekre való közvetlen felkészülés 
jelentkezik.

A rendszeres harctevékenység vezetésének megszervezésénél alapnak tekintik a cent-
ralizált vezetési formát, mert a végrehajtás során a harctevékenység viszonylag nagy föld-
rajzi kiterjedésben, a légitámadásokhoz viszonyítottan kisebb számú csapásmérő és fel-
derítő kötelék részvételével történik, ami az erők-eszközök gazdaságtalan felhasználását 
eredményezheti, ha a fegyvernemi magasabbegység-, egység- és alegységparancsnokok 
a légi célok megsemmisítésére önállóan, decentralizáltan hoznak elhatározást.

A légvédelmi hadművelet, a légvédelmi ütközet és a rendszeres harctevékenység 
a hadműveleti szintű, míg a légvédelmi harc, a légvédelmi rakéta- és tüzérharc, valamint 
a légi harc a repülő- és légvédelmi csapatok harcászati szintű alkalmazási formái.
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A légvédelmi harc a két haderőnem – a légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok, valamint 
a harcászati repülők – légi hadviselési eszközök megsemmisítését célzó harcainak 
összessége.

A légvédelmi rakéta- és tüzérharc az alegységek cél, hely és idő szerint egyeztetett 
tüze és manővere az oltalmazási feladatok sikeres végrehajtása érdekében.

A légi harc az egyes repülőgépek, repülőalegységek és egységek tüze és manővere 
a légvédelmi oltalmazási feladatok végrehajtása céljából.

A repülő- és légvédelmi csapatok harctevékenységi formáihoz szorosan kötődő 
fogalom a harctevékenységi mód11 kategóriája, amelynek három változatát különböz-
tetjük meg:

• a kijelölt objektumok (körzetek) oltalmazása a repülő- és légvédelmi csapatok alap-
vető erőkifejtésének a főirányokban történő összpontosításával, a rendelkezésre álló 
erők és eszközök egyidejű (rövid idő alatt történő) harcbavetésével,

• a kijelölt objektumok (körzetek) oltalmazása az erőkifejtésnek meghatározott terep-
szakaszokon, zónákban történő elosztásával, a rendelkezésre álló erők folyamatos 
harcbavetésével,

• az erőkifejtésnek és a harcbavetésnek a kombinált alkalmazása.
Összegzésként, kitekintve, a magyarországi légi hadviselési gondolkodásmódra való 
hatásokat is megemlítve az alábbiakat állapíthatjuk meg.

• A harci alkalmazásra tervezett harctevékenységi formák nem léptek túl a honi lég-
védelem, a légvédelmi csapatok szemléletmódon.

• A harctevékenységi formák tisztán (honi) légvédelem-orientáltak voltak.
• A repülő- és légvédelmi csapatok – deklarált – rendeltetésének és feladatrend-

szerének csak a légvédelmi típusú részeit fedték le, nem tekintették egyik harc-
tevékenységi forma részének sem a szárazföldi csapatok érdekében végrehajtandó 
tevékenységeket (csapásmérés, légi biztosítás, szállítás stb.).

• Könnyen belátható az is, hogy a hadműveleti szintű formák (légvédelmi hadművelet, 
légvédelmi ütközet, rendszeres harctevékenység) és a légvédelmi összfegyvernemi 
forma (légvédelmi harc) csak egyfajta ernyő (gyűjtő) definíció, így csupán meg-
határozott céllal vívott és egybegyűjtött légvédelmi rakéta-, tüzér- és vadászrepülő 
légi harcok összessége.

E logikát követve kijelenthetjük, hogy az összes tárgyalt harctevékenységi forma köz-
ponti eleme – lényege – a két tűzfegyvernem harca, a tüze és a tűzkiváltás érdekében 
végrehajtott manővere volt. Az is megállapítható, hogy a haderőnem harctevékenységi for-
máinak elméletrendszere logikailag nem tiszta, nem következetes minden szempontból, 
így természetszerűleg nem egyezik teljes mértékben az első részben tárgyalt – általában 
vett – harctevékenységi forma elméletével.

Végezetül vizsgáljuk meg azt, hogy hol voltak rések az elméletben, és azt, hogy hol 
jelentkeztek illeszkedési problémák az általános elmélet és a konkrét – a repülő- és lég-
védelmi csapatok harctevékenységi formáinak – elmélete között. Az ellentmondások 

11 Ált\62.  1994,  178.
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feltárása előtt le kell szögezni azt a tényt, hogy a repülő- és légvédelmi csapatok harc-
tevékenységi formái követő jellegűek, s így az agresszor légierejének alkalmazási for-
máihoz kellett, hogy idomuljanak.

A fentiek ellenére az ellenséges légierő légi hadjáratával – mint hadászati műve-
lettel – szemben nem állítottak hadászati szintű (jelentőségű) haditevékenységi formát, 
pedig az általános elmélet a haditevékenység formáit csak gyűjtőfogalomként definiálja, 
mint az egyes haderőnemek által folytatott tevékenységek összességét. Bár volt ennek 
az ellentmondásnak a feloldására kísérlet, mert egyes irodalmak közvetetten a hadászati 
védelmi hadművelet úgynevezett légvédelmi elgondolását tekintették a legfőbb mozga-
tónak, ezért – kimondatlanul – ezt állították szembe az ellenséges légierő tevékenységét 
a teljes háború időszakára meghatározó légi hadjárattal.

A másik fő ellentmondás az általános elmélettel az, hogy az ott felsorolt – és álta-
lánosan elfogadott – formák (hadművelet, ütközet, harc, csapás és folyamatos harc-
tevékenység) nem egyeztek meg teljes mértékben az ellenséges légierőnek és a saját 
repülő- és légvédelmi csapatoknak tulajdonított formákkal. A repülő- és légvédelmi 
csapatok vonatkozásában a hadművelet, ütközet és harc alkalmazása azonos, de a rend-
szeres harctevékenység már nem feltétlenül azonos a folyamatos harctevékenységgel, 
ami a csapatok harctevékenységi módjában jelent meg. Az ellenséges légierőnél a had-
művelet, harc és csapás egyezett.

A korábbi elmélet12 szerint a (légi-) csapás megegyezett a mostani légitámadás fogal-
mával, amelyet az idegen hadseregek alkalmazásának kérdéseivel foglalkozó szakem-
berek a 80-as  évek végétől vezettek be, hogy ne legyen a „csapásban csapás”, de ezzel 
újabb rést ütöttek az elméleten, mert a támadás – általánosságban – csak a harc fajtája-
ként volt definiálva.

Kortárs orosz gondolatok a légi és kozmikus erők szerepéről a jövő háborújában

A tanulmányban elemzett írások nem fedik le a légi és kozmikus hadszíntérről folyó 
aktuális orosz gondolkodás teljes spektrumát, ugyanakkor illusztrálják a jelenleg az orosz 
katonai szakirodalomban folyó diskurzus főbb irányait. A dolgozatnak ez a része alap-
vetően több tanulmány legfontosabb megállapításait foglalja össze, kiegészítve a szerzők 
saját megjegyzéseivel.13

A kortárs orosz hadtudományi irodalomra máig meghatározó jelentőségű két, leg-
nagyobb hatású műveiket a 90-es  évek és a  2000-es  évek közepe között publikáló 
orosz katonai gondolkodó, Mahmut Garejev és Vlagyimir Szlipcsenko. Garejev had-
seregtábornok, az orosz Hadtudományi Akadémia elnöke volt, aki állítólag egészen 
tavaly év végén, 96 éves korában bekövetkezett haláláig aktív résztvevője volt az orosz 

12 Maloványi  1971, 88.
13 Kiszeljov  2017.; Glebov–Mihejev–Olejnik  2016.; Vasziljev–Krivorucsko  2017a.; Vasziljev–
Krivorucsko  2017b.; Barbinyenko  2017.
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hadtudományi  diskurzusnak. Kollégája, Vlagyimir Szlipcsenko vezérőrnagy az orosz 
Hadtudományi Akadémia elnökhelyettese volt Garejev alatt. Jelen összefoglaló szem-
pontjából relevánsabb Szlipcsenko tevékenysége, aki  2005-ös  haláláig számos publiká-
ciót írt a jövő hadviseléséről, amelyekben nagy szerepet tulajdonított a légi és kozmikus 
hadszíntérnek. Szlipcsenko úgy látta, a precíziós fegyverek tömeges alkalmazásának 
elterjedése a hadviselés új – szerinte a hatodik – generációját hozza el. Ez az úgyneve-
zett kontaktus nélküli hadviselés pedig döntő mértékben fogja átírni a jövő háborúinak 
formáit és módszereit. Mivel Szlipcsenko elképzelései valószínűleg döntő mértékben 
hatottak a fenti tanulmányok szerzőire is – különösen tetten érhető ez Kiszeljov esetében, 
akinek tanulmányában egyértelműen felfedezhetők Szlipcsenko gondolatai –, ezért jelen 
dolgozat először az ő egyik  2002-es  írását mutatja be.

Szlipcsenko és a kontaktus nélküli háború

Szlipcsenko a Milyen háborúra kell készülniük a fegyveres erőknek? című  2002-es  írá-
sában amellett érvelt, hogy a precíziós fegyverek erősen destabilizáló természetűek 
a stratégiai erőegyensúlyra nézve, minthogy teljesen világos, hogy csupán a techno-
lógiai, gazdasági és katonai téren legfejlettebb országok képesek ezeket a fegyvereket 
a szükséges mennyiségben rendszerbe állítani. Mindez ahhoz vezet, hogy a stratégiai 
elrettentést  2010–2015-re  a vezető nagyhatalmak főként a nagy pontosságú nem nuk-
leáris stratégiai fegyverek eszköztárával fogják megvalósítani, kiegészítve ezt a nukle-
áris arzenállal, miközben a gyengébb országok kénytelenek lesznek a nukleáris és más 
tömegpusztító fegyverekre támaszkodni. Szlipcsenko szerint a destabilizáló hatás ott 
érhető tetten, hogy a nem nukleáris precíziós fegyverek jelentette elrettentő erő sokkal 
hitelesebb a hagyományos nukleáris stratégiai elrettentésnél, hiszen a precíziós fegy-
verek tényleges bevetése jóval valószerűbb és legitimebb is, szemben az atomcsapással 
való irreális fenyegetéssel. Naivitás azt feltételezni, hogy egy kontaktus nélküli háború 
során az atomfegyver alkalmazása elképzelhető, hiszen minden bizonnyal az agresszor 
is rendelkezik nukleáris csapásmérő képességgel – írja Szlipcsenko.

A nukleáris arzenállal szemben a nagy pontosságú fegyverek nem maradnak meg 
csupán az elrettentés eszköztárában, ezért azok jelentősen megváltoztatják a háború 
megvívásának módját.14 Szlipcsenko szerint korábban az ellenséges ország területének 
megszállása elengedhetetlen volt, a kontaktus nélküli háború azonban lehetővé teszi 
a győzelem kivívását anélkül, hogy a szárazföldi erők bevetésére sor kerülne. Szlip-
csenko úgy véli, hogy a kontaktus nélküli háború célja nem az ellenséges erők megsem-
misítése, hanem közvetlenül a célország gazdasági potenciáljának szétzúzása, amelynek 

14 Ezért is beszélhetünk arról, hogy a precíziós fegyverek a gyakorlatban is lehetővé teszik 
a kontaktus nélküli háborút, hiszen elméletben a nukleáris fegyverek képviselte ötödik generációs 
hadviselés is kontaktusnélküliséget feltételezett, csakhogy a kölcsönös elrettentés miatt ez a koncepció 
a gyakorlatban nem érvényesült.
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 következményeként az állam összeomlik. Szlipcsenko egy későbbi tanulmányában azt írta, 
hogy Jugoszlávia  1999-es  NATO-bombázása (amely Szlipcsenko szerint az első valódi 
kontaktus nélküli háború volt, az  1991-es  öbölháború pedig ennek prototípusa volt) során 
a gazdasági potenciál 80%-ának  megsemmisítését követően a lakosság saját maga kény-
szerítette ki a politikai vezetés leváltását.15 A kontaktus nélküli háború két lépcsőben zajlik 
Szlipcsenko szerint:

• Az első szakaszban a légvédelmi rendszereket, a vezetési és főbb kommunikációs 
központokat, a legfontosabb bázisokat és repülőtereket, valamint a válaszlépés esz-
közeit iktatják ki.

• A második szakaszban kerül sor a gazdasági célpontok, az infrastruktúra, az ener-
getika objektumainak pusztítására.

Szlipcsenko úgy látja, hogy a hagyományos, „kontaktusos” háború tűz-csapás-manőver 
hármasából a kontaktus nélküli háborúban csupán a precíziós fegyverek tömeges alkal-
mazásával végrehajtott csapás marad meg, az olyan kifejezések pedig, mint a „front” vagy 
„mélység” elveszítik értelmüket. Mindez a háború megvívásának új formáit és módszereit 
teszi szükségessé. Ami a háború formáit illeti, Szlipcsenko szerint a jövő hadseregének két 
haderőnemből, egy stratégiai támadó és egy stratégiai védelmi haderőnemből kell állnia. 
Az eszközök szempontjából a stratégiai támadó erők számára szükséges a nem nukle-
áris légi és tengeri telepítésű csapásmerő fegyverek és különböző rendeltetésű kozmikus 
eszközök tömeges beszerzése, míg jelentősen növelni kell a légi és kozmikus védelem 
szerepét. Szlipcsenko szerint a kontaktus nélküli háború megvívásához felderítő-csapás-
mérő rendszer szükséges, amelynek elemei a felderítő rendszer, a szükséges mennyiségű 
és különböző telepítésű és hordozóeszközű nagy pontosságú fegyverek, az automatikus 
vezetési rendszerek, a légvédelmi rendszerek, valamint a technikai kiszolgáló-támogató 
erők. Szlipcsenko vallja, hogy a kontaktus nélküli háborúban nem lesz fő erőösszpontosítás, 
a nagy pontosságú szárnyas rakéták tömeges alkalmazását különböző rendeltetésű pilóta 
nélküli eszközök nagyszámú alkalmazása fogja kiegészíteni egy időben különböző légi 
stratégiai irányokból, jelentősen megnehezítve ezzel a légvédelem feladatát.

Kiszeljov és napjaink háborúinak kategorizálása

Valerij Kiszeljov szerint háromféle háborút különböztethetünk meg napjainkban.
• Az első célja az ellenséges ország infrastruktúrájának megsemmisítése. Mivel 

a háború e fajtájának nem célja a terület megszállása, ezért a katonai-gazdasági 
potenciál és a fegyveres erők pusztítása csak minimális szerepet kap. Ezt a háborút 
kizárólag precíziós fegyverekkel vívják, a Jugoszlávia elleni légi hadjárat eklatáns 
példája volt ennek Kiszeljov szerint.

• A háború egy másik típusa az ellenség országának megszállását célozza, a demokrácia 
építése vagy annak helyreállítása ürügyén. A háború célpontjai itt éppen ellentétesek 

15 Oscar Jonsson idézi Szlipcsenko  2005-ös  tanulmányát. Jonsson  2019, 47.
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a fentebb leírtakkal. Ugyanis a cél az ellenség fegyveres erőinek megsemmisítése 
és akaratának megtörése, miközben a gazdasági potenciált csak minimális mértékben 
pusztítja az agresszor. Az elsőhöz hasonlóan a háború második válfajának nyitányát 
is a kontaktusnélküliség jellemzi, a precíziós fegyverek stratégiai célpontok ellen 
történő tömeges alkalmazásával. Kiszeljov szerint erre a fajta háborúra az  1991-es  
öbölháború és a  2003-as  iraki háború szolgáltattak példát.

• A háború harmadik fajtája, de iure nem is háború, de facto azonban annál haté-
konyabb Kiszeljov szerint. Ezt a háborút illegális fegyveres csoportok és katonai 
magánvállalatok vívják, amelyeket nem kormányzati szervezetek finanszíroznak, 
és amelyek tevékenységét bizonyos országok kívülről készítik elő és koordinálják. 
A cél az ellenséges ország több kisebb részre történő felszabdalása, azok területein 
pedig új államalakulatok létrehozása. Kiszeljov úgy véli, ez a forgatókönyv játszódott 
le Jugoszláviában is.

Nehéz nem észrevenni, hogy a Kiszeljov által bemutatott háborútípusok közül az első 
a Szlipcsenko által felvázolt kontaktus nélküli háborút takarja. Kiszeljov ugyanakkor 
tovább is gondolta Szlipcsenko elméletét, és a precíziós fegyverek tömeges alkalmazásával 
vívott háború egy másik fajtáját is felvázolta. Érdekes, hogy míg Szlipcsenko az öbölhá-
borút a kontaktus nélküli háború prototípusaként értékelte, addig Kiszeljov tanulmányában 
az a háború egy másik fajtájaként jelenik meg, amely ugyan kontaktus nélküliként indul, 
ám a terület megszállásával végződik.

A Kiszeljov által felvázolt háromféle háborúból kettőben kulcsszerepet kap a légi és koz-
mikus tér, hiszen mind az infrastruktúra szétzúzását, mind pedig a terület elfoglalását célzó 
háború a nagy pontosságú fegyverek tömeges alkalmazásával kezdődik. Kiszeljov  2017-es  
cikke megerősíti, hogy a légi és kozmikus tér, illetve az ebből a térből érkező, a precíziós 
fegyverek tömeges alkalmazásában materializálódó veszély továbbra is fontos sarokköve 
az orosz katonai gondolkodásnak.

A légi és kozmikus ellenféllel való komplex küzdelem kérdései

Szintén a levegőből és űrből érkező fenyegetés fontosságát húzza alá A légvédelemtől a légi-
kozmikus ellenféllel folytatott komplex küzdelem rendszeréig című tanulmány. Az írás egy 
történeti áttekintéssel kezdődik, amely a légierő folyamatosan növekvő szerepét mutatja be 
a repülés kezdetétől napjainkig. Abból kiindulva, hogy a második világháború óta minden 
háborúban nőtt a légierő szerepe, a szerzők azt a logikus következtetést vonják le, hogy 
a levegőből irányuló támadásokkal szembeni védelem elsődleges fontosságú lesz a jövő 
háborújában. Ennek megvalósítása a legnagyobb kihívás is egyben. A vezető országok 
védelmi költségvetésük mintegy 50–60%-át fordítják a légi-kozmikus támadó és védelmi 
eszközök fejlesztésére. A háború kezdeti periódusa, azaz az ellenség légi-kozmikus erőivel 
való küzdelem hatékonysága meghatározó lesz a fegyveres küzdelem további menetére, 
és nagyrészt annak végkimenetelére is – írják a szerzők. Ráadásul a légi-kozmikus térben 
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elszenvedett vereség gátolja a szárazföldön vagy a tengeren tevékenykedő egységek harci 
potenciáljának kihasználását is.

A tanulmány szerint az Oroszországi Föderációnak szembe kell néznie azzal, hogy 
a belátható jövőben a potenciális ellenfelek légi és kozmikus támadóerői jelentősen felül 
fogják múlni a jelenlegi légvédelmi rendszer képességeit. Ez az előrejelzés az alábbi ténye-
zőkön alapul:

• A légi és kozmikus támadóeszközök jelentős fejlődése a légvédelmi képességekkel 
összevetve.

• A NATO által preferált koalíciós jellegű háborús műveletek, amelyek jelentős erők 
rövid időn belüli összpontosítását teszik lehetővé a légi stratégiai irányokban.

• Oroszország geopolitikai elhelyezkedése, amely a légvédelem számára szükségessé 
teszi, hogy több légi-kozmikus stratégiai irányban is el tudja látni feladatát. Mindezt 
ráadásul egy kiterjedt konfliktus esetén egyidejűleg, ami nagyban nehezíti a stratégiai 
manőver végrehajtását a légvédelmi erők és eszközök által.

• Az a lehetőség, hogy az ellenség kedvező erőegyensúlyt teremtsen maga számára 
az erőösszpontosítás hadműveleti megváltoztatásával a légi irányokon belül.

A szerzők úgy érvelnek, hogy a légi-kozmikus támadó erők egysége és a légi-kozmikus 
agresszió formájának integritása megköveteli, hogy az ellene való küzdelem is hason-
lóan integrált módon valósuljon meg. Ez Szlipcsenko stratégiai támadó, illetve stratégiai 
védelmi erők elképzelésére emlékeztet, noha a szerzők vele ellentétben nem érvelnek 
a haderő teljes átszervezése és új haderőnemi struktúrák létrehozása mellett. Mindenesetre 
a szerzők rendkívül holisztikus módon tekintenek a légi és kozmikus védelem kérdésére, 
amelyet talán a következő idézet bizonyít leginkább. „Kizárólag a légi és kozmikus térben 
harcolni egy légi és kozmikus ellenféllel éppen annyira racionális, mintha az összfegy-
vernemi harcban a katonát csak azután pusztítanánk, hogy az elhagyta a saját lövészárkát 
és megindult a mienk felé.”16 Azaz – mint kifejtik – ha csupán védelmi erőkkel garantáljuk 
az ország biztonságát, akkor az szükségszerűen arra korlátozza az ellenség légi-kozmikus 
erőivel folytatott harcot, hogy repülés közben pusztítsuk eszközeit, kizárva az ellentevé-
kenységet azok telepítési helyei és infrastruktúrái ellen. Ezzel a védekező fél a háború elején 
vesztes pozícióba kerül az agresszorral szemben, különösen, ha annak harci potenciálja 
nem gyengébb a védekező félnél.

A tanulmány szerint mivel az ellenség légi-kozmikus támadó erői minőségben és men-
nyiségben felülmúlják a légvédelem képességeit, a vele való komplex küzdelemnek az aláb-
biakat kell szem előtt tartania:

• Az ellenséggel szemben valamennyi lehetséges domainben tevékenykedni kell.
• Minden lehetséges erőt és eszközt be kell vetni, amely képes ellentevékenységet ki-

fejteni a légi-kozmikus ellenféllel szemben.
• Az offenzív és defenzív műveletek kombinálására van szükség.
• Többlépcsős és szerteágazó tevékenységet kell folytatni békeidőben, a katonapolitikai 

körülmények alakulásának különböző szakaszaiban és háború idején.

16 Glebov–Mihejev–Olejnik  2016.
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• Az erők változatos alkalmazása szükséges az ellenség minden olyan objektuma ellen, 
amelyek pusztítása csökkenti a stratégiai légi-kozmikus irányban kifejtett tevékeny-
ségének hatékonyságát.

• A részt vevő erők és eszközök valamennyi alkalmazási formájának és módszerének 
kidolgozása szükséges, amelyek lehetővé teszik a légi-kozmikus ellenséggel való 
küzdelem feladatainak hatékony megoldását.

Azt, hogy a szerzők mennyire komplex módon képzelik el a légi-kozmikus ellenséggel 
vívott küzdelmet, jól mutatja, hogy szerintük ezzel kapcsolatban milyen feladatokat kell 
magában foglalnia a különleges, a felderítő-információs, a támogató, illetve a harci műve-
leteknek:

• a légi és kozmikus támadóeszközök fejlesztésének és gyártásának szoros figyelemmel 
követése, megbízható információ szerzése azok harcászati-technikai paramétereiről, 
képességeiről, erős és gyenge oldalairól;

• a minden lehetséges forrásból származó információ valós idejű begyűjtése, összeg-
zése és elemzése a légi-kozmikus ellenfél terveire és tevékenységére vonatkozóan, 
a felkészülés minden szakaszában és a harci tevékenységek során;

• az ellenséges légi és kozmikus eszközök közvetlen megsemmisítése és elektronikai 
elnyomása minden lehetséges térben és alkalmazási fázisban (állandó telepítési 
helyükön, reptereken, indítási pontokon, a repülési szakaszban a célpont felé stb.);

• a légi és kozmikus támadóeszközök tevékenységét biztosító támogató rendszer objek-
tumainak megsemmisítése (vagy funkcionális pusztítása);

• a légi támadó műveletet irányító rendszerek objektumainak megsemmisítése vagy 
rádióelektronikai elnyomása;

• információs ellentevékenység a döntéshozatalban, az alkalmazás megtervezésében 
és biztosításában részt vevő személyek, valamint a légi-kozmikus támadóeszközök 
pilótái ellen, illetve a felderítési és vezetési rendszerek elemei ellen;

• a különleges erők tevékenysége: a különböző vezetési szinteken kulcspozícióban 
lévő személyek, döntéshozók, a tervezést és támogatást végző személyek, valamint 
a repülőszemélyzet likvidálása a felkészülés és a telepítés helyén, az átcsoportosítás 
útvonalán stb.

A fenti felsorolásból minden bizonnyal az utóbbi két pont a leginkább figyelemre méltó. 
Vagyis hogy Oroszország preemptív (vagy preventív) módon célzott likvidálással iktatná 
ki az ellenséges repülőszemélyzetet és más, kulcspozícióban lévő személyeket, másrészt 
pedig, hogy ugyanezen személyek ellen információs hadviselést folytatna.17 Ez utóbbira 
úgy tűnik, hogy gyakorlati példa is akad. Moszkva ugyanis állítólag  2017-ben  a balti 

17 Az orosz katonai gondolkodásban az információs hadviselés magában foglalja a pszichológiai 
és technikai aspektust is. Ahogy az a fenti feladatkörből is kiderül, a személyek elleni információs 
nyomásgyakorlást, valamint a felderítő és vezetési rendszerek technikai jellegű zavarását/bénítását 
egyaránt az információs ellentevékenység kifejezéssel illetik a tanulmány szerzői. 
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légtér védelmét ellátó holland pilóták, pontosabban azok családtagjai ellen alkalmazta 
az információs nyomásgyakorlás módszerét.18

Ahogy a szerzők megjegyzik, a légi és kozmikus erők, valamint a szárazföldi erők 
légvédelmi egységei mellett képesnek kell lenni bevonni a szárazföldi erők és a flotta 
felderítő, tűz-, különleges és rádióelektronikai, valamint más állami szervek erőit és esz-
közeit is a légi és kozmikus ellenfél elleni harcba. Tehát a légi és kozmikus küzdelem nem 
egyetlen haderőnem (pláne nem egyetlen fegyvernem) feladata, és soha nem is lesz az.

A légi és kozmikus hadviselés, mint a reflexív kontroll példája

A fent bemutatott tanulmánnyal szemben érdekes álláspontot fogalmaz meg Szergej 
Vasziljev és Vlagyimir Krivorucsko. Kétrészes tanulmányukban úgy érvelnek, hogy Orosz-
ország túl sokat költ az amerikai globális csapásmérő képességgel szembeni légi és koz-
mikus védelemre. Vasziljev és Krivorucsko szerint az Egyesült Államok azért hajszolja 
a folyamatos technológiai áttörést a hadviselésben, hogy ezzel örökös defenzívába kény-
szerítse riválisait, akik így támadó képességek fejlesztése helyett a védelemre költenek. Bár 
a szerzők ezt nem írják, amiről itt szó van, az a reflexív kontroll, amelynek alkalmazásával 
éppen a Nyugat vádolja Oroszországot. A reflexív kontroll célja olyan helyzet előteremtése, 
amely az ellenfelet egy adott döntés meghozatalára készteti, amely döntéssel valójában 
tudta nélkül a reflexív kontrollt alkalmazó fél érdekeinek megfelelően cselekszik.19

A Vasziljev és Krivorucsko által értelmezett amerikai offset-stratégia20 a reflexív kont-
roll klasszikus példája, amennyiben az amerikai megfontolás mögött ténylegesen a szer-
zőpáros által kifejtett érdek húzódik meg. Mindez azt bizonyítja, hogy a reflexív kontroll 
nemcsak mint alkalmazott eszköz jelenik meg az orosz stratégiában, hanem nagyban 
befolyásolja az orosz percepciót is. Vlagyimir Barvinyenko válaszcikkében nem vitatja 
Vasziljev és Krivorucsko megállapítását azzal kapcsolatban, hogy Washington célja riválisai 
folyamatos védelemre kényszerítése. Ugyanakkor vitatja, hogy az ebből következő logikus 
konklúzió az, hogy a légvédelem fejlesztése helyett Oroszországnak inkább támadó képes-
ségeinek fejlesztésére kellene erőforrásait fordítania. Barvinyenko szerint a második világ-
háborút követő háborúk fő tanulsága, hogy az Egyesült Államok minden olyan országgal 
szemben győzedelmeskedni tudott, amely nem rendelkezett hatékony légvédelemmel. 
A vietnámi háború ugyanakkor azért jelentett fordulópontot, mert a hatékony szovjet lég-
védelmi rendszerek képesek voltak döntő mértékben befolyásolni a háború menetét. Glebov, 
Mihejev és Olejnik említett tanulmánya szintén megemlíti a szovjet légvédelmi eszközök 
szerepét a vietnámi háborúban, amely szerintük jelentősen korlátozta az amerikai légierő 
tevékenységét.

18 “Russians” threatening Dutch F-16 pilots’ family (2019). 
19 Részletesen a reflexív kontrollról lásd Timothy Thomas írását. Thomas  2019.
20 Porkoláb  2016.
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Vas ziljev és Krivorucsko írása tehát egy meglehetősen provokatív álláspontról 
tanúskodik, miközben a hadtudományi elit túlnyomó többsége kulcsfontosságúnak tartja 
a légvédelem komplex rendszerének további erősítését.

Befejezés

A tanulmányunkban kísérletet tettünk, arra, hogy bemutassuk a kurrens orosz légi hadvi-
selési felfogás, gondolkodásmód releváns determinánsait azzal a közelítéssel, hogy érzékel-
tessük, hogy ez egyfajta evolúciós folyamat eredménye, amelynek gyökerei a Szovjetunió 
létrejöttére tehetők. A vállalkozás nagy ambíciójának megfelelően a jelen dolgozat a tel-
jességre nem törekedhetett, több esetben inkább csak gondolatébresztő, problémafelvető 
szintű elemzéseket végeztünk.

Ha az egész folyamat egészére tekintünk, akkor jól érzékelhető, hogy a mindenkori dokt-
rinális elmélet és az ennek megfelelő haderőszervezési modell mindig egyfajta sajátosággal 
bírt. A mai időszakra is ez a megszüntetve megtartás jellemző, amely során a hidegháborús 
időszak légierő-, légi hadviselési koncepcióját adaptálják a mai viszonyokra. Az utóbbi 
évek elemzett irodalmaiból az is egyértelműen látszik, hogy a légi hadviselési elgondolá-
sokat egy átfogó, stratégiai haderő-alkalmazási modellbe illesztik, így célszerű az egészet 
holisztikusan vizsgálni. Ezt tapasztalhatjuk a korábbi doktrinális elméleteknél is, mert 
a világháború utáni évtizedekben is beillesztették a nagy rendszerbe a haderőnemek hadi-
tevékenységi és harctevékenységi formáit.

Az összegzésben feltétlenül meg kell említenünk hasonlóan az Egyesült Államok gya-
korlatát, hogy légi és űr- (másként: légi és kozmikus) térséggel, mai divatos kifejezéssel 
domainnel számolnak. A potenciális műveleti környezetet, a jövő háborúját, amelynek 
a légi és kozmikus szegmensére fókuszáltunk, rendkívül széles spektrumban értelmezik, 
ahol a kontaktus nélküli műveletek, a precíziós fegyverek alkalmazása keveredhet a hibrid 
és aszimmetrikus, valamint információs-pszichológiai műveletekkel.

Végezetül ki szeretnénk emelni, hogy az Oroszországi Föderáció hadtudományi folya-
matait célszerű és egyben szükséges is figyelemmel kísérnünk, mert jelentősége meg-
kérdőjelezhetetlen, és az egyes konfliktusokban játszott szerepe, illetve hozzáállása csak 
úgy érthető meg, ha ismerjük a mindent meghatározó megközelítési eljárásokat, a gon-
dolkodásmódjukat.
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Bevezetés

A légierő alkalmazása a második világháborút követően szinte az összes konfliktusban, 
mindenhol és mindig tetten érhető volt és eltérő mértékben, de jelentősnek volt mondható 
a háborúk, válságok kimenetelét illetően. Így volt ez az 50-es  évek koreai konfliktusában, 
a vietnámi háborúban, az arab–izraeli háborúk során, az öbölháborúkban  1991-ben  
és  2003-ban  egyaránt. Az utóbbi évek főbb tapasztalatait a légi hadviseléssel kapcso-
latban a délszláv válság időszakában megvalósított légi hadviselési aktivitást leszámítva, 
a szír válságban, illetve az iraki hadszíntéren lezajlott vagy folyamatban lévő művele-
teknél figyelhetjük meg. A légi hadviselés vagy másképpen a háborúk műveleteinek légi 
szegmense soha nem teljesen önálló entitásként értelmezhető, mindenkor szerves részét 
képezi az „összhadviselésnek”, amit manapság akár összhaderőnemi hadviselésnek is 
hívhatnánk, bár azt könnyű belátni, hogy ez korábban nem felelt meg teljeskörűen a mai 
összhaderőneminek tekintett szemléletmódnak. A nagyobb rendszerekbe történő integ-
rálódáson kívül a mindenkori légi hadviselést determinálta a kor általános technikai 
fejlettsége, továbbá a mindenkori légi fenyegetés mikéntje is.

Ebből kiindulva egyfajta evolúciós folyamatként is le lehet írni a légi hadviselés 
fejlődéstörténetét az időben egymásutáni konfliktusokat elemezve.

A tanulmány célja, hogy azonosítsa a légierő szerepét és lehetőségeit korunk had-
viselésében a szíriai polgárháború légi műveleteinek elemzésével. Ugyanakkor ki kell 
jelentenünk, hogy az információink közel sem teljes körűek ahhoz, sőt a történelmi távlat 
hiánya sem teszi lehetővé, hogy teljes körű következtetéseket vonjunk le, de bízunk 
benne, hogy a legjellemzőbb trendek már körvonalazhatóvá válnak így is számunkra 
és a tisztelt olvasók részére egyaránt.

Abból az általánosan elfogadott feltevésből indultunk ki, hogy a légierő alkalma-
zása önmagában nem jelent garanciát a győzelemre, szerepe ugyanakkor közel sem 
elhanyagolható.

Viszonylag sok forrást tanulmányoztunk, döntően a konfliktusról beszámoló hírpor-
tálok összegzéseit, a témában már kiadott elemzéseket, rövid tanulmányokat és az állami 
aktorok hivatalos közléseinek angolul is megjelent kivonatait. A legfontosabb felhasznált 
irodalmunk az egy szlovák szerzők által jegyzett elemzés,1 amely a román Incas Bulle-
tinben2 jelent meg  2019 márciusában.

1 Nečas  2019.
2 National Institute for Aerospace Research “Elie Carafoli” s. a.
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A válság háttere, a légi műveletek kontextusba helyezése

A szír válság lényegét, biztonságpolitikai hátterét, annak komplexitását és dinamikus 
változásait sok hazai kutató3 elemezte, mi a szakterületünk adta korlátok miatt, vala-
mint a cikkünk célja okán sem törekedtünk egy teljes körű, mindent átfogó elemzésre 
ebben a dolgozatban. Terveink szerint csak pár gondolatban összegezzük a válság, a pol-
gárháború evolúcióját, és csak a légi hadviselés miatt releváns aktorok szerepére térünk ki.

A szír helyzet összetettségét jól jellemzi Gazdik Gyula sommás megállapítása: 
„Ez egy olyan multidimenzionális konfliktus, amelynek regionális és nemzetközi ki-
hatása egyaránt van, állami és nem állami szereplők vesznek benne részt, és mélyen 
gyökerező szektariánus ellentétek hatják át. Emellett összefonódik az iraki válsággal, 
a szunnita-síita ellentétből adódó más térségbeli konfliktusokkal, illetve a szélesebb 
értelemben vett fekete-tengeri zónának és a Földközi-tenger keleti medencéjének straté-
giai felértékelődéséből származó hatalmi ellentétekkel. Rendkívüli súlyossága a fentiek 
összességének köszönhető.”4

1. ábra
A szír válság összetettsége és a releváns aktorok
Forrás: a Who is fighting who in Syria? www.dawn.com

Az arab tavasz eseményei elértek Szíriába is, jól ismert tény, hogy  2011 májusában 
tüntetések törtek ki Bassár el-Aszad elnök ellen az ország egy déli tartományában. 
A nyugtalanságot egy csapat diák letartóztatása váltotta ki, de a régóta fennálló  politikai, 

3 Bővebben lásd Gazdik  2012.; Csiki–Gazdik  2013.; Tálas–Varga  2012.; Gazdik  2016.; 
Draveczky-Uri  2016.
4 Gazdik  2016.

http://www.dawn.com
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 társadalmi és gazdasági sérelmeket tükrözte vissza. A nagyrészt békés tiltakozók poli-
tikai és gazdasági reformokat akartak, nem pedig az elnök kormányának az elmozdítását. 
A kormányzathoz tartozó biztonsági erők azonban masszív erőszakkal, letartóztatásokkal 
válaszoltak, esetenként ismeretlen egyének a tüntetők közé is lőttek, aminek a következ-
tében a tiltakozás egyre nagyobb méreteket öltött, és szétterjedt más városokra és terü-
letekre.

Az ellenzéki mozgalom végül két csoportba: egy politikaiba és egy fegyveresbe tömö-
rült. A politikai csoportok megalapították a Szíriai Nemzeti Tanácsot (Syrian National 
Council, SNC). A tagok nem képeztek koherens egységet, nehezen tudták az együtt-
működést és a bizalmat, a közös célokat kialakítani a szervezeten belül.

Néhány ifjú volt katona megalapította a Szabad Szír Hadsereget (Free Syrian Army, 
FSA), akik kinyilvánították a vezető pozíciójukat a fegyveres ellenzék felett, ám ezt nem 
ismerte el általánosan a többi helyi fegyveres csoport. Mindeközben az iraki al-Kaida 
utasította néhány tagját, hogy indítson meg műveleteket Szíriában, méghozzá a Dzsabhat 
al-Nuszra (al-Nuszra Front) szervezeti keretei között.

Tekintsük át időrendben, összegzetten a válság első öt évének katonai, műveleti tör-
ténéseit!

2011 decemberében történt az al-Nuszra Front első öngyilkos támadása, amely során 
Damaszkusz belvárosában kormányépületeket ért csapás.

2012-ben  a konfliktus mindinkább erőszakosabbá vált, mivel a kormány elkezdte 
a tüzérség és a merev szárnyú repülőgépek bevetését is az ellenséges célpontok ellen. 
A szélsőséges támadások egyre gyakoribbá váltak  2011. november és  2012. december 
között, az al-Nuszra Front közel hatszáz támadásért volt felelős Szíriában, amelyből több 
mint negyven volt öngyilkos akció és rögtönzött robbanóeszközzel végrehajtott művelet. 
Februárban az Egyesült Államok bezárta a damaszkuszi nagykövetségét biztonsági okokra 
hivatkozva. Helyi fegyveres csoportok kezdtek el kisebb területeket birtokba venni, első-
sorban vidéken. A júliusi bombázás Damaszkusz belvárosában számos magas rangú kor-
mányzati tisztviselő halálát okozta, köztük a védelmi miniszterét is.5

2012 augusztusában Obama elnök kinyilvánította, hogy ha vegyi fegyvereket vetnek 
be, akkor közbe fognak lépni.

A nemzetközi közösség ugyancsak növelte az erőfeszítéseit, hogy tárgyalásos meg-
oldást keressenek a konfliktusra. Júniusban az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció 

5 Bomb kills Syria defense minister, Assad’s brother-in-law and key aides (2012).
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aláírta a genfi közleményt,6 amely egy teljes végrehajtó hatalommal rendelkező átmeneti 
kormányzó testület létrehozását szorgalmazta. A dokumentum a kormány és az ellenzék 
közötti jövőbeni tárgyalások alapjává vált, de nem tisztázta el-Aszad szerepét a jövőbeli 
kormányzatban, a szír politikai ellenzék megosztott és állandó változásban maradt. Novem-
berben az Szíriai Nemzeti Tanács egy nagyobb ernyőszervezet, méghozzá a Szír Forradalmi 
és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójának (National Coalition for Syrian Revolution and 
Opposition Forces, SOC) tagjává vált, amely lépésével az iszlamisták befolyását akarta 
felhígítani.

2013 márciusában lázadók foglalták el Rakka városát, amely mint területi főváros 
elsőként hullott ki a kormány kezéből. Egy sor ellenzéki győzelem a környéken odáig 
vezetett, hogy a kormány elismerte az ellenzék fennhatóságát Szíria északkeleti vidéki 
részein. Az el-Aszad-kormány katonai és információs támogatást kapott Iraktól és a liba-
noni Hezbollahtól, illetve politikai háttértámogatást Oroszországtól. Mindeközben az USA, 
Törökország, néhány európai és Arab-öböl menti állam növelte a szír ellenzéknek nyújtott 
támogatását, mindegyik előtérbe helyezve a saját érdekeit és időnként egymással ütköző 
célokért dolgozva.

Augusztusban az Egyesült Államok egy nagymérvű vegyi fegyverekkel végrehajtott 
támadást tulajdonított a szír kormánynak Damaszkusz külvárosában, Ghoutában. Obama 
elnök a Kongresszus jóváhagyását kérte, hogy katonai erővel válaszolhassanak. A követ-
kező hónapban Oroszország megegyezésre jutott a szír kormánnyal, hogy megszabadulnak 
a vegyifegyver-tartalékoktól, és megsemmisítik a hozzá kapcsolódó intézeteket, hogy 
megelőzzék az USA katonai reagálását.

2014 februárjában az al-Kaida formálisan megtagadta az Iszlám Államot (IS), még-
hozzá a szíriai beavatkozása és a követelése miatt, hogy az al-Nuszra Front ismerje el az IS 
vezetőségét. Miután az al-Nuszra Front és más ellenzéki csoportok kiszorították az IS-har-
cosokat néhány északnyugati területről, az iszlám harcosok nagy kiterjedésű területeket 
szereztek Szíria központi és északkeleti részén helyi fegyveres csoportoktól, és júniusban 
kinyilatkoztatták a kalifátus megalapítását Szíria és Irak területein.

Külföldi harcosok ezrei áramlottak Szíriába és Irakba, hogy csatlakozzanak az Iszlám 
Államhoz. Augusztusban az Egyesült Államok légicsapásokba kezdett Irak szomszédsá-
gában, hogy megállítsa a csoportok területi előrenyomulását, ezáltal csökkentve az Irakban 
tartózkodó amerikai személyzetre vetülő fenyegetést. Szeptemberben az USA kiterjesztette 
a légicsapásokat Szíria területére is azzal a céllal, hogy megakadályozzák az Iszlám Államot 

6 2012. június 30-án  került sor az első genfi békekonferenciára, amelyet az akkori ENSZ szíriai 
megbízottja, Kofi Annan kezdeményezett, és amelyen az Egyesült Államok részéről Hillary Clinton 
külügyminiszter, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, valamint Kína és Nagy-Britannia képviselője 
vett részt. A konferencia megállapodott egy „teljes végrehajtó hatalommal rendelkező átmeneti 
kormányszervezet” szükségességéről, amely magában foglalhatja a szíriai kormány és az ellenzék 
tagjait. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának mind az öt állandó tagja – az Egyesült Államok, Oroszország, 
Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – támogatta Annan erőfeszítéseit. H. Clinton azonban azt 
javasolta, hogy a szír diktátor az ilyen átmeneti kormányban ne maradjon hatalmon, amelyet az orosz fél 
nem támogatott. 
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abban, hogy Szíriát használja bázisként az iraki műveleteihez. Egy újabb légi művelet, hogy 
feloldja az iszlám ostromot a szíriai kurd városnál, Kobanénél, közelebb hozta az Egyesült 
Államokat a Kurd Védelmi Egységhez (YPG), akik az USA egyik leghatékonyabb partnerei 
voltak az IS-ellenes hadműveletben. Szeptemberben a Kongresszus felhatalmazást adott 
arra, hogy megkezdjék a kiképzési és felszerelési programot a kiválasztott szír erőknél.

2015-ben  a szír kormánynak számos további területi veszteséggel kellett szembenéznie. 
Ellenzéki erők elfoglalták Idlib területi fővárosát Északnyugat-Szíriában és a körülötte 
elterülő területeket az al-Kaidával kapcsolatba hozható harcosok segítségével. Az Iszlám 
Állam harcosai területeket szereztek a központi Homs provinciában, és kurd harcosok 
kiterjesztették az ellenőrzésüket a török határ mentén. Májusban az Egyesült Államok 
elindította a Szír Kiképzési és Felszerelési Programot, amelynek célja az volt, hogy egy 
olyan helyi erőt létesítsenek, amely képes harcolni az IS ellen és megvédeni az ellenzéki 
területeket.

Nyáron Oroszország megkezdte egy orosz személyzet, harci gépek és katonai felszerelés 
felépítését Szírián belül, és szeptemberben elkezdett légicsapásokat végrehajtani. A követ-
kező hónapban az USA és Oroszország aláírt egy memorandumot, amelyben megálla-
podtak, hogy felállítanak egy repülésbiztonsági protokollt az egyazon légtérben működő 
gépek számára. Emellett októberben a végrehajtásokban jelentkező kihívások következ-
tében az USA módosította a Szír Kiképzési és Felszerelési Programot, hogy ezentúl a már 
létező egységek felszerelésére koncentráljon. Kurd YPG-erők, akik az USA támogatását 
élvezték a kobanei műveletekben, egyesültek egy kisszámú nem kurd csoporttal, hogy meg-
alapítsák a Szír Demokratikus Erőket (Syrian Democratic Forces, SDF), amelyet az USA 
támogatni kezdett.

2016 februárjában az Egyesült Államok és Oroszország tárgyalt a kormánypártiak 
és az ellenzéki erők közötti ellenségeskedések megszüntetéséről (cessation of hostilities, 
CoH), és megegyeztek abban, hogy saját befolyásukat fogják használni, hogy a háborúzó 
felek megegyezésre jussanak. A megállapodás kizárta az al-Nuszra Frontot és az Iszlám 
Államot, amelyek így továbbra is legitim célpontok maradtak minden fél számára. A folya-
matot rendszeresen és nagymértékben megsértette mindkét fél, és bírálták, amiért nem 
tartalmazott kényszerítő és felelősségrevonhatósági mechanizmusokat. Ennek ellenére 
amerikai hivatalnokok azt állították, hogy a megállapodás mégis az erőszak csökkené-
séhez vezetett néhány területen.

A légi műveletek szereplői

A szír helyzetet elemezve könnyen belátható, hogy a sokváltozós, sokszereplős7 szír vál-
ságban az aktoroknak csak egy része rendelkezik valós, a klasszikus módon értelmezett 
légi hadviselési képességekkel. Ezt kibontva megállapítható, hogy a fejlett légierővel ren-
delkező Orosz Föderáció mellett improvizált (rögtönzött) légi hadviselési eszközöket is 

7 Lásd Boldizsár  2014b.
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bevető állam alatti szervezetek is felhasználják katonai célból a légteret. Megállapítható, 
hogy a kormányrezsimmel szemben álló erők nem birtokolnak semmiféle releváns légi 
hadviselési képességet, szervezett légierőt. Néhány lázadó és terrorista csoport ugyan képes 
volt kormányzati légi eszközöket megszerezni, amikor szír légibázisokat vettek birtokba, 
de azok már nem voltak repülőképes állapotban, vagy extra hatásként helyrehozhatatlanul 
tönkretették őket a visszavonuló kormányzati erők.

Mindazontáltal ezek az elemek rendelkeznek korlátozott légvédelmi képességekkel 
légvédelmi tüzér (csöves) és légvédelmi rakéta (jellemzően vállról indítható, MANPAD) 
formájában, amit külföldi forrásokból vettek, vagy zsákmányként szereztek meg, mint 
például ZU–23-2, M1939 37 mm-es  automatikus légvédelmi ágyú, 57 mm-es  AZP S60, 
ZPU, ZU–23-4 „Shilka”, 9K33 Strela–2, 9K310 Igla–1, 9K338 Igla–S és FN–6. Annak 
ellenére, hogy a légvédelmi rendszerek használata szórványos és koordinálatlan, mégis 
képesek voltak károkat okoznia SyAAF-nek  (Syrian Arab Air Force).

Szíriai Arab Légierő és Szíriai Légvédelmi Erők

Az  1948-ban  alapított szíriai légierő, hivatalosan a Szíriai Arab Légierő a szíriai fegyveres 
erők haderőneme (angolul Syrian Arab Air Force, rövidítve: SAF, SAAF vagy SyAAF). 
Az ország haderőszervezési modellje a volt szovjet mintát tükrözi, így a légierő szervetétől 
elkülönülten hozták létre önálló haderőnemként a Szíriai Légvédelmi Erőket, amely integ-
rálja a szárazföldi légvédelmi rendszereket (angolul Syrian Air Defense Force, rövidítve: 
SyADF).

A polgárháború kitörése óta a szír helikopterek és harci repülőgépek nagy része –  2010-ben  
több mint ötszázra becsülték a számukat – repülésképtelenné vált. Az olyan típusokat, mint 
a MiG–23M-es, MiG–25P/PDS/PU/RB-s és a Szu–20-asokat visszavonták a szolgálatból 
még a  2000-es  években. Közel ötven százaléka a megmaradt a Mi–8/17-es, MiG–21MF/
BISZ/UM-es, MiG–23MF/M-es  és Szu–22-es  gépeknek, amelyek jellemzően nagyjavításra 
vagy teljes cserére szorultak volna.

A felkelők előrenyomulása Aleppóig, Szíria legnagyobb városáig  2012 júliusának végén 
arra kényszerítette a légierőt, hogy egy teljes erőbevetésű akciót indítsanak.  2012 második 
felében és szinte végig a következő évben a Szíriai Arab Légierő teljes erőbedobással 
repült és harcolt. Vadászbombázói rendszeresen hajtottak végre légicsapásokat a török 
határ közelében lévő Szalmából indítva Dajr ez-Zaur városában, illetve Aleppóból Dera’a 
városában. A rezsim „repülő tüzérdandárjaként” tevékenykedve a Szíriai Arab Légierő 
bevetett elfogó repülőgépeket is a felszíni támadások során, mint például MiG–23MF, MiG–
23ML és MiG–29 típusokat, mindösszesen átlagosan 230 bevetést végrehajtva naponta. 
Az adatok szerint a  19 Szuhoj Szu–24M2-es  gépből álló szír flotta volt a legerősebben 
felhasznált eleme a légierőnek. Az intenzív műveletek azonban elkerülhetetlenül nagy 
veszteségeket is okoztak.

2012 júliusa és  2013 júliusa között tapasztalta meg a legerőteljesebb lemorzsolódást a szír 
légierő, amikor legalább 45 helikopter és harminc vadászrepülőgép zuhant le, kilőtték vagy 
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épp a felszínen pusztították el.  2014 elejére mindössze körülbelül hatvan működő helikopter 
és kevesebb, mint  150 használható vadászbombázó maradt szolgálatban, és megközelí-
tőleg az összesre ráfért volna egy nagyjavítás. A veszteségek nagymértékben csökkentek 
azután, hogy Aleppo városa visszakerült el-Aszad kezébe, és a The Works kormányzati 
kézben lévő intézet működésképtelen repülőgépek összeszerelésével és külföldről szerzett 
tartalékokkal képes volt szolgálatba állítani több mint harminc gépet az utóbbi években.

A folytonos és hosszúra nyúló akciók ellenére a biztonsági standardok jelentősen csök-
kentek. A repülőgépeket gyakran küldték bevetésre mindössze a legalapvetőbb működési 
rendszerekkel. A lőszerkészleteket olyan szinten kimerítették, hogy a légierő arra kény-
szerült, hogy elindítsa az improvizált hengerbombák (barrel bomb) gyártását, azonban 
számos darab nem robbant fel, és ha mégis, akkor nagyon gyakran idő előtt, elpusztítva 
értékes repülőgépeket, emellett a földi személyzet sebesülését vagy akár halálát is okozta.

Ennek persze morális és szakmai hatásai is voltak a repülőszemélyzetekre nézve például 
egy Szu–24MK2 legénysége, akik áldozatul estek az izraeli PAC–2 Patriot lövedékének 
 2014. szeptember 23-án, mert nem aktiválták az elektromos ellenintézkedéseket, majd 
berepültek az izraeli ellenőrzés alatt álló Golán-fennsík területére.8

A polgárháború első öt éve alatt el-Aszad légiereje jelentős veszteségeket szenvedett: 
legalább 55 repülőgépet és 57 helikoptert lőttek ki, és másik 28 helikoptert és 51 repülőt 
pusztítottak el a földön még, azonban az utóbbiak nagy része javíthatatlan állapotban volt. 
Ezek közül nagyjából egy tucat volt L–39-es, hét MiG–23-as, legalább négy Szu–22-es  
és négy Szu–24MK2-es, és nem kevesebb, mint tíz MiG–21BISZ. A MiG–21UM-esek 
csatarendbe állítása és a MiG–29-esek erőteljes használata a felszíni hadműveletekben arra 
kényszerítette a szír légierőt, hogy generáljavítást hajtson végre két MiG–25PDS gépen, 
és újra bevethetőképes állapotba hozza őket. Habár ritkán repülnek, állandó készenlétben 
tartják őket a Tiyas légibázison.

8 IDF shoots down Syrian fighter plane over Golan (2014).
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2. ábra
Tipikus hengerbomba-konstrukció
Forrás: Bodetti  2015 alapján a szerzők szerkesztése

A légierő az  1960-as  évek óta szorosan kötődik az orosz légierőhöz és védelmi iparhoz, 
köszönhetően a légierő szovjet korabeli katonai fegyverzettől való függésének.

A polgárháború kezdete óta a Szír Arab Légierő fontos szerepet játszott számos terü-
leten:

• támadóműveleteket hajtott végre a lázadó erők és sűrűn lakott területek, városok ellen;
• légihídon keresztül ellátást és személyzetet biztosítottak a kormányt támogató el-

szigetelt enklávéknak, illetve a bázisok között tevékenykedtek;
• hírszerzési, légi felderítési és különleges ereje előtérben van a lázadók elleni felszíni 

műveletek során;
• az SyAAF-légibázisok alkalmazzák a légvédelmi tüzérségüket közvetlenül földi cél-

pontok ellen is, támogatva ezzel is a bázisok felszíni védelmét az IS-támadások ellen;
• kifejlesztették és alkalmazták az egyik legikonikusabb fegyvert a szír háborúban, 

a hírhedt hengerbombát (barrel bomb).9

9 Bodetti  2015.
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A szír légicsapások során túlnyomórészt a MiG–21-es, MiG–23-as  és Szu–22-es  
egységeket alkalmaztak; ilyen egységek vannak szétosztva Szíria területén, hogy 
biztosítsák az elérhető légi támogatást az összes fronton. A Szu–24MK és a MiG–
29SM-es  modellek az egyetlenek az SyAAF arzenáljában, amelyek képesek precíziós 
fegyverzet alkalmazására. Stratégiai szerepet töltenek be, légicsapásokat hajtanak végre 
az egész országban, bázisuk a központi sivatagi régióban helyezkedik el.

A helikopteres erőkre aránytalanul nagy terheket rótt a polgárháborúban való rész-
vétel. Mi–8/17-es  gépeket vonultattak fel minden számításba vehető helyszínen, légi 
szállítás és támadó műveletek során egyaránt. Rendszeresen szállítanak ellátmányokat 
a lázadó vonalakon belüli előőrsök számára. Kis Mi–8/17-es  és Mi–24/25-ös  egységek 
vannak elkülönítve légibázisokra az egész ország területén, hogy biztosítsák az elérhető 
helikoptertámogatást. Az Mi–24/25-ös  támadó helikoptererőket agresszíven használják 
minden harctevékenység során, olyan egységekkel együtt, amelyek előretolt légibázisokon 
települnek.

Az SyAAF-légitámaszpontok jelentős földi védelmi képességekkel is bírnak, jellem-
zően egy szárazföldi összfegyvernemi zászlóalj oltalmazza őket.

Az Orosz Föderáció Légiereje (Russian Air Forces – RuAF)

Az orosz légierő szíriai műveleteinek összegzéséhez több irodalom feldolgozása mellett 
Anton Lavrov tanulmányát tekintettük kiindulási alapnak.10

2014 szeptembere után az USA által vezetett koalíció légicsapásokat hajtott végre 
az ISIL ellen Szíriában, ami azonban láthatóan nem érte el a célját.  2015 júliusában a szír 
elnök hivatalosan kérte Oroszországot, hogy hajtson végre légicsapásokat a nemzetközi 
terrorizmus ellen.  2015. augusztus 26-án  aláírtak egy szerződést, amely meghatározta 
az orosz jelenlét feltételeit, majd Oroszország megkezdte harci repülőgépek, harckocsik 
és tüzérségi erők küldését a Khmeimim légibázisra, és fekete-tengeri flottacsatahajói is 
elérték a kelet-mediterrán térséget. Szeptember 30-án  az orosz parlament engedélyezte 
Vlagyimir Putyin elnök kérvényét, hogy orosz katonai egységeket vonultassanak fel Szí-
riában. Ugyanazon a napon az orosz gépek megkezdték a légicsapásokat az Iszlám Állam 
és a lázadó célpontok ellen.

A légicsapások első fázisa Homsz és Hamá városát érintette, célpontjai az ISIL, az USA 
által támogatott FSA és a Szaúd-Arábia által támogatott Iszlám Front voltak. A további 
támadások lázadó pozíciókat (főhadiszállásokat, fegyverraktárakat, konvojokat) céloztak 
főleg az északi és nyugati részeken. Minden légicsapás szoros együttműködésben zajlott 
a földi erőkkel. Október 7-én  négy orosz hadihajó is beszállt a műveletbe a Kaszpi-tengeri 
flottából, elindítva 26 SS-N-27 Sizzler LACM rakétát tizenegy célpont felé, amelyek több 
mint 900 mérföldet tettek meg a célpontokig.11

10 Lavrov  2018.
11 Russia Releases Video of Missile Strikes on ISIL Targets from Caspian (2015).
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Az orosz bevetések száma hamarosan elérte az átlagos napi hatvanat. November vége 
felé Oroszország elkezdett Tupolev Tu–160 Blackjacks, Tu–22 Backfires és Tu–95 Bear 
nagy távolságú stratégiai bombázókat bevetni a hadműveleti területen.

November 24-én  egy orosz Szu–24-est eltalált egy járőröző török F–16-os, és amíg 
a fegyverzeti tisztet kimenekítették az orosz erők, addig a pilótát elfogták és meglincselték 
a szír felkelők. Törökország felszólalt a Biztonsági Tanácsban, mivel két ismeretlen nem-
zetiségű repülőgép megsértette a török légteret Yayladağı felett (Törökország déli határán, 
Szíria és a Földközi-tenger között). A gépek figyelmen kívül hagyták a többszöri figyel-
meztetést, ennek következtében a környéken járőröző török F–16-osok rájuk lőttek. A török 
tűz után az egyik gép elhagyta a török légteret, a másik Szíria területén csapódott be. 
Ez az incidens elmélyítette az orosz–török feszültséget, és Sz–300F-ek és Sz–400-asok 
hadrendbe állítását eredményezte a szír területeken.  2015 végén az orosz jelenlét kibővült, 
méghozzá Homsz városának közelében lévő al-Sajrat légitámaszpontról indított támadó 
helikopterek alkalmazásával.

2016 eleje óta az SyAAF és az orosz légi komponens elkezdett együttes műveleteket 
végrehajtani, amelyek Rabia visszaszerzését eredményezték, amely az utolsó lázadó erő-
dítmény volt Latakia tartományban, Nyugat-Szíriában. Időközben orosz Szu–35S vadász-
gépek is feltűntek a térségben.  2016. március  14-én, a genfi békekonferenciát követően, 
Oroszország visszavonulásra utasította a Szíriában tartózkodó orosz erők nagy részét. 
Valójában az orosz vezető nem adott határidőt a visszavonulás végrehajtására, és mindkét 
orosz bázis (Tartúsz és Khmeimin) folytatta a működését. Az együttes orosz–szír kez-
deményezések újabb kiemelt sikert értek el: visszaszerezték az UNESCO Világörökség 
részét képező Palmürát március folyamán. Májusban az orosz hadsereg kudarcot vallott, 
amikor Tiyas bombázása során négy Mi–24-es  harci helikopter, számos rakétát szállító 
jármű és szír vadászgép megsemmisült. Habár az ISIS magára vállalta a támadást, ame-
rikai hatóságok úgy nyilatkoztak a Fox News-nak, hogy a hírszerző közösség úgy véli, 
ez nem ISIS-terrortámadás volt, hanem egy baleset. A lázadók által ellenőrzés alatt tartott 
Aleppó városa is heves harcok áldozatává vált újabb veszteségekkel.

2016. július 8-án  egy szír Mi–25-öst egy amerikai gyártású BGM–71 TOW légvédelmi 
rakéta pusztított el a földön, augusztus 1-jén  egy orosz Mi-8 szállítóhelikoptert lőttek le, 
amint épp visszafelé tartott a Khmeimim támaszpontra egy humanitárius misszióról Alep-
póból, megölve mind az öt embert a fedélzeten.  2017 végére a szír kormány újra megalapozta 
a fennhatóságát Aleppó városában, kiűzve a lázadókat, akik  2012 óta tartották a város keleti 
részét. Októberben a Kuznyecov Admirális repülőgép-hordozó elindult a Földközi-tenger 
felé, hogy támogassa az orosz légi tevékenységet, útja azonban hamar véget ért a rögzítő-
kötelekkel kapcsolatos problémák miatt.

2018. elején egy megerősített együttműködésnek lehettünk tanúi Oroszország 
és Törökország között. Mindkét ország kinyilvánította a hajlandóságát és elköteleződését 
a terrorizmus elleni küzdelemben, január után pedig számos együttes légitámadást hajtottak 
végre IS- (ISIL) célpontok ellen.
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A szövetséges erők légi műveletei (Inherent Resolve Operations – IRO)

2014. szeptember  10-én  Obama elnök bejelentette egy globális koalíció megalakítását 
annak érdekében, hogy meggyengítsék és végül legyőzzék az Iszlám Államot. Több mint 
hatvan nemzet és partnerszervezet egyezett bele az együttműködésbe, katonai erővel 
vagy más erőforrásokkal hozzájárulva a hadjárathoz.  2014 decemberében Brüsszelben 
megegyeztek12 abban, hogy öt téren tesznek erőfeszítést, mindegyik terület élén legalább 
két ország vezetésével:

• támogatják a katonai műveleteket, kapacitásnövelést és kiképzést (vezeti: USA, 
Irak);

• megállítják a külföldi terroristák áramlását (vezeti: Hollandia, Törökország);
• elvágják az IS pénzügyi hozzáféréseit (vezeti: Olaszország, Szaúd-Arábia, USA);
• humanitárius segélyek nyújtása (Németország, Egyesült Arab Emírségek);
• leleplezni az Iszlám Állam igazi természetét (EAE, UK, USA).

Minden részt vevő nemzet hozzájárul a koalícióhoz a nemzeti érdekei és a komparatív 
előnyök arányában, amely hozzájárulás magában foglalja mind a katonai és nem katonai 
támogatást.

A koalíció jogi bázisát az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatai 
jelentették, nevezetesen a  2170-es, 2178-as  és  2199-es  számú, amely felszólítja az ENSZ-
tagokat, hogy tegyenek lépéseket (amibe beletartoztak a koalíció tevékenységei is, vagyis 
a terrorizmus finanszírozása elleni harc, a humanitárius segítségnyújtás, megakadályozni 
az IS üzenetváltásait, illetve részt venni a stabilizálásban), habár ez egyértelműen nem 
jogosítja fel őket katonai erő alkalmazására az Iszlám Állam ellen.

Megjegyzendő, hogy a katonai erő csak egy része a teljes erőfeszítésnek, hogy le-
győzzék az Iszlám Államot, bizonygatva, hogy a teljes siker azon is múlik, hogy milyen 
eredményeket érnek el a nem katonai területeken (a műveletek az átfogó megközelítés 
elvén lettek megtervezve és végrehajtva – comprehensive approach).

12 2014. december 3-án, a NATO brüsszeli székhelyén 59 ország diplomatái és külügyminiszterei 
gyűltek össze az ISIL fenyegetése elleni fellépés okán. John Kerry, az Egyesült Államok 
külügyminisztere elmondta, hogy a Daesh (ISIL) ideológiájának, finanszírozásának és toborzásának 
legyőzésére kell az elsődleges hangsúlyt kell helyezniük, és fontosabb, mint a légicsapások és más 
katonai akciók. A december 3-án  képviselt országok a következők voltak: Albánia, Ausztria, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Észtország, Finnország, Georgia, Görögország, 
Magyarország, Izland, Írország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Moldova, 
Montenegró, Marokkó, Új-Zéland, Portugália, Dél-Korea, Románia, Szerbia, Szingapúr, Szlovákia, 
Szlovénia, Szomália, Svédország, Tajvan és Ukrajna.
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3. ábra
A szövetséges légi műveletek jellemzői
Forrás: https://airwars.org/data/ (A letöltés dátuma:  2020. 04.  17.)

Az Operation Inherent Resolve, a globális koalíció katonai komponense  2014. augusztus 
8-án  vette kezdetét, amelyhez huszonhét nemzet csatlakozott. A koalíció célja, hogy el-
pusztítsák az Iszlám Állam anyasejtjét Irakban és Szíriában, küzdjenek a világméretű 
elterjedése ellen, és megvédjék a hazájukat. A hadjáratnak jelenleg három fő katonai 
komponense van: irányított légitámadások, helyi biztonsági erők kiképzése és felszere-
lése, illetve célzott különleges bevetések, mind Észak-Irakban és Szíriában.  2017. feb-
ruár 22-ére  az Egyesült Államok és a koalíció összesen  18 458 légicsapást vezényelt 
le (11  160-at Irakban; 7298-at Szíriában), ebből  14 524 támadás tartozott az USA-hoz. 
 2014. augusztus 8. és  2017. február 6. között amerikai és a partnernemzetek repülőgépei 
 138  136 bevetést hajtottak végre, hogy támogassák a bevetéseket Szíriában és Irakban. 
 2017. január 5-ére  az ISIS elleni bevetések költsége elérte a 11,2 millió dollárt.

2015 nyarán Törökország engedélyt adott az Egyesült Államoknak és a koalíció 
tagjainak, hogy használják a török légteret és támaszpontokat, hogy légicsapásokat 
tudjanak végrehajtani az Iszlám Állam ellen. Törökország mindemellett időszakosan 
kivezényelte a saját légvédelmét, mint például ahogy tette válaszul az IS rakétatámadására. 
Noha  2016 óta az USA és Törökország elkezdett együttes műveleteket végrehajtani,  2016 
júliusában egy sikertelen puccs Törökországban egy erőteljes kormányzati válaszhoz 
vezetett, ami a török hadsereg vezetőségének és személyzeti szerkezetének újraszervezését 
tűzte ki számos más fontos hivatali és nem hivatali intézménnyel együtt. Kulcsfontosságú 
török parancsnokokat vettek őrizetbe a puccs cselekménye miatt. A hirtelen és jelentős 

https://airwars.org/data/
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változások miatt megkérdőjeleződött a török hadsereg képessége és morálja, valamint 
az USA/NATO–török dinamika, ami hatással lehet a török bázisok jövőbeli használatára, 
illetve Törökország részvételére az IS-ellenes koalícióban.

Befejezés és következtetések

A konfliktust jellemzi, és egyben erősíti is krízissel összefüggő folyamatokat, hogy 
összefonódik az iraki válsággal, a vallási (szunnita-síita) ellentétekből fakadó egyéb 
konfliktusokkal, az izraeli–arab világ feszültségeiből, valamint a régió stratégiai fel-
értékelődéséből adódó nagy- és középhatalmi geostratégiai ellentétekkel, ami rávetül 
a légi komponensre is.

Az elmúlt két évtizedben a média gyakran tudósított a légierő legyőzhetetlenségéről 
a modern hadviselésben, ami azt sugallta, hogy a megfelelő mennyiségben felvonultatott 
korszerű légierő garancia egy gyors és döntő katonai győzelemre. Viszont számos katonai 
szakértő szerint ez a meggyőződés helytelen, amit a jelenlegi háborúk is bizonyítanak, 
mint például a már jó pár éve tartó szír polgárháború. Szíriának ugyanis birtokában van 
egy viszonylag nagyszámú, bár elavult légierő, ám a háború mégis főleg a szárazföldi 
erőket terheli. A légierő szempontjából a szíriai konfliktus demonstrálta, hogy amikor 
megfelelően használják, akkor fordulópontot jelenthet a konfliktusban, de nem jelent 
varázsütésszerű megoldást a háború befejezésére. A cikkünk, csak a felszínt elemezve, 
három perspektívát vizsgált meg: a Szíriai Arab Légierő, az Orosz Föderáció Légiereje 
és a koalíciós légierő műveleteit elemezve.

A Szíriai Arab Légierővel kapcsolatban szükségszerű leszögezni, hogy már a polgár-
háború kitörésekor rendkívül elavult, alulfelszerelt és talán alulképzett volt a jelentős 
számú sorozott állomány miatt is. A hibák és a hiányzó hatékony műveleti tervezés 
ellenére a háború kezdeti szakaszában a szír légierő képes volt hatékonyan evakuálni, 
a polgárháborús környezetben túlélni, és viszonylag pozitívan befolyásolta a fejlemé-
nyeket a felszínen a kormányerők számára. Mindezt az idejétmúlt repülőgépek ellenére 
érték el, amit kiegyensúlyozott a légi személyzet improvizációs képessége és motivá-
ciója. Azonban ennek az eredménynek az ára magas volt mind hadifelszerelés, mind 
emberéletek  tekintetében, emellett pedig le kell szögezni, hogy az SyAAf nem tudott 
volna kitartani egy jelentősen hosszabb időtartamra az orosz intervenció nélkül.

Az oroszok beavatkozása a konfliktusba igazi fordulópontot jelentett. Nagyban 
hozzájárultak ugyanis az SyAAF szellemi és harci hatékonyságának növekedéséhez, 
méghozzá kiképzés, a szír légierő modernizálása, felderítés, a terroristák, lázadó csoportok 
és infrastruktúra ellen intézett légicsapás, légi támogatás és a szárazföldi erőknek 
ellátmányszállítás formájában. Ennek a kézzelfogható eredményei megmutatkoztak a szír 
kormány javára történt stratégiai váltásban, méghozzá az SyAAF stratégiai kezdeményező 
szerepében.  2015 végén a szír kormány kritikus helyzetbe került, és az összeomlás 
szélén állt, az orosz légierő közbelépése azonban drámaian megváltoztatta a helyzetet 
a következő tizenkét hónapban.  2016 végére a kormány visszaszerezte számos elvesztett 
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területét;  2012 óta először hatékonyan ellenőrzés alatt tartotta a főbb városokat, és képes 
volt megtartani az ostrom alatt álló Dajr ez-Zaur városát is.

Ezalatt az orosz légierő új, felerősített, magas fokon hatékony és halálos képességeket 
vonultatott fel, amit egy viszonylag kisszámú jelenléttel értek el. Természetesen észben 
kell tartani, hogy a szír kormánynak nyújtott támogatás az oroszok gazdasági érdekeit 
is figyelembe veszi, ahol az új fegyverrendszer effektív demonstrációja a legjobb tesz-
telési és reklámozási terep.

Az a tény, hogy a koalíciós légierő fókusza az IS- (ISIL) célpontok kiiktatásán volt, 
nem meglepő. Az Egyesült Államok által vezetett koalíció felvonultatott egy sor nyugati 
légi eszközt, emellett a doktrinális használatának a helyességét is próbálta, demonstrálta.

Ebből a szempontból megint bebizonyosodott, hogy a modern felszerelés csak egy része 
az egyenletnek, a másik a megfelelő kiképzés, felkészítés, ami egyértelműen az Egye-
sült Államoknak és nyugati szövetségeseinek kedvez az arab szövetséggel szemben. 
Mindazonáltal sokan észlelték, hogy a koalíció részvétele erősen korlátolt és szelektív, 
ami megfigyelhető a viszonylag kis eredményekben, ez a nyugati vezetők által a katonai 
szegmensre kiszabott komplex politikai korlátozásoknak volt talán köszönhető leginkább.

Egy koalíció megszervezése és fenntartása sok kihívással jár a katonai feladatok 
mellett. Először is egy önálló hatóság nélkül, amely felelős a prioritások kijelöléséért, 
és határoz különböző multinacionális civil és katonai erőfeszítések között, a különböző 
aktorok gyakran dolgoznak ellentétes célokért anélkül, hogy így szándékoznának tenni. 
Ezeknek a kihívásoknak lehettünk szemtanúi a közelmúltbeli katonai hadjáratok során 
is, különösképpen Afganisztánban volt ez érzékelhető.13

A helyzetet súlyosbítja, hogy az egyes beavatkozóknak eltérő és gyakran ütköző 
hosszú távú regionális geopolitikai érdekeik vannak, mint az USA-nak  és más koalí-
ciós tagoknak. Ez pedig odavezethet, hogy a koalícióban részt vevő nemzetek előmoz-
dítják a céljaikat olyan módokon, hogy ellenmondásba kerülhetnek egymással. Végezetül 
a koalíció tagjai különböző módon tolerálják a kockázatot, ennek alapján határozzák 
meg fenntartásaikat, ami megakadályozza a katonai parancsnokokat abban, hogy saját 
belátásuk szerint alkalmazzák a katonai erőket.

Az SyAAf személyzete a legjobban motiváltnak tekinthető a szír fegyveres erőkben. 
Az elfogott SyAAF-katonák tömeges kivégzése az Iszlám Állam által a Tabka és Palmüra 
légibázison és az al-Nuszra Front által Abu al-Duhurban bosszúra sarkallta a szír–arab 
légierő tagjait. Az SyAAF kérlelhetetlen ellenfele az ISIS-nak  és más dzsihádista cso-
portoknak. Becslések alapján az SyAAF állománya  2016 januárjában 500 fős repülő-
személyzet, 5 ezer karbantartó, ezer parancsnok és kb.  10 ezer szárazföldi védelmi 
és támogató személyzet – ez mindössze csak a 25%-a  a háború előtti erejének.

Készleteit tekintve 245 rögzített szárnyú harci repülőgéppel, 90 helikopterrel és 26 
szállító repülőgéppel rendelkezett, amelyek  15 légitámaszpontról és repülőtérről indultak 

13 Részletesen lásd a különböző aktorok összehangolt, sikeres együttműködéséhez szükséges 
tevékenységi területeket (mandátum, döntéshozatal, vezetés-irányítás, szervezeti kultúra, képességek 
és korlátok): Boldizsár  2014a, 284–285.
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bevetésre. A Szír Emberi Jogi Megfigyelőközpont (Syrian Observatory for Human Rights) 
jelentései szerint  2014 végétől  2016. januárjáig az SyAAF 45 865 légicsapást hajtott végre, 
ami 3057 bevetést jelent egy hónapban, nem értve ebbe bele a légihidat, a felderítéseket 
és a támogató akciókat. Az orosz intervenció kezdete után  2015 szeptemberében a szír 
bevetések 40%-kal  emelkedtek. Míg Líbiában a reguláris hadsereg gyorsan szétesett, 
közülük nagy számban csatlakoztak a felkelőkhöz, addig Szíriában a hadsereg integri-
tása megmaradt.

A citált tanulmány David Axe szavait idézi14 az orosz jelenléttel kapcsolatban: 
„Moszkva bombázásai elpusztították a katonai és a civil erődítményeket, és megtisz-
tították az utat a szír kormányerőknek, hogy ellentámadást indíthassanak az ISIS-ak-
tivisták és a lázadók ellen.” Például  2016 februárjában, amíg Oroszország napi hatvan 
légitámadást indított Szíriában, addig az USA és szövetségesei átlagosan csak hetet. 
Orosz vadászgépek nyújtotta védelem segítségével a rezsim szárazföldi erői szilárdan 
verték vissza az ISIS-es  és egyéb lázadó harcosokat Nyugat- és Északközép-Szíriában. 
Mindeközben az Egyesült Államok légi háborúja inkább az „aktivisták gazdaságára” 
fókuszált, elpusztították az ISIS olajlétesítményeit és az olajszállító kocsikat. Minden 
orosz légitámadás sokkal inkább pusztító, mint egy hasonló koalíciós támadás, a Kreml 
állítása szerint minden támadás átlagosan három-négy célpontot pusztít el. Ezzel ellen-
tétben az amerikai koalíció támadásai átlagosan két célpontot találnak el. Ennek az az 
egyszerű magyarázata, hogy az orosz gépeknek csak egy rövid távolságot kell megtenni, 
mielőtt bombázni kezdik a célpontjaikat, és pár percen belül elérik őket. Ezzel ellentétben 
a koalíciós harci repülőgépeknek több száz mérföldet kell megtenni a célpontokig, limi-
tálva ezzel, hogy hány bevetés indulhat meg egy adott időtartamon belül.

Az effektív szír és orosz légi dominancia stratégiai és műveleti szinten a légtér felett 
kulcsfontosságú lépés volt abban, hogy hatékonyan csökkentsék az ellenfél tevékeny-
ségi szabadságát. Nagyszerű lehetőséggé vált a felszíni erők támogatásában harcászati 
szinten. Mindazonáltal a fentebb említett előnyök ellenére a munka nagy része így is 
a szír légierő vállát nyomta, hogy visszaszerezzék a területeket, és biztosítsák a felszínt. 
Érdemes megemlíteni Palmüra esetét, amely a felszabadulását a légierő hatékony hasz-
nálatának köszönheti, de megint elvesztették a légierő hatástalan megközelítése miatt.

A fentiekből az szűrhető le, hogy a légierő a modern konfliktusokban is meghatá-
rozó szerepet játszik, de nem jelent azonnal megoldást a győzelemre. A siker érdekében 
szükségszerű más működési területekkel, haderőnemekkel és komplex képességekkel 
szinergiában, együtt alkalmazni.
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A kelet-ukrajnai háború szárazföldi katonai 
műveleteinek bemutatása

Takács Márk

Bevezetés

A jelenleg is zajló kelet-ukrajnai háború napjaink egyik meghatározó katonai konflik-
tusa. Kitörésének okairól, valamint a megtörtént eseményekről sokan sokféleképpen 
nyilatkoznak politikai irányultságuktól függően, jelentősége azonban vitathatatlan. Mivel 
katonai szempontból eddig magyar nyelven nem született átfogó elemzés a műveletekről, 
ezért fontosnak tartom azt elkezdeni.

A dolgozat első fejezetében a konfliktus előzményeivel, az Ukrajnát érintő nagy-
hatalmi politikával, valamint az ukrán belpolitika bemutatásával kívánok röviden fog-
lalkozni. Ezt követően bemutatom a szemben álló feleket humán erőforrásbeli és hadi-
technikai szempontból egyaránt. A dolgozat második és legfőbb tartalmi egységében 
kronologikus sorrendben veszem végig a jelentősebb ütközeteket. Az ütközetek bemuta-
tása után pedig levonom a következtetéseket. A dolgozatban csak a legminimálisabban 
szükséges mértékben kívánok foglalkozni a biztonság nem katonai szektorát érintő 
kérdésekkel. Továbbá terjedelmi korlátok miatt nem fogok foglalkozni minden egyes 
kis csetepatéval, lövöldözéssel és emberrablással, hanem csak azokkal az eseményekkel, 
ahol szervezett katonai erő vezetett összecsapása történt.

A konfliktus eredete

Ukrajna helyzete a háború előtt

Ukrajna a  2000-es  évek első évtizedének végére úgy tűnt, hogy holtpontra jutott. Kir-
gizisztán mellett Ukrajna a másik szovjet utódállam, amelynek a GDP-je  nem éri el 
az  1991-es  szintet. A vásárlóerő-paritáson számolt éves GDP/fő értéket tekintve Irak 
és El Salvador szintjén volt az ország  2013-ban.

A vég nélküli oligarchaháborúk és az önmagát gazdagító elit mellett az életszínvonal 
csökkent, amit tovább súlyosbított a „lopakodó önkényuralom” megjelenése. Az ukrán 
igazságszolgáltatás minősége jelentősen romlott, az államapparátus darabokra hullott, 
a korrupció tönkretette a fegyveres erőket, miközben az ország politikai légköre minden 
korábbinál mérgezőbbé vált.1

1 Sakwa  2016,  120–122.
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Közvetlen előzmények

2013. november 21-én  Viktor Janukovics ukrán elnök bejelentette, hogy nem írja alá 
az EU-s társulási megállapodást. Az ezt követő „Majdan-forradalom” eseményeit bárki 
ismeri, aki követte az elmúlt évek politikai eseményeit. Terjedelmi korlátok miatt elég 
annyi, hogy Ukrajnában  2014. év elején oroszellenes erők kerültek hatalomra.

Ezt követte a Krím orosz megszállása. Mivel a Krím orosz megszállása nem a dol-
gozat témája, ebben a dolgozatban nem is foglalkozom vele. A számunkra fontos terü-
leten – Kelet-Ukrajnában, a feszültség Janukovics eltávolítása után emelkedett meg 
jelentősen. Hetek óta tartó oroszbarát tüntetések után  2014. április 7-én  oroszpárti tün-
tetők és ismeretlen maszkos fegyveresek elfoglalták a donyecki és szlovjanszki SzBU 
(ukrán titkosszolgálat) épületét, majd mindkét városban a rendőrséget is.2 Április 8-án  
hasonló események játszódtak le Luhanszkban is, ahol kikiáltották a Luhanszki Parla-
mentáris Köztársaságot.

Mindezekre válaszul április 7-én  Olexandr Turcsinov ideiglenes ukrán államfő ter-
rorellenes műveletek (anti-terror operations, ATO) végrehajtását rendelte el a szakadár 
törekvések által érintett kelet-ukrajnai régiókban.

A szemben álló erők bemutatása

Az ukrán fegyveres erők3

Mint minden állami haderő, az ukrán is kiváló lenyomata az állam működésének, haté-
konyságának, pénzügyi helyzetének és az állampolgárok tulajdonságainak.  1991-ben  
az ország területén Európa egyik legnagyobb fegyveres ereje jött létre.

Ukrajna saját számításai szerint mintegy 2,5 millió tonna hagyományos lőszert, több 
mint 7 millió gépkarabélyt és mintegy egymillió géppuskát „örökölt” a szovjet hadse-
regtől, amelyeket több mint  180 katonai bázison, bunkerekben, esetenként sóbányában 
vagy a szabadban tároltak.4 Nagyobb részben illegális fegyverkereskedők útján – a magas 
korrupció kihasználásával – a fegyverek egy jelentős része közel-keleti és ázsiai terro-
risták, afrikai milíciák kezébe került.

Annak érdekében, hogy az ország GDP-jének  20%-át jelentő, de a munkaerő 40%-át 
foglalkoztató hadiipart életben tartsák, és az esetleges újabb fegyverüzleteket nyélbe 
üssék, néhány modernizációs programot is beindítottak. Ezeknek a fejlesztési prog-
ramoknak köszönhetően született meg a T–84, a BMP–1U és a BTR–3. Ez utóbbiból 
sikerült később Csádnak, Nigériának, Mianmarnak és Thaiföldnek jelentősebb men-
nyiséget eladni.

2 Seven Ukraine troops died in ‘deadliest post-truce attack’ (2014).
3 Az ukrán haderő bemutatásához teljes egészében felhasználtam: Padányi–Tomolya  2017.
4 Chivers  2005; idézi: Padányi–Tomolya  2017, 6.; Padányi–Tomolya  2017,  10.
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2004-ben  a stratégiai védelmi felülvizsgálat eredményeképpen az ukrán vezetés a gaz-
daság teljesítőképességével összehangolt, több fázisra tervezett haderőreform végrehaj-
tását határozta el. A sorozott állományt fokozatosan szerződéses állománnyal kívánták 
felváltani. A régi képzési rendszert teljesen átalakították, központi kiképzőbázisokat 
hoztak létre. Ugyanakkor a létszámcsökkentést nem kísérte modernizáció. Ráadásul 
az ország  2008-ban  nehéz pénzügyi helyzetbe került, így gyakorlatilag valamennyi fej-
lesztési programot törölték.

2010-ben  az oroszbarát Viktor Janukovics került hatalomra, aki elnökként a védelmi 
tárca és a hírszerzés kulcsfontosságú beosztásaiba orosz anyanyelvű állampolgárokat 
nevezett ki. Elnöksége alatt a további létszámcsökkentés, a gyakorlatok pénzhiány miatti 
törlése, a fenntartási költségek vészesen alacsony volta és a havi fizetések elmaradása 
volt a jellemző. Az alkatrészhiány miatt nagy mennyiségben selejtezték ki az eszkö-
zöket, a javításokat, az eszközök fenntartását „kannibalizációs” módon hajtották végre. 
Mindehhez hozzájárult a hadiipari komplexum szakmai szempontokat teljesen mel-
lőző vezetése, ami a hadiipar teljes lecsúszásához vezetett. Az ukrán katonai elemzők 
a  2011–2014-es  időszakot csak „Janukovics-katasztrófaként” aposztrofálták. Az időszak 
végére az ukrán haderő szinte teljes egészében hasznavehetetlen romhalmazzá vált.5

A  2014-ben  kirobbant háború óta a fegyveres erők jóval nagyobb figyelmet kapnak, 
a hadkötelezettséget visszaállították, jelenleg hivatalosan a GDP mintegy 5%-át, azaz 
4,4 milliárd USD-t költenek védelmi célokra.6 A jelenlegi hivatalos létszám 250 ezer 
fő, ebből 60 ezer fő vesz részt a szakadárok elleni harcokban, amelyeket ukrán részről 
antiterrorista műveletnek neveznek (Antiterroriszticseckaja Operacija – ATO). Vélhető, 
hogy ez a hivatalos létszámadat túlzó.

A hadsereg főleg sorkötelesekből áll, de a bevonultatási kvótát többszöri nekifutásra 
sem sikerült teljesíteni, amely tény megkérdőjelezi a közölt hivatalos adatok szavahihe-
tőségét.7 Másrészt személyes tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy – a hivatalos állí-
tásokkal ellentétben – a sorozott állomány is részt vesz a szeparatisták elleni harcokban. 
(Padányi tábornok úr írásában személyes tapasztalat: egy kárpátaljai, magyar nemzeti-
ségű sorozott katona nyolc hónapot töltött egyfolytában hadműveleti területen, ami arra 
utal, hogy az arcvonalbeli alakulatok váltását sem tudták megoldani.) Ugyanakkor azt 
is észre kell venni, hogy a  2014-ben  a teljes összeomlás szélén álló ukrán haderő mind 
felszereltségében, mind létszámában sokat javult. Mára már legalább ukrán egyenru-
hában, a vezérkar alárendeltségében lévő alakulatok találhatók a hadműveleti területen.8

5 Eastern Ukraine (s. a.).; Padányi–Tomolya  2017,  10.
6 Ukrainian military budget to reduce likelihood of separatist attacks in Donetsk and Luhansk, 
improve infrastructure security (2015).; Padányi–Tomolya  2017,  11.
7 Turchynov  2014; Padányi–Tomolya  2017,  11.
8 A szerzők személyes tapasztalatai alapján a háború első időszakában az ukrán hadsereg nem 
rendelkezett elegendő egyenruhával. A segélyként kapott német, brit és osztrák egyenruhákat viselték, 
illetve a hiányt a saját pénzen vásárolt katonai ruházati cikkekkel vagy civil ruhával oldották meg. 
Ezt támasztja alá: Kiev troops wear German uniform, sleep American tents (2014).; camopedia.org; 
Padányi–Tomolya  2017,  11.

http://camopedia.org
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A területvédelmi önkéntes zászlóaljak ugyan elszántan harcoltak a szeparatisták ellen, 
de számos köztörvényes és háborús bűnt követtek el. A szervezetlenségüket és kikép-
zettségbeli hiányaikat a harctéren megszerzett tapasztalatokkal pótolták. Néhány esetben 
bizonyítottan a helyi oligarchák pénzelték és fegyverezték fel őket, nem utolsósorban 
gazdasági érdekeik védelmében (lásd az „Ajdar” vagy az „Azov” zászlóaljakat).9 Ezeket 
a zászlóaljakat mára már kivonták az arcvonalból, részben feloszlatták vagy reguláris 
erőkbe olvasztották, számos tagjukat elítélték, illetve bírósági eljárás van ellenük folya-
matban.10

A harcászati eszközök felújítása folyamatos, ennek eredményeképpen egyre több 
hadra fogható harckocsi (főleg T–64) és harcjármű (BMP–2) áll az ukrán haderő rendel-
kezésére. Kisebb számban megjelentek – az amerikai Humvee-k mellett – a brit Saxon 
(55 darab) és a kanadai segítséggel készülő KrAZ Spartan, valamint KrAZ Shrek jár-
művek is. Érdekes módon Fehéroroszország jelentős szerepet játszott a haditechnikai 
eszközök felújításában.11

A legnagyobb létszámú értelemszerűen a szárazföldi haderő, mintegy  150 ezer fős 
létszámmal. A technikai eszközök zöme a volt szovjet hadseregtől örökölt technika. 
Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de az elérhető források szerint a harckocsik 
száma 3153 darab, ennek több mint 50%-a  használhatatlan részben az orosz alkatrészek 
hiánya miatt. A rendelkezésre álló információk alapján 3040 darab gyalogsági harcjár-
művel rendelkeznek (hadrafoghatóság nem ismert). A mintegy 3700 darab tüzérségi 
eszköz hadrafoghatóságát a különböző források különböző módon ítélik meg,  2014-ben  
az eszközök nagy része raktározott volt. A háború kitörése után nagy erőkkel kezdték 
meg a javításukat, a múzeumi példányokat is igyekszenek használhatóvá tenni. Jelenleg 
a hadrafoghatóságuk kb. 50%-os. Emellett a rendelkezésre álló adatok alapján  1682 darab 
páncélozott szállító járművel (BTR–60, BTR–70, BTR–80, BTR–D, MTL–B) rendel-
keznek.12

A légierő is ugyanabban a helyzetben volt, mint a szárazföldi haderőnem. A folya-
matos alulfinanszírozottság, a szovjet érából megmaradt rendszer és szervezeti kultúra 
miatt nagyon gyorsan nagyon alacsony szintre esett a hadrafoghatóság és ezzel együtt 
a kiképzettség is. A szervezet felépítését  2006-ra  átalakították, és a régi típusú parancs-
nokságok helyett komplex légi műveleti központokat (Air Operations Centre) hoztak létre.

Mindez nem segített sokat a légierő helyzetén.  2014-ig  mindössze annyi lehetőségük 
volt, hogy a meglévő An–24/26, MiG–28, Szu–27, Sz–300 és Buk–1M rendszerek egy 
részét a saját nemzeti haditechnikai vállalatuk modernizálta. Ez a modernizálás azonban 
jelentéktelen technikai fejlődést jelentett, inkább nagyjavítás és üzemidő-hosszabbítás 
a megfelelő kifejezés.

9 Peyic  2016.; Padányi–Tomolya  2017,  12.
10 Over 1,000 criminal inquiries into Ukrainian draft evasion (2014).; Padányi–Tomolya  2017,  12.
11 Soyustov  2016.; Padányi–Tomolya  2017,  12.
12 Ukraine – Ground Forces Equipment (s. a.); Padányi–Tomolya  2017,  12.
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Az orosz és oroszpárti fegyveres erők13

Az orosz hadsereg jelenlegi14 állapotát nagymértékben meghatározzák a  2008-ban  
elkezdett, de teljesen végre nem hajtott haderőreform hatásai. A grúz–orosz háború 
tapasztalatai alapján,  2008-ban  az Oroszországi Föderáció haderőreform végrehajtását 
határozta el, amelynek elemei kiterjedtek a haderőstruktúra valamennyi szegmensére. 
A haderőreform az egyre apadó olajbevételek, valamint a katonai elit ellenállása miatt 
csak lassan halad.

Az orosz szárazföldi haderő jelenleg mintegy 320 ezer főből áll, amelyet  170 ezer 
fős belső védelmi erő egészít ki. A légi szállítású csapatok létszáma 35 ezer, a tenge-
részgyalogságé  10 ezer fő. A szárazföldi csapatok fő ütőerejét a kb. 22 000 harckocsi 
jelenti, amelynek csaknem a fele T–72-es  típus. Rendelkeznek továbbá T–80-as, T–64-es  
és T–62-es  harckocsikkal. A modern harckocsinak számító T–90-es  típusból mintegy 
4–500 darab áll rendelkezésre, amit a  2015-ben  bemutatott, kb. 40 darab T–14 Armata 
harckocsi egészít ki.15 Az orosz szárazföldi haderő nagymennyiségű gyalogsági harc-
járművel (kb. 26 ezer darab), páncélozott szállító harcjárművel (kb.  20 ezer) és tüzérségi 
eszközzel rendelkezik (mintegy 4700 darab önjáró és 10 ezer darab vontatott eszköz, 
valamint 2600 darab rakéta-sorozatvető).

A szeparatisták fegyveres erői

A két szeparatista államalakulat, a „Luhanszki Népköztársaság” és a „Donyecki Nép-
köztársaság” katonai erőinek jellemzésére kevés megbízható forrás áll rendelkezésre. 
A helyzetet az is bonyolítja, hogy az úgynevezett orosz önkéntesek számáról csupán 
becsléseket ismerünk. Ezen felül jelentős számú oroszbarát csecsen is harcol a szepara-
tisták oldalán. A lengyel, oszét, görög, bolgár és szerb fegyveresek mellett bizonyítottan 
egy magyar alakulat is harcol a szeparatisták oldalán, a „Szent István Légió”.16

A két de facto létező állam természetesen nem vagy hamis adatokat közöl saját fegy-
veres erőit illetően. A szakadár államalakulatok „Novorosszija Egyesített Fegyveres 
Erői” néven közös haderőt is felállítottak, amely azonban csak a fegyveres erők egy 
bizonyos része felett diszponál. Főerőit a „Donyecki Népi Milícia” és a „Luhanszki Népi 
Milícia” alkotják. A két népi milícián kívül önálló katonai alakulatok is részei az egye-
sített fegyveres erőknek.

13 Az orosz haderő bemutatásához teljes egészében felhasználtam: Padányi–Tomolya  2017.
14 A forrásként használt cikk ugyan  2017-es, azonban az állítások igazak mind a  2014-es, mind 
a  2020-as  állapotokra egyaránt.
15 International Institute for Strategic Studies  2016,  164–165.; Padányi–Tomolya  2017,  15.
16 Ez a kárpátaljai és magyarországi magyarokból álló alakulat Kárpátalja függetlenségének eszméjéért 
küzd az ukránok ellen.  2014. június 1. Elérhető: http://archive.ec/Ehs7k (A letöltés dátuma:  2016. 11.  17.) 
Padányi–Tomolya  2017,  16.

http://archive.ec/Ehs7k
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A rendelkezésre álló információk alapján a közös haderő létszáma mintegy 45–50 ezer 
főre tehető, ennek nagyobb részét a Donyecki Népi Milícia teszi ki kb. 30 ezer fővel. 
A milícia közös parancsnokság alá nem tartozó erőinek létszáma a becslések szerint 
mintegy  2000 fő. A Luhanszki Népi Milícia esetében a közös parancsnokság alá nem 
tartozó erők létszáma jóval nagyobb. A mintegy  10 ezer főt számláló három kozák 
alakulat mellett különböző országokból érkezett önkéntesek is jelen vannak, ezek 
létszáma 5–600 fő lehet. A katonai szervezetek megnevezése legtöbbször nem takarja 
a szervezet valódi nagyságát.

A haditechnikai eszközeik tekintetében is csupán becslések állnak rendelkezésre. 
Ezek alapján mintegy 500–600 harckocsival és 1000–1200 harcjárművel rendel-
keznek, a tüzérségi eszközeik száma 400–450 lehet. A harckocsik domináló típusai 
a T–72 és a T–64 különböző változatai. A gyalogsági harcjárművek tekintetében főleg 
a BMP–1, BMP–2, BMD–1, BMD–2 típusok a jellemzőek, de van néhány BTR–82AM is. 
A páncélozott szállító harcjárműveknél a BTR–70 és BTR–80 mellett az MTLB és ennek 
módosított változatai a jellemzőek.

A fegyveres összecsapások bemutatása

Mivel a mai napig nem készült átfogó mű a háborúról, az interneten elérhető EBESZ-je-
lentésekre, tanulmányokra, újságcikkekre tudtam csak hagyatkozni. Időrendi sorrendben 
mutatom be a háború összecsapásait. Minden leírás során igyekszem kiemelni a fontosabb 
motívumokat, majd a végén összegzem a levont következtetéseket.

A két szakadár terület központjában kikiáltották a Donyecki, valamint a Luhanszki 
Népköztársaságot (a bevett angol elnevezések alapján a továbbiakban DPR és LPR). 
A Donyeck és Luhanszk régiókban egyre fokozódó feszültségek miatt az ukrán kormány 
terrorellenes műveletek végrehajtását rendelte el. Ez az elnevezés hűen tükrözi azt, hogy 
már a konfliktus ezen korai szakaszában milyen szélsőséges ellentétek feszültek a két 
fél között.

Szlovjanszk ostroma (2014. 04. 12. – 07. 05.)

A szlovjanszki csata jelentőségét az adja, hogy ez volt az első nagy összecsapás az orosz-
barát erők és az ukrán hadsereg között. Szlovjanszkot  2014. április  12-én  foglalták el 
az oroszbarát felkelők.17 Elfoglalták és ellenőrzésük alá vonták a helyi önkormányzat, 
a rendőrség és az SzBU épületét is. A rendőrségi fegyverraktár kifosztásával 400 pisz-
tolyhoz és  20 gépkarabélyhoz fértek hozzá.

17 Armed pro-Russian extremists launch coordinated attacks in Donetsk Oblast, seize regional police 
headqurters, set up ceheckpoints (2014).
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Erre válaszul az ukrán kormány terrorellenes műveletek megindításáról határozott, 
és 48 órát adott a felkelőknek a fegyverletételre, valamint hogy megadják magukat 
az ukrán biztonsági erőknek. Ezt követően a helyi rendőrség és az SzBU megpróbálta 
felszámolni a szeparatisták ellenőrző pontjait, de azok ellenálltak, és minden esetben 
kisebb tűzharcokra került sor, végeredményben a városba vezető utakat nem sikerült 
az ukrán erőknek ellenőrzésük alá vonni.

Az ukrán kormányerők először a krematorszki repteret próbálták meg visszafoglalni, 
majd arra támaszkodva a várost próbálták meg elszigetelni. Azonban a manőverek szer-
vezetlensége, a katonák alacsony morálja miatt ez csupán április végére sikerült.

Május 2-án  indult a második nagy támadás, amelynek a célja már a város vissza-
foglalása volt. A támadás megindulásakor két Mi–24-est nagy valószínűséggel lelőttek, 
a pilótáik az oroszbarát felkelők fogságába estek,18 az ukrán erők összecsaptak az ellen-
őrző pontokat védő szeparatistákkal, de a városközpontig még nem jutottak el. A heli-
koptereket valószínűleg egy oroszok által szállított Iglával19 egy hozzáértő lőtte le. Érde-
kesség továbbá, hogy ezen a napon kora este, a harcok elültével még mindig több száz 
helyi lakos gyűlt össze a városközpontban, és az oroszok beavatkozásáért tüntettek.

A referendum után

A krími népszavazás mintájára a kelet-ukrajnai szakadár területeken is népszavazást 
kívántak rendezni. Ezt a népszavazást az oroszpárti oldalon a népakarat megnyilvánu-
lásának tartották, míg az ukrán oldal illegitim szakadár kísérletnek nyilvánította. Mint 
politikai aktus nem változtatott sokat a donyecki és luhanszki régiók helyzetén, azonban 
az ukrán kormány számára egyértelmű jelzés volt, hogy itt is megismétlődhet a krími 
forgatókönyv.

A népszavazástól függetlenül a korlátozott célú támadások mindkét oldalon folyta-
tódtak. A lesállásokra és az aknavetőtűzre az ukrán haderő is tüzérséggel válaszolt. Ezzel 
az az igazi baj, hogy a civilek által lakott területen voltak a célok, így a civilek veszteségei 
nőttek inkább, semmint valódi károkat okoztak volna az ellenségnek. A tüzérség széles 
körű alkalmazására azért volt szükség, mert a helikoptereiket veszélyeztették a vállról 
indítható rakéták: egy Mi–8-ast és egy An–30-ast is lelőttek. A gépesített lövészerők 
pedig nem álltak még készen a támadásra (logisztikailag és morálisan sem). A tüzérségi 
tűz pontosságát azonban nagyban rontotta a felderítés hiánya (szárazföldön nem rendel-
keztek hatékony tűzhelyesbítő eszközökkel, a légi felderítés pedig nem volt lehetséges). 
A szeparatisták folyamatosan kisebb erőkkel támadták az ukránok EÁP-jait (ellenőrző-
áteresztő pont), amelyekkel a várost próbálták meg lezárva tartani. Az EÁP-okat kisebb 
alegységekkel (jellemzően egy bő raj) támadták kézi fegyverekkel (gkr, gpu, RPG), 
valamint aknavetőtűzzel. Ezekben az összecsapásokban mindkét oldalon jellemzően 

18 Larringa  2014.
19 Vállról indítható, infravörös irányítású, kis hatótávolságú légvédelmi rakéta.
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egy-egy halott és sebesült került a veszteséglistára. A szeparatistáknak jól láthatóan 
nem volt elég erejük – és valószínűleg szándékuk sem – ahhoz, hogy további területeket 
vonjanak az ellenőrzésük alá.

Az ukrán haderő alacsony technikai színvonala és alacsony morálja miatt nem volt 
képes gyorsan és hatékonyan fellépni a velük megegyező technikai színvonalú, motivált 
(valószínűleg orosz különleges erők által is támogatott), gyorsan mozgó kis alegységekkel 
szemben. Ebben a patthelyzetben jellemzően a szeparatisták minél nagyobb veszteséget 
igyekeztek okozni az ukránoknak. Ezzel az volt a céljuk, hogy még inkább aláássák 
az ukrán haderő morálját, ezáltal késleltetve (akár beláthatatlan ideig is) a Szlovjanszk 
elleni ukrán támadást. Az ukrán haderő a fenti hiányosságai miatt főleg légi és tüzér-
ségi csapásokkal válaszolt, de a felderítés hiánya miatt elfogadhatatlanul magasak voltak 
a civil veszteségek.

Július 5-én  a szeparatisták váratlanul elhagyták a várost. Éjszaka Krematorszk irá-
nyába vonultak vissza. Bár mindkét fél azt állította, hogy a visszavonulás során jelentős 
összecsapásokra nem került sor, egyes felvételek nem erről adnak tanúbizonyságot.20 
Még aznap az ukrán erők be is vonultak a városba.

Zelenopilljai sorozatvető-támadás (2014. 07. 11.)

Az orosz határ mentén a 79. légideszantdandár 1. zászlóalját érte orosz területről 
 BM–21-esekből tűzcsapás. A támadás előtt már többször is orosz drónok figyelték meg 
a zelenopilljai ukrán katonai tábort (a terminológia itt nem helyes, mivel laktanya ezen 
a területen nincs, ezért valószínűleg a források az ukrán határőrállomásra és a mellette 
létesített nyugváskörletre utalnak, amikor a military camp szót használják – T. M.). Egy 
Orlan–10-es  drónt le is lőttek az ukránok, erre válaszul július  11-én  hajnali 04:40-kor 
érte őket a sorozatvető-csapás. Gyakorlatilag az egész zászlóaljat harcképtelenné tette 
(30 ukrán katona és hét határőr halt meg, továbbá 93 megsebesült). Ez az incidens azért 
jelentős, mert ez az első eset, amikor orosz területről, orosz fegyverekkel nyitottak tüzet 
ukrán katonákra.

A Sahtarszk környéki ütközetek

A fő manőver a „Nagy Rajtaütés” volt, azonban ezzel egy időben az orosz határ mentén, 
valamint Luhanszk környékén (főleg a repülőtér ostroma) folyamatosak voltak a kisebb-
nagyobb összecsapások az oroszbarát felkelők és az ukrán fegyveres erők (főleg az Ukrán 
Nemzeti Gárda) között. Az ukránok célja a szlovjanszki és ilovajszki győzelmek után 
az volt, hogy Sahtarszkot elfoglalva elvágják egymástól a két „népköztársaságot”. Továbbá 
a távolabbi céljuk volt, hogy az orosz határ mentén a szeparatisták és az államhatár közé 

20 Fallen Rebel Fighters Treated in Russia (2014).
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szorult erőiket, valamint a luhanszki repteret védő erőiket felmentsék. A történteket 
mindkét fél a maga szájíze szerint meséli el. Az ukránok büszkék arra, hogy a modern 
hadtörténelem egyik legnagyobb manőverét hajtották végre, és fel tudták menteni a határ 
mentén csapdába esett erőiket, míg az oroszpárti szeparatisták arról beszélnek inkább, 
hogy minden területet, amit az ukránok a vállalkozás során elfoglaltak, augusztus végére 
visszafoglaltak.

A harcokban a főerőt a 95. légideszantdandár alkotta, de további gépesített lövész-, 
harckocsizó és műszaki kötelékekkel is megerősítették. Az összes részt vevő erő együt-
tesen egy jól felszerelt erős gépesített dandárharccsoportot alkotott. Ez azért is érdekes 
tény, mert papíron több dandárt vontak össze az ukránok. Ez jól jelzi, hogy a bevetett 
alakulatoknak csupán átlagosan egynegyede volt hadra fogható, így több dandárból kel-
lett századokat, zászlóaljakat összekaparni.

Az első összecsapások Sztyepanivka falunál történtek. A harcokban a település szinte 
teljesen megsemmisült, az ukrán erők tovább nyomultak Pervomajszk felé. Ez egy dél-
nyugatról északkelet felé irányuló csapás volt, amely elterelte a figyelmet arról, hogy 
a főerők Krematorszk irányából délkelet felé fognak támadni. Ez a támadás július  19-én  
indult meg. A vállalkozás során a 30. gépesített dandár 1. zászlóalja képezte az elővédet, 
a 95. légideszantdandár pedig a főerőt. A vállalkozás jelentőségét az adja, hogy olyan kon-
vencionális háborús manőverekre került sor konvencionális haditechnikai eszközökkel, 
amelyeket minden oldal katonai szakértői szerint már sosem fognak alkalmazni, főleg 
nem Európában. Gépesített lövészdandár-harccsoport hajtott végre harcszerű menetet. 
A menet során számos esetben ütközött bele kis erejű ellenségbe (az első ilyen során 
még súlyos veszteséget szenvedett az egy oszlopban haladó éljárőrszakasz, majd rájöttek, 
hogy a szabályzataikban leírt terepkutatók, elő- és oldalőrsök alkalmazása célravezető 
lehet), végrehajtott egy erőszakos folyami átkelést, valamint egy klasszikus, kombinált 
harcrendben végrehajtott támadást. A vállalkozás alapvetően két részből állt: egy előretolt 
megerődített körlet elfoglalásából, amely biztosította a főerők harcbavetését és a tovább 
támadását a határ mentén csapdába esett erők felmentése érdekében. A másik rész pedig 
maga a nagy manőver volt.

Az első fázisként a 25. légideszantdandár 1. zászlóalja harcszerű menetet hajtott végre 
a Debalceve–Sahtarszk-útvonalon és Torez előtt még Sahtarszk délkeleti elővárosaiban 
egy megerődített körletet foglalt el, ezzel biztosítva kedvező feltételeket a főerők harcba-
vetésének. A zászlóaljnak nem volt könnyű dolga, megerődített objektumot (jellemzően 
útkereszteződések, megerődített EÁP-ok, egy raj által erővel megszállva) kellett elfog-
lalnia. A kijelölt terepszakasz elfoglalása után sem szűntek meg a harcok. A 25. dandár 
1. zászlóalja öt napon keresztül szinte szünet nélkül utcai harcokat vívott az állásait 
folyamatosan támadó szeparatistákkal.

A második hullámban támadó főerők (95. légideszantdandár) az első nap végén 
átlépték az 1/25. zászlóalj állásait, és továbbnyomultak Petrivszke felé. Áttörtek egy 
ellenőrző ponton, majd Petrivszkében felvették a kapcsolatot az itt elszigetelt 30. gépesített 
lövészdandár 1. zászlóaljával. Innentől kezdve ez a zászlóalj alkotta az elővédet. 
A manőver további iránya a Szavur-Mohijla domb volt. A domb stratégiai fontosságú, 
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onnan ellenőrzés alatt lehet tartani a folyóátkelőt Sztyepanivkánál, amely birtoklása 
kulcsfontosságú volt a 95. dandár céljának elérése érdekében. A domb előtt a terep 
kitisztul, a város környéki fás, gyümölcsös, ligetes jelleget felváltja a szántóföld. Ezt 
kihasználva a dandár bal lépcsőalakzatot vett fel, és az önjáró tüzérséggel és harckocsikkal 
megerősítve kombinált harcrendben egy klasszikus támadással elfoglalta a dombot, 
és még este bevették Sztyepanovkát és mögötte az átkelőt a Miuszon. Ez így leírva 
egyszerűen hangzik, azonban érdemes megemlíteni, hogy itt egy erőszakos folyami 
átkelésre került sor. Nem a klasszikus értelemben, ugyanis a folyó másik partján is ukrán 
erők álltak, de az átkelő építése és egy napon át tartó üzemeltetése közben folyamatos 
tüzérségi tűz alatt álltak. Az átkelő kiépítésével és üzemeltetésével sikeresen biztosították 
3000 ukrán katona és 250 technikai eszköz visszavonását az orosz határ mellől. Ezt 
követően a vállalkozást végrehajtó erők északra fordultak Lutugino felé, majd onnan 
nyugatra vissza Szlovjanszkba. Ezzel összesen 470 km-t tettek meg, amelyből  170 km-t 
az ellenséggel harcérintkezésben!

Azonban másképp is lehet értelmezni a „Nagy Rajtaütést”. Az ukrán erők többször 
is az MH17-es  járat lezuhanásának helyszíne felé támadtak. Ez súlyosan veszélyeztet-
hette azokat az orosz célokat, amelyek szerint nem szeretnék, ha kiderülne, hogy esetleg 
véletlenül ők lőtték le a repülőgépet. Nagy valószínűséggel ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy az oroszok a saját haderejüket is bevetették később. Továbbá a manőver fő célja 
az orosz–ukrán államhatár lezárása és ezáltal a Donyeck környéki felkelők elvágása 
volt az utánpótlási vonalaiktól, ez pedig jól láthatóan nem sikerült. A Szavur-Mohijla 
elleni támadás során a zászlóaljak között többször is megszakadt a kommunikáció, vala-
mint olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, ami nem tette lehetővé, hogy felmentsék 
a luhanszki repteret, hanem ki kellett őket vonni a harcból. Összességében ambivalens 
a művelet értékelése. A Sahtarszk környéki harcoknak az egyetlen sikeres ukrán eleme, 
hogy sikerült kimenteni a határ mentén csapdába esett erőket. Ezzel azonban hatalmas 
határszakaszon szűnt meg az ukrán ellenőrzés, továbbá Sahtarszk környékén egyetlen 
másik művelet sem ért el sikert.

Ilovajszki csata (2014. 08. 10. – 09. 02.)

A „Nagy Rajtaütéssel” ellentétben ezt a csatát a legjobb jóindulattal sem lehet ambiva-
lensen megítélni – ez egy katasztrofális ukrán vereség volt. Ilovajszkot is április végén 
vonták ellenőrzésük alá a szeparatisták.

Az ukrán kormány a „Nagy Rajtaütésen” felbuzdulva parancsot adott Ilovajszk 
visszafoglalására. A várost augusztus  20-ára  sikerült ellenőrzés alá vonni. A város 
bevétele során nem sikerült az ukránoknak továbbhaladniuk, ennek több oka is van: 
1. nem vonták még teljesen ellenőrzésük alá a várost; 2. a katonai vezetésnek semmilyen 
stratégiai elképzelése nem volt arról, hogy merre tovább. Jóllehet ha lett volna, akkor 
sem tudtak volna továbbhaladni, csak ha feladják a pár nappal azelőtt elfoglalt várost. 
Az oroszpárti erők tehát magukhoz tudták ragadni a kezdeményezést. Ez így is történt, 
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augusztus 24. és 26. között teljesen bekerítették a várost. Ekkor az ukrán erők többször is 
jelentették, hogy reguláris orosz csapatokkal állnak szemben.21 A védelem során az ukrán 
erők is hasonló taktikát alkalmaztak, mint az oroszpártiak. Gyorsan mozgó páncéltörő 
csoportosításokat hoztak létre, amelyek távoli lesállásokkal próbáltak meg minél nagyobb 
veszteséget okozni az oroszoknak. Ennek következtében több BMD–2 gyalogsági 
harcjárművet és T–72B3 harckocsit is sikerült megsemmisíteniük.22 Azonban az ukrán 
erők így sem tudták megállítani az előrenyomuló oroszokat.

Az ukránok megpróbálták felmenteni a bekerített erőket. A 92. gépesített lövészdandár 
egy század harccsoportját jelölték ki a feladatra. A harccsoportot azonban a peremvonal 
átlépése után az oroszpárti erők felderítették, és tüzérségi tűzzel támadták. A harccsoport, 
bár nem szenvedett jelentős veszteségeket, visszavonult.

Augusztus 29-én  Putyin sürgette egy „humanitárius folyosó” létrehozását az ukrán 
erők kivonása céljából, és a DPR elnöke is támogatta ezt, hozzátéve, hogy az ukránok 
hagyják hátra a fegyvereiket.23 Több fél is egyeztetett több féllel, aminek az eredménye 
az lett, hogy a kivonulás megkezdésekor nem voltak tiszták mindkét fél számára a fel-
tételek. Az ukránok kivonása két útvonalon (egy északin és egy délin) augusztus 29-én  
reggel 06:00-kor indult meg délkelet felé Komszomolszke város irányába. Az északi 
oszlop  10 km megtétele után aknavetőtűz alá került. Ezt követően az élen haladó ukrán 
páncélosok kilőttek két orosz T–72-est és ismeretlen számú és típusú gyalogsági harc-
járművet.24 Ezt követően közvetlen irányzású tűz alá kerültek harckocsiágyúkból, gép-
ágyúkból és nehézgéppuskákból. Az oszlop két részre szakadt: az élen a harckocsik 
megpróbáltak áttörni, és Novokatyernyivka felé nyomultak, de a tőlük leszakadó hat 
BMP-t és számos teherautót megsemmisítettek.

A déli oszlop Cservonoszilszke falu környékén kapott tüzet. Szétbontakoztak és be-
vették a falut, de az erőik felét (élőerő és technika egyaránt) elvesztették.25 Ezt követően 
a falut még egy napig tartották, majd a megmaradt erők megpróbáltak átszivárogni 
az oroszokon a saját erők felé. A békés kivonulás kitöréssé változott, amire nem voltak 
felkészülve az ukránok. Harcászati szinten egyes alegységek jól reagáltak, de századszint 
fölött már semmilyen vezetés nem valósult meg. A kb.  1600 fős kontingensből összesen 
97 fő érte el harcképesen az ukrán állásokat Komszomolszke határában.26

Az ilovajszki katlan több szempontból is fordulópontot jelentett a háborúban. Az ukrán 
erők addig nem tudták bizonyítani, hogy nem csupán oroszpárti szeparatistákkal és nem-
zetközi önkéntesekkel állnak szemben. A csata után több egyértelmű objektív bizonyíték 
is rendelkezésre állt, hogy az orosz hadsereg gépesített lövész-, harckocsizó és tüzéral-
egységekkel (az ukránok szerint nyolc zászlóaljharccsoport összesen 4000 katonával) 

21 Walker–Grytsenko  2014.
22 Russia’s 6th Tank Brigade: The Dead, The Captured, and the Destroyed Tanks (2015).
23 Ukraine forces, separatists fight first serious battles in months (2015). 
24 Ukraine forces, separatists fight first serious battles in months (2015).
25 Russia’s 6th Tank Brigade: The Dead, The Captured, and the Destroyed Tanks (2015).
26 The National Radio Company of Ukraine  2014. 
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avatkozott be a harcokba. Ennél is fontosabb azonban az, hogy az ukránok a nyáron több 
várost is visszafoglaltak, és végrehajtottak egy nem túl sikeres, de lélektanilag annál 
fontosabb hadműveletet, így joggal hihették, hogy győzelemre állnak. Azonban az orosz 
beavatkozás gyorsan megfordította a háború menetét. Végül – de talán ez a legfonto-
sabb – világossá vált, hogy az ukrán haderő, bár harcászati szinten jól harcol, a stratégiai 
szintű vezetés, a dandárok közötti koordináció terén még mindig súlyos hiányosságokkal 
küzd, valamint az oroszok beavatkozásával most már számszerűleg is hátrányban van.

A második csata a donyecki repülőtérért

Az első kora nyári összecsapások után a repülőtér ukrán kézben maradt. A repülőtér 
magas épületei (irányítótorony, őrtornyok, hangárok és terminálok tetői) kiváló meg-
figyelőpont voltak az ukrán haderő számára. Továbbá a repülőtér volt az egyetlen terület, 
amit az ukrán erők birtokoltak Donyeckben. Mindezek miatt az oroszpárti szeparatisták 
számára rendkívül fontos volt a repülőtér elfoglalása.

Szeptember 28-án  a DPR-erők koncentrált támadást indítottak, amelynek eredmé-
nyeképp hangárokat, a reptéri rendőrség épületét, a hotelt és egyéb kiszolgáló épületeket 
el is foglaltak a szeparatisták.27 Október 2-ára  már az ukrán kormány is elismerte, hogy 
„nehéz helyzetben vannak”.28 Október 3-án  tovább támadtak, és elfoglalták a régi ter-
minál épületét. Ezt egy ukrán ellentámadás követte, amely során félig visszafoglalták 
az épületet. Október 9-én  újra próbálkoztak, de a támadást az ukránok visszaverték. 
Ezen a három napon hagyományos beépített területen vívott harc folyt, mindkét félnek 
súlyos veszteségeket okozva. Október közepén patthelyzet alakult ki, amely során a fő-
szerep ismét a közvetett irányzású tüzérségé és a harckocsiké lett. Újdonságot az jelentett, 
hogy a szeparatisták ellenőrzésük alá vonták a repülőtér alagútrendszerének egy részét. 
Az ukrán erők tartották az új terminál épületét és a régi terminál egy részét. Október 
28-ára  az új terminál részben leomlott, ezt követően a felső két szintet a szeparatisták 
elfoglalták, míg a földszintet és az első emeletet az ukránok visszafoglalták. Az épü-
letben klasszikus szobáról szobára vívott harc folyt, de egyik fél sem ért el eredményt 
sem az épületben, sem az egész reptéren. Később a szeparatisták a tűzszünet alatt ki-
vonultak az új terminálból.

December végén és január elején a felek kegyetlen helyiségharcban próbálták meg 
egymást kiszorítani a terminál épületéből, sikertelenül. Január  17–18-án  éjszaka a beér-
kező erősítésekkel együtt az ukránok egy váratlan támadással visszafoglalták a repülőtér 
jelentős részét, újból elérték a minszki megállapodáskor érvényes vonalakat. Január  18-án  
napközben azonban a régi terminál épületét az oroszpárti erők felrobbantották. Az ott 
harcoló több száz ukrán katona kiesett a harcból – jóllehet a halottak száma nem ismert, de 
az összes katona minimum megsebesült, őket később evakuálni tudták az ukránok. Január 

27 The cease-fire war in Donetsk (2014).
28 Mint (2014). 
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 20-án  az ukrán erők tovább támadtak. Ez azonban azt eredményezte, hogy az amúgy is 
sűrűn beépített területen (ami most még nehezebben volt járható, mivel teljesen le volt 
rombolva) az alegységek elszakadtak egymástól. Ezt a szeparatisták kihasználták, és a kis 
részeket egyesével bekerítették és megsemmisítették. A végső csapást az jelentette, hogy 
az ukrán manőverek bázisául szolgáló új terminál épületének földszintjét egy gyors, 
határozott rohammal bevették. Ezt követően azt az épületet is felrobbantották a benne 
lévő ukránokkal együtt. Ez a két akció súlyos és végzetes csapás volt az ukrán védőkre 
nézve. Január 21-én  a reptér területén elszórva, koordinálatlanul harcoló kisebb ukrán 
erőket (jellemzően rajméretű) a szeparatisták felszámolták.

A repülőtér elfoglalása lett a háború addigi legvéresebb hadművelete. A repteret 
az ukránok 242 napig tartották. Ez a 242 nap nem volt elegendő arra, hogy az ukrán 
kormány komoly erőket vessen be a repteret védők felmentése érdekében. Ez egyértel-
műen annak a jele, hogy nem volt rendelkezésre álló tartalék. Az ukránok egy idő után 
kiismerhető taktika szerint harcoltak – klasszikus beépített területen, szobáról szobára 
vívott harc, manőverek teljes hiánya (mondjuk, máshoz nem is nagyon volt erőforrásuk). 
Ezt a taktikát az oroszok kihasználták és rájuk robbantották mindkét terminált. Egy másik 
ok – az ukránok szerint (és erre egyre több bizonyíték mutat) –, hogy a harcokban orosz 
reguláris erők is részt vettek. A támadók hatékonysága, a sok manőver, a hatásos tűz 
és annak magas szintű szervezettsége (tűzrajtaütések, tűzzel végrehajtott manőverek, 
maguk a robbantások) mind erre engednek következtetni.29

Az ütközet eredményeképp a reptér a DPR fennhatósága alá került, az ukránok pedig 
végképp belátták, hogy amíg az orosz reguláris haderő támogatja a felkelőket, illetve 
a saját hadseregüket nem tudják jelentősen emelni, nem sok esélyük van a komolyabb 
sikerek elérésére.

A debalcevei katlancsata (2015. 01.  14. – 02.  20.)

2015. január végére mindkét fél számára világossá vált, hogy a donyecki reptér elfoglalása 
csupán idő kérdése, így a figyelem a debalcevei kiszögellésre terelődött. Az ukrán kor-
mány nem akarta feladni a területet, és egy sikeres védelmi harccal próbálta meg magához 
ragadni a kezdeményezést, valamint a figyelmet elterelni az ilovajszki és a donyecki 
kudarcokról.  2015. január közepén jelentős ukrán erősítések érkeztek a városba, vala-
mint a város körül is megerősítették a védelmi berendezéseket. A nyugati katonai szak-
értők az orosz haderő számos alakulatát azonosították: 8. és  18. gépesített lövészdandár, 
25. szpecnaz ezred, 5. gárda-harckocsidandár és a 232. rakétatüzér-dandár egyes rakéta-
osztályai.30 Itt fontos megjegyezni, hogy csakúgy, mint eddig mindig, az orosz hivatalos 
álláspont szerint semmilyen orosz erők nem vettek részt a harcokban.

29 How Ukraine’s outgunned ‘cyborgs’ lost Donetsk Airport? (2015). 
30 Szutyagin  2015. 
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Az oroszpárti erők támadása január  17-én, az ekkorra már megszokott módon, 
tüzérségi tűzzel kezdődött.31 A szinte folyamatos tüzérségi tűz január  20-ig  tartott. Január 
22-én  koncentrikus támadást indítottak a szeparatisták, amely során főleg a város körüli 
ukrán ellenőrző pontokat támadták. Itt fontos megjegyezni, hogy a leírások folyamatosan 
ellenőrző pontokról beszélnek, amikor a városszéli, kisebb erővel megszállt állásokról 
van szó.

Január 27-én  az ukrán tüzérség hatékony tüze ellenére sikerült megszakítani a for-
galmat a város ellátása szempontjából kulcsfontosságú Artemivszkbe vezető főúton.32 
Január 29-re  a szeparatisták elfoglalták Vuhlehirszket, egy Debalcevétől  13 km-re  keletre 
lévő kisvárost. A szeparatisták sikere azt jelentette, hogy a város körüli védelmi gyűrűt 
áttörték, a szeparatisták már közvetlenül Debalcevét támadhatták. A város ellátása szinte 
lehetetlenné vált, ennek megfelelően február 1-jére a városban a helyzet jelentősen le-
romlott, a várost gyakorlatilag bekerítették. Február 2-ától  hivatkozott mindkét oldal 
a debalcevei ütközetre a debalcevei katlanként.

Február 9-én  a szeparatisták elfoglaltak egy Lohvinove nevű kis falut, ahol ekkor 
csak négy ukrán katona tartózkodott.33 Ez a tény két okból rendkívül fontos. Először 
is, ennek a kis falunak az elfoglalása azt jelentette, hogy az artemivszki országutat már 
nemcsak tűzzel, hanem fizikailag is lezárták a szeparatisták. Ennél fontosabb azonban 
a tény, hogy az ukránoknak csak négy katonájuk volt egy ilyen kulcsfontosságú tele-
pülésen. Ennek magyarázatát egyik forrásban sem találtam meg, véleményem szerint 
két oka lehet: az ukránoknak egyszerűen nem volt több katonájuk, illetve nem sikerült 
felderíteni a falu elfoglalásának szándékát. Ezzel szemben a szeparatisták sikeresen 
derítették fel az ukrán védelem eme gyenge pontját, és sikeresen el is vágták a főutat. 
Ez a művelet továbbá azért is érdekes, mert ez volt a Debalceve környéki harcok egyetlen 
nem koncentrikus irányú támadó művelete, hanem némi képzelőerőről és bátor manő-
verezésről tesz tanúbizonyságot.

Február  17-én  ismét koncentrikus támadásokat indítottak az oroszbarát erők. Sikerült 
benyomulniuk Debalceve szélső kerületeibe. A településen klasszikus városi harc bon-
takozott ki. Ekkorra már végképp tarthatatlanná vált az ukránok helyzete, akik február 
 18-án  hajnalban megkezdték a visszavonulást. A visszavonulás előtt a nem önjáró nehéz 
technikát és a megmaradt készleteket hátrahagyták és megsemmisítették. Ukrán források 
szerint 6 ezer katona kezdte meg a visszavonulást.34 A visszavonulás itt erős túlzásnak 
tűnik, mivel a szeparatisták teljesen körülzárták a várost. A célul kitűzött Luhanszke 
falu sem ukrán, hanem oroszpárti erők kezén volt. A hiányos felderítési információk 
és a cél nem biztosított volta alapvetően pecsételte meg a visszavonuló erők sorsát. 

31 Kremlin-backed separatists rain death down on Debaltseve (2015b).
32 Direkt nem a főút elfoglalását írtam, mivel mindkét fél erőteljes propagandatevékenységet fejtett ki, 
így máig nem egyértelmű, hogy január 27-én  elfoglalták-e a felkelők a műutat. Az ukrán kormányerők 
szerint még 29-én  is az övék volt az út, bár ezt a tényt árnyalja az, hogy január 27. után az összes 
a főúton közlekedő katonai járműre a szeparatisták közvetlen irányzású tüzet tudtak vezetni.
33 Escape from Debaltseve: Ukraine’s soldiers tell how they got out alive (2015b).
34 Ukraine troops withdrawing from key town of Debaltseve (2015).



1457

A kelet-ukrajnai háború szárazföldi katonai műveleteinek bemutatása

A visszavonulás helyett egy komplex támadó műveletet (bekerítésből való kitörés) kellett 
volna végrehajtani. Erre azonban nem tudtak felkészülni, mivel nem állt az ukrán erők 
rendelkezésére sem elegendő erő, sem megfelelő információ.

A visszavonulás során az ukrán erők már Debalceve peremkerületeiben oroszpárti 
erőkbe ütköztek, így szinte azonnal súlyos utcai harcok kezdődtek. A kitörés élén haladó 
ukrán harckocsik megütköztek a kitörést elreteszelni próbáló oroszpárti harckocsikkal, 
így egy kisebb páncélos ütközet is kibontakozott. A szigorú fényálcázási rendszabályok 
betartása mellett ez azt jelenti, hogy az oroszpárti erők nagy mennyiségű és modern 
éjszakai harcra is alkalmas haditechnikai eszközzel rendelkeztek. Arra a kérdésre 
a választ, hogy ilyen eszközök mesteri használatára vajon képesek-e a helyiekből ver-
buválódott felkelők, mindenkinek a saját elképzelésére bízom. A koordinált visszavonulás 
szinte azonnal lehetetlenné vált, az ukrán erők kisebb részekre szakadtak. Február  18-án  
egész nap kisebb csoportokban érkeztek be a kitörő ukrán erők Luhanszke faluba, ame-
lyet közben valóban elfoglaltak az ukrán erők.35

A folyamatos és intenzív információs hadviselés ellenére tény, hogy egy fél éven 
belül az ilovajszki csata és a donyecki repülőtér eleste után már a harmadik súlyos 
vereségüket szenvedték el az ukránok. Mind a három csata védelmi vereség volt, ahol 
az ukránok nem vonultak vissza időben, zászlóaljszint fölött gyenge volt a koordináció, 
stratégiai szinten pedig abszolút csődöt mondott a vezetés. Egyre több ukrán katona szegte 
meg a parancsot, és nyilatkozott a médiának – akár a hadbíróságot is vállalva – arról, 
hogy a stratégiai szintű vezetés hibát hibára halmoz, valamint hogy Debalceve védőit 
egyszerűen magukra hagyták.36

Debalceve körül kisebb összecsapások még február  20-ig  zajlottak, ekkorra sikerült 
a hátramaradt ukrán erőket felszámolnia az oroszpárti támadóknak. A debalcevei csata 
után egész sokáig érvényben maradt a Minszk-2 tűzszüneti megállapodás – jóllehet teljes 
csend sosem volt az arcvonalon – nyárig nagyobb csatára nem került sor.

Csata Sirokine falu körül (2015. 02. 10. – 07. 03.)

A szeparatisták  2014 nyár végi novoazovszki támadása után az arcvonal Mariupoltól 
4–5 km-re  keletre merevedett meg. Az őszi és téli hónapok folyamán a szeparatisták 
által ellenőrzött területről többször is tüzérségi tűzcsapás érte Mariupolt (a legsúlyosabb 
január végén).37 Annak érdekében, hogy a várost megkíméljék a további veszteségektől, 
valamint hogy tehermentesítsék a donyecki reptéren és a Debalcevében harcoló erőiket, 
az ukránok a támadás mellett döntöttek. A támadás február  10-én  indult meg. A hivatalos 
ukrán álláspont szerint a minszki jegyzőkönyv szerint nekik járó területeket akarták 

35 Thousands of Ukrainian Soldiers Trapped as Debaltseve Pocket Closes (2015d).
36 Wayback Machine (2015).
37 Leonard  2015.
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ellenőrzésük alá vonni, míg az Azov zászlóalj önkéntesei szerint a cél Novoazovszk 
visszafoglalása volt.

Akár így, akár úgy, az első nap jelentős sikereket hozott. A támadó ukránok vissza-
foglalták Sirokine, Pavlovo és Kominternovo falvakat,38 és a szeparatistákat egészen 
Szakhanka faluig vetették vissza. Február  12-én  a szeparatisták ellenlökést hajtottak 
végre. Ebben a manőverben – egyes források szerint – kb. egy lövészzászlóalj és egy 
harckocsiszázad méretű erő vett részt.39 Jóllehet a részt vevő erők méretéről nincsenek 
megbízható források, az azonban jól látható, hogy itt egy szabályos, összfegyvernemi 
támadásról, majd egy ugyanilyen ellentámadásról volt szó. Mindkét manővert a gépesí-
tett lövészek, a harckocsik és a tüzérség összehangolt tevékenysége jellemezte.

Az események további lefolyását a dolgozat szemszögéből nem fontos ismertetni. 
A lényeg, hogy a február  12-i  ellentámadást az ukránok megállították, a front Sirokine 
körül megmerevedett, majd  2015. június végén a szeparatisták kivonták erőiket.

Két érdekes dologra hívnám fel azonban a figyelmet. Az egyik a fent leírt táma-
dás-ellentámadás, mivel a háborúban először volt a konvencionális hadviselés ezen 
típusára ilyen tankönyvi példa. A másik pedig, hogy a szeparatisták csapatkivonására 
válaszul az ukrán vezetés az Azov zászlóaljat tengerészgyalogsággal kívánta felváltani. 
Ez azonban a lakosság körében erős ellenérzéseket és félelmet szült, ami tüntetésekben 
is megnyilvánult.40 Ez véleményem szerint arra bizonyíték, hogy a helyiek jól ismerték 
az önkéntes zászlóaljak harcértékét, és bíztak bennük, mivel korábban sikeresen védték 
meg a várost, míg az állami haderő képességeiben koránt sem voltak ilyen biztosak.

Ami a nagyobb csaták között történt…

A harcok  2015 tavaszára egyértelműen vesztettek az intenzitásukból, a peremvonalak 
megmerevedtek. Szinte minden egyes nap mindkét fél a minszki tűzszünet súlyos meg-
sértésével vádolta a másikat. A tüzérségi tűzpárbajok rendszeresek voltak, valamint 
az arcvonal kritikus részein (Donyeck körül, a luhanszki reptér és vasútállomás kör-
nyékén) az ukránok rendszeresen számoltak be diverzánsok, kisebb felderítő csoportok 
felszámolásáról, átszivárgási kísérletek elhárításáról.

Ahogy az arcvonal megmerevedett, előtérbe kerültek az állásháború tipikus eljárásai. 
A szemben álló felek korlátozott célú támadásokat hajtottak végre fontosabb magaslatok, 
illetve jellegzetes kiemelkedő épületek elfoglalása érdekében. Ezek különösen fontosak 
a tüzérségi tűz megfigyelése, illetve a vizuális felderítés miatt. A peremvonalban lévő 
hézagokat mindkét fél járőrökkel igyekezett lezárni, amelyek a tüzérség, de még inkább 
az orvlövészek állandó célpontjai voltak. Néhány ilyen ukrán járőr azonban IED-be 
(robbanóeszköz, improvised explosive device) is belefutott.

38 Ukraine Conflict: Battle rages ahead of Minsk Talks (2015).
39 Cenzor.net (2015).
40 Pullout from Syrokhyne nagers soldiers, stokes fear in Mariupol (2015c).

http://Cenzor.net


1459

A kelet-ukrajnai háború szárazföldi katonai műveleteinek bemutatása

2015. október 1. és  14. között egyetlen tűzszünetsértés sem történt, ez az első hos-
szabb csendes időszak a háború  2014. tavaszi kitörése óta. Október  14-e után azonban 
újra a megszokott rend szerint folytatódtak az események. Tüzérségi tűzpárbajokban 
naponta sebesültek és haltak meg civilek és katonák egyaránt. Ahol az arcvonal lakott 
területen húzódott, mesterlövészek vadásztak egymás járőreire.

Az események  2017. év elejétől napjainkig.

A terjedelmi korlátok miatt nem fejtettem ki, de  2016-ban  számos nagyobb ütközetre 
került sor, amelyek nem eredményeztek egyik félnek sem területnyereséget, csupán 
a civil lakosság szenvedéseit fokozták. Az állásháború tovább folytatódott. A konfliktus 
vége a fogolycsere és az enyhülési kísérletek ellenére sem látszik.41 Továbbra is szinte 
mindennaposak a tüzérségi tűzcsapások egymás állásain. Mivel mindkét fél lakott terü-
letekre támaszkodva védekezik, ezért mindkét fél jogosan vádolja a másikat azzal, hogy 
szándékosan támad civilek által lakott területeket, valamint szándékosan foglal ott állá-
sokat ezáltal pajzsként használva a lakosságot.

Összefoglalás

A dolgozatban igyekeztem megvizsgálni a háború összes nagyobb csatáját. Az jól látható, 
hogy a jelentősebb csaták  2016 tavaszára véget értek. A legnagyobb csaták a „Nagy Raj-
taütés”, az ilovajszki és a debalcevei katlan, valamint a donyecki reptér ostroma voltak. 
A háborút négy nagy szakaszra lehet osztani:

1. Az oroszpárti felkelők térnyerése (2014. 04. 07. – 04. 23.). Ekkor került a donyecki 
és luhanszki régió szinte teljesen a szeparatisták ellenőrzése alá.

2. Az ukrán ellentámadás (2014. 04. 23. –  2014. 08. 10.). Ez az időszak Szlovjanszk 
visszafoglalásától az ilovajszki katlancsata kezdetéig tartott. Az ukrán hadsereg 
megpróbálta visszafoglalni az szeparatisták által ellenőrzött területeket. Kezdetben 
jól haladtak, de augusztus elejére megakadt az előretörés, és Ilovajszknál védekezni 
kényszerültek.

3. A második oroszpárti támadás (2014. 08. 10. –  2015. 06. 03.). Az ukrán álláspont 
szerint a sikereiktől tartó Moszkva nyolc gépesített lövészzászlóalj-harccsoportot 
vetett be Kelet-Ukrajnában. Ezt természetesen Moszkva tagadja. Akár így, akár 
úgy, ebben az időszakban szenvedték el az ukránok a legsúlyosabb vereségeiket: 
ilovajszki katlan, donyecki reptér, debalcevei katlan.

4. Az állásháború (2015. 06. 03-tól  napjainkig). Nagyobb erőkkel végrehajtott táma-
dásokra elvétve került sor, de az arcvonal jelentősen nem változott.

41 infostart (2020).
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Mind a négy időszakban a katonai műveletek legfontosabb jellemzője a tüzérség 
széles körű alkalmazása volt. Mind az ukrán hadsereg, mind az oroszpárti erők hamar 
felismerték a tüzérségben rejlő pusztító lehetőségeket. Így nem kellett kockáztatni, hogy 
alacsonyan képzett és alulmotivált katonákkal próbáljanak meg műveleteket végrehajtani 
(ez főleg az ukránokra és a ténylegesen helyiekből szerveződött felkelőkre vonatkozik 
a háború első időszakában), valamint a harcokban részt vevő reguláris orosz erőknél 
is csökken a „lebukás” esélye, ha nincs közvetlen kontakt az ukránokkal. A tüzérség 
kiterjedt alkalmazása azonban sokszorosára növelte a civil lakosság szenvedéseit.

Kivétel nélkül az összes nagyobb ütközet beépített területen lévő célokért folyt. 
Ez az összfegyvernemi harc legösszetettebb és legnehezebb formája, amely a legma-
gasabban képzett katonákat, a legjobb haditechnikát és (szerintem ez a legfontosabb) 
a fegyvernemek közötti legszorosabb együttműködést igényli. A beépített területen 
vívott harc során a katonák extrém stressznek vannak kitéve amiatt, hogy az ellenségtől 
akár csupán pár méterre harcolnak. A közvetlen irányzású fegyverek tüzét korlátozzák 
az épületek, a tájékozódást nehezíti a sűrűn beépített terep, a tüzérség alkalmazását pedig 
merőben más elvek szerint kell szervezni.

Ehhez elsősorban a konvencionális háború fogásaira alaposan kiképzett és összeko-
vácsolt katonákra van szükség minden fegyvernem és szakcsapat esetében. A lövész-, 
tüzér- és harckocsizó erőket együtt, egy helyen és időben kell képezni, hogy gyakorolják 
az együttműködést.

A kelet-ukrajnai harcokban a hidegháború végi szovjet haditechnikát alkalmazta 
mindkét fél. Ez a kortárs szovjet technikával szemben alapvetően jól használható arzenált 
biztosított mindkét félnek, azonban, a korabeli szovjet haditechnika alapvető jellemzői 
miatt (előtérben a tűzerő és a mozgékonyság, háttérben a védelem) számos esetben el-
fogadhatatlanul nagy veszteségeket eredményezett.
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Bevezetés, a rugalmas légtérfelhasználás aspektusai

A légi közlekedési iparág fejlődésének köszönhetően a polgári és katonai légtérfelhasz-
nálók a korábbinál nagyobb távolságokat képesek megtenni lényegesen rövidebb idő alatt. 
A gyors fejlődési folyamatban nagyobb szerepet kapott a polgári légi szállítás, illetve 
az azt kiszolgáló technológiai rendszerek és eljárások, azonban a katonai légi közlekedés 
is – köszönhetően többek között a negyedik és ötödik generációs harcászati repülőgépeknek, 
valamint a pilóta nélküli légi járműveknek – jelentős változáson ment keresztül.

Egy folyamatosan növekvő légiforgalmi környezetben a kapacitásuk határán mozgó 
légi navigációs szolgáltatók és légitársaságok csak bizonyos mértékű rugalmasság mellett 
képesek kiszolgálni azt a jelentős számú forgalmi mennyiséget, amely a  2018. évben is 
tapasztalható volt. A légi közlekedésben kiemelt forgalmi időszaknak tekinthető május, 
június, július, augusztus, szeptember hónapokban a kiegyensúlyozott és akadálymentes 
légiforgalmi áramlás biztosítása rendkívül bonyolult feladat.

1. ábra
Budapest FIR átrepülő forgalom  2018
Forrás: HungaroControl Zrt.  2019

A gyakran előforduló zivatartevékenységek, műszaki meghibásodások, a légiforgalmi 
irányítói és repülőtéri állóhely kapacitáshiánya, a repülőterek infrastrukturális állapotában 
bekövetkezett változások, az esetleges sztrájkhelyzetek, továbbá számos más akadályozó 
tényező külön-külön vagy akár együttesen is képes negatívan befolyásolni a légi forgalom 
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áramlását. Amennyiben az említett tényezők hatását elméleti síkon képesek lennénk 
elfogadható mértékűre csökkenteni, úgy még mindig ott lenne a légtér, amelynek gazdaságos 
mértékű felhasználását – vagyis a legrövidebb úton eljutni az induló repülőtértől a desz
tinációig – a légitársaságok, de még a katonai felek is képtelenek lennének önmaguktól 
a legmagasabb szinten folyamatosan fenntartani. Ennek egyik oka az, hogy a légi közlekedés 
szempontjából a légtér nem homogén, jelentősen túlszabdalt, az európai kontinensen 
a légiforgalmi irányítást biztosító légi navigációs szolgáltatók, valamint az általuk 
üzemeltetett irányítói szektorok száma pedig rendkívül magas. Ehhez jön hozzá a katonai 
fél mint – a polgári szereplők nézőpontjából – potenciális veszélyforrás, aki az egyébként is 
zsúfolt légtérből időről időre egy nem elhanyagolható nagyságú légtérszegmenset igényel 
a kiképzési, illetve egyéb műveleti repülések végrehajtása céljából. Annak érdekében, 
hogy az említett tényezők negatív hatását minimalizálni lehessen, továbbá hogy a légtér 
felhasználása mind a katonai, mind a polgári fél számára optimális legyen az év bármely 
időszakában, a felek közötti koordinációs folyamatnak jól meghatározottnak, mindenki 
számára érthetőnek és egyértelműnek kell lennie.

A légi forgalom zavartalan áramlásának egyik fő mutatója a rendelkezésre álló légtér 
kapacitása. Az elmúlt években a forgalmi igények több esetben meghaladták a légifor-
galmi légterek kapacitását, aminek következtében a légi navigációs szolgáltatóknak korlá-
tozó intézkedéseket kellett bevezetniük, különös tekintettel a nyári időszakra. A növekvő 
polgári forgalmi igények – mint a folyamatos áramlás biztosításának egyik akadályozó 
tényezője – mellett megtalálható egy másik, a forgalmi mutatókat tekintve egyébként 
nem jelentős légtérfelhasználó, ez pedig a katonai fél. A katonai műveleti és gyakorló 
repülések végrehajtására kijelölt légterek aktiválásakor az adott légtér a polgári légi for-
galom számára nem, vagy csak előzetes koordinációval vehető igénybe. Ennek megfele-
lően – amennyiben Európában több államban is egymáshoz közeli időpontban hajtják végre 
a gyakorlatokat – az egyébként rendelkezésre álló légtér egy jelentős kapacitása csökken, 
illetve a polgári repülések céljára megmaradó légterekben való repülési profilok komple-
xebbé válnak (például „katonai légterek” kikerülése vektorálással), így azok kapacitása 
is csökken. A katonai műveletek céljára elkülönített légterek aktiválásának egyik leggya-
koribb következménye a még felszállás előtt elszenvedett – elsősorban a kiosztásra kerülő 
résidők okozta – késés, valamint a korábban rögzített gazdaságos útvonalak áttervezése.

A légi forgalom intenzív növekedésével, valamint a fent említett – jellemzően negatív 
impulzusok által generált – tapasztalatok feldolgozásával párhuzamosan felmerült az igény 
olyan jogszabályok és eljárások megalkotására, amelyek garantálják a repülésben részt vevő 
felek, vagyis a légtérfelhasználók biztonságát oly módon, hogy azzal egy időben a forgalom 
akadálymentes és egyenletes áramlása is szavatolhatóvá válik. A keletkezett igényből 
egy ambiciózus koncepció valósult meg, amellyel a légtér felhasználásával összefüggő 
hatékonyság és rugalmasság egy mindenki számára elfogadható szintre emelhető.

A légi forgalom emelkedése okozta kihívások kezelése és a negatív következmények 
minimalizálása érdekében a légtér hatékony felhasználására kell törekedni, ami a FUA1-

1 FUA – flexible use of airspace; rugalmas légtérfelhasználás.
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koncepción keresztül tud megvalósulni. Utóbbi vonatkozásában az EUROCONTROL 
FUA-koncepciója már több éve sikeresen működik Európában. A 41 európai tagállamból 
álló EUROCONTROL2 fő feladata az európai légtér rugalmas felhasználásának, valamint 
a légi forgalom hatékony és biztonságos áramlásának a biztosítása. Magyarország a közép-
európai térség országai közül elsőként lett  1992-ben  a brüsszeli székhelyű szervezet tagja. 
Az EUROCONTROL polgári-katonai szervezetként támogatja az Európai Bizottságot 
annak szabályozói szerepkörében, továbbá együttműködik a nemzeti légi közlekedési 
és felügyeleti hatóságokkal, a légi navigációs szolgáltatókkal, a légtérfelhasználókkal, 
a repülőterekkel és más, a légi közlekedésben közvetlenül érintett szervezettel (NATO, 
EASA,3 ICAO4). A nevezett szervezet vezető szerepet játszik a FUA továbbfejlesztésén, 
amellyel képes növelni a kapacitást a polgári és katonai szereplőknél egyaránt, a légtér-
felhasználási tervek proaktív megosztásával.

Az EUROCONTROL által kidolgozott FUA lényege, hogy a légteret már nem pol-
gári vagy katonai légterekként definiáljuk, hanem egyetlen kontinuumként tekintünk rá, 
amelyet a felhasználói igények szerint osztunk szét. Minden szükséges légtérkorlátozás 
kizárólag időszakosan történhet, valós időn alapulhat, és egy specifikus időintervallumot 
ölelhet fel (2150/2005/EK bizottsági rendelet). A nevezett szervezet folyamatosan dolgozik 
a FUA továbbfejlesztésén, amelynek végső célja az, hogy a légtérfelhasználóknak minden 
repülési szakaszban képesek legyenek biztosítani a légtér hozzáférhetőségével kapcsolatos 
információkat. Ennek segítségével országhatárokon átívelően szavatolni lehet azt, hogy 
légtérigényeket a lehető leghatékonyabban, az elérhető kapacitások maximális kihaszná-
lásával bírálják el, majd azt követően aktiválják.

Annak érdekében, hogy a fenti szolgáltatásokat biztosítani lehessen a légtérfelhasználók 
számára, számos, a légterek aktiválásával összefüggő adatot a megfelelő helyen és időben 
szükséges feldolgozni. Ennek megfelelően az EUROCONTROL egy olyan együttműkö-
désen alapuló döntéshozatali folyamat kidolgozását szorgalmazza, amellyel a rendelke-
zésre álló légiforgalmi áramlásszervezési adatok és a benyújtott légtérfelhasználási tervek 
korrelálásával szinkronizálnák a légtereket, szoros együttműködésben az államok katonai 
hatóságaival. Az így kialakított légtérstruktúrák térben és időben is biztosítanák a haté-
kony légtérfelhasználást, ami mind a polgári, mind pedig a katonai felhasználók számára 
előnyökkel járna.

Védelmi beszerzések hatása a légtér igénybevételére

A légtérhez való hozzáférés a polgári és a katonai fél számára is elsődleges szempont, előbbi 
motivációja leginkább a gazdasági, utóbbi pedig az országvédelmi és szövetségi szempon-
tokon alapszik. Annak ellenére, hogy a gazdaság növekedésével a légi közlekedés – ezáltal 

2 EUROCONTROL – európai szervezet a légi közlekedés biztonságáért.
3 European Aviation Safety Agency; Európai Repülésbiztonsági Ügynökség.
4 International Civil Aviation Organization; Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
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a légtérfelhasználás – is folyamatosan növekszik, a védelmi kiadásokra fordított állami 
kiadások növekedése sem gyakorol elhanyagolható hatást a légtér felhasználásával kap-
csolatos folyamatokra. A  2016. évi varsói NATO-csúcstalálkozón vállalt, a védelmi költ-
ségvetés – GDP 2%-át elérő – növelését célzó intézkedések haditechnikai beszerzéseket, 
kutatás-fejlesztési projekteket is vonnak maguk után. Egy újonnan rendszerbe állított 
haditechnikai eszköz függetlenül attól, hogy azt a légierőn vagy a szárazföldi haderőnemen 
belül veszik alkalmazásba, képes jelentős változtatásokat okozni a légtérstuktúrában, amit 
a nevezett haderőnemekkel összefüggésben egy-egy példával kívánok szemléltetni.

A Zrínyi  2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzésre kerülő 
PzH  2000 önjáró löveg lövedékröppályája eltér a jelenleg alkalmazott tüzérségi eszközö-
kétől, így a gyakorlatok biztonságos kiszolgálására kialakított, a lőterek felett elhelyezkedő 
veszélyes légterek paramétereinek módosítására lesz várhatóan szükség, ami hatást gya-
korol majd a légi közlekedésre is.

A közelmúltban számos NATO-tagállam jelentette be, hogy a haderőfejlesztés keretén 
belül ötödik generációs F–35 II harcászati repülőgépek beszerzését tervezik. A légtérfel-
használás szempontjából a legmodernebb ötödik generációs repülőgépek lényeges különb-
sége a korábbi generációkhoz képest az, hogy a gyakorlatokhoz igényelt légterek kiterjedése 
számottevően nagyobb, ami többek között a fedélzeti rendszerek által biztosított képességek 
megfelelő kihasználásából ered. Utóbbi esetében elmondható, hogy a nevezett légi járműre 
telepített kommunikációs, navigációs és felderítőrendszerek valamennyi képességének 
kihasználása céljából tervezett gyakorlatok adott esetben veszélyt jelenthetnek a polgári 
légi járművekre is, elsődlegesen az interferencia szempontjából.

Az Amerikai Egyesült Államok Légiereje az általuk rendszerben tartott negyedik 
és ötödik generációs harcászati repülőgépek vonatkozásában definiálta a kiképzési repü-
lések biztosításához szükséges légterek paramétereit, amelyeket az alábbi táblázat tar-
talmaz.

1. táblázat
Ötödik generációs harcászati repülőgépek légtér igényei

Parameter/Mission Minimum requirement Desired requirement
Altitude 10K to 50K feet MSL Surface to Unlimited
Large Force Exercise 120 NM × 80 NM 160 NM ×  100 NM
Strategic SEAD/DEAD 120 NM × 80 NM 160 NM ×  100 NM
Tactical SEAD/DEAD 80 NM × 80 NM 120 NM × 80 NM
Offensive Counter Air 90 NM × 60 NM 160 NM ×  100 NM
Defensive Counter Air 90 NM × 60 NM 120 NM × 80 NM
Close Air Support 40 NM × 40 NM 120 NM × 80 NM

Forrás: a NATO Aviation Committee  2019. évi tavaszi ülésén a NATO Joint Air Power Competence 
Centre adatai alapján a szerző szerkesztése

A fenti táblázatban szereplő értékeket összevetve a NATO európai tagállamainak szá-
mára biztosított elkülönített légterek paramétereivel látható, hogy az ötödik generá-
ciós harcászati repülőgépek valamennyi képességének felhasználását célzó kiképzési 
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repülések  vertikális és horizontális kiterjedésű légtérigényei lényegesen nagyobbak 
a jelenleg rendelkezésre álló elkülönített légterek paramétereinél. A polgári légi for-
galom főbb áramlási útvonalai, valamint a légi járművek megnövekedett száma miatt 
jelenleg nem lehetséges  160 NM ×  100 NM kiterjedésű légterek kijelölése Európában, 
ami alapján megállapítható, hogy a kontinens kiképzési repülések céljára kialakított 
légtereinek kapacitása nem képes kiszolgálni az ötödik generációs légi járműveket. 
A megállapítással összefüggésben elmondható továbbá, hogy ebben az esetben a nevezett 
légi járművek által használt infrastruktúra – jelen esetben a légtér – felhasználásának 
átgondolása szükséges, ami hatványozottan igaz a hazai és nemzetközi légi gyakorlatok 
során végrehajtott feladatokra is.

A légtér felhasználásának aspektusai a hazai és nemzetközi légi gyakorlatok során

A NATO az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a nagyszabású gyakorlatokra (pél-
dául Trident Juncture  2018), ahol a részt vevő nemzetek légi járművei által végrehajtott 
feladatok előtervezése komoly kihívás elé állítja a gyakorlat tervezőit. Mialatt az egyes 
nemzetek által az országhatáron belül végrehajtásra kerülő gyakorlatok koordinálása 
elsődlegesen az illetékes nemzeti polgári és katonai hatóságok között zajlik, addig 
a határon átnyúló, több FIR-t5 érintő légi gyakorlatok tervezése rendkívül időigényes 
és komplex feladat. A NATO illetékes bizottságai, mint a Légügyi Főbizottság,6 komoly 
erőfeszítéseket tesznek az egyes gyakorlatok levezetésének hatékonysága érdekében, 
elsősorban az EUROCONTROL Network Managerrel való koordináció, másodsorban 
pedig a tapasztalatfeldolgozás terén.

A nevezett bizottság – az EUROCONTROL-lal együttműködve – a tagállamok aktív 
szerepvállalásával kidolgozta és egy dokumentumban összegezte a NATO légi gyakor-
latok tervezésével, valamint a polgári-katonai koordinációval összefüggő útmutató el-
járásrendjét.7 A nevezett dokumentum elsősorban a FUA hatékonyságára fókuszál, amely 
a nagyszabású légi gyakorlatok tervezési és végrehajtási fázisa során elsődleges szem-
pont a polgári-katonai és a katonai-katonai együttműködés terén is tekintettel arra, hogy 
az összhaderőnemi gyakorlatok során a különböző feladatokra elkülönített légterekben 
nem kizárólag légi járművek hajtanak végre feladatot. Ennek megfelelően a szövetség 
felismerte, hogy a gyakorlatok tervezési fázisában a légtérrel összefüggő kérdéseket 
kiemelten szükséges kezelni.

A különböző gyakorlatokhoz szükséges légterek főbb paramétereinek tervezésekor 
az egyes légterek felhasználásával összefüggő igények határozzák meg a fő tervezési 

5 FIR – flight information region.
6 Aviation Committee (AVC).
7 Guidance Procedures and Planning Timetable for Civil-Military Coordination of NATO Air 
Exercises (2016).
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kérdést.8 Az említett meghatározás azonban nem kizárólag azt jelenti, hogy mennyiben 
tér el a felhasználás módja a polgári légtérfelhasználástól, hanem azt is, hogy az egyes 
haderőnemekre és fegyvernemekre jellemző követelményrendszerek – amennyire 
ez lehetséges – átjárhatók legyenek. Az egyre szofisztikáltabb szárazföldi, haditenge-
részeti és légvédelmi rendszerek hadműveleti követelményei a légterek felhasználása 
terén lehetnek specifikusak, de adott esetben lehetnek egységesek is, utóbbi minden 
kétséget kizáróan megkönnyítheti a gyakorlatok tervezésének folyamatát. Éppen ezért 
a gyakorlatokhoz szükséges légterek igénylése előtt kiemelten fontos a katonai-katonai 
koordináció és követelményrendszer tisztázása, amely folyamat minden esetben meg kell 
hogy előzze a polgári-katonai koordinációt, amely során már a konkrét légtérigényeket 
rögzítik a felek.

A gyakorlatok paramétereivel összefüggő információáramlás biztosítása a polgári 
és katonai felek között nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a gyakorlatokat egy-
részről biztonságosan és hatékonyan, másrészről pedig a polgári légi közlekedést nem 
megbénítva vezessék le. Ezen a ponton felvetődhet a kérdés, hogy milyen mértékben 
vonják be a polgári felet a gyakorlatok tervezési fázisába. Hol van az a határ, ahol a biz-
tonságos végrehajtáshoz szükséges információ, valamint a harcászati feladatok előké-
szítésével összefüggő minősített protokoll húzódik? Az igényelt légterek paramétereinek 
tartalmazniuk kell mindazon adatokat, amelyek szükségesek egy biztonsági elemzés, 
továbbá a polgári légi közlekedésre gyakorolt hatásvizsgálat elvégzéséhez, valamint 
az esetlegesen kijelölésre kerülő alternatív kerülő útvonalak kijelöléséhez, ezek azonban 
nem minősített információkon alapulnak.

A légtérgazdálkodással összefüggő hatósági és operatív szintű feladatok minden 
esetben állami kézben vannak, a különböző célból igényelt légterek aktiválását pedig a légi 
navigációs szolgáltatóknál szolgálatot teljesítő katonák látják el összhangban a rugalmas 
légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló  2005. december 
23-i  2150/2005/EK bizottsági rendelettel. Egy adott NATO-tagállam által napi/heti/havi 
szinten végrehajtott kiképzési feladatok és gyakorlatok leginkább a már jogszabályban 
és/vagy – államonként változó – a nemzeti Katonai/Polgári légiforgalmi tájékoztató 
kiadványban9 rögzített TRA10- és TSA11-légterekben valósulhatnak meg a leghatéko-
nyabban és legrutinszerűbben, tekintettel arra, hogy a már korábban alapvetően erre 
a célra publikált légtereket – optimális esetben – a főbb polgári áramlási útvonalaktól 
távolabb jelölték ki.

Ennél összetettebb és nagyobb koordinációt igénylő feladat a nagyszabású nemzet-
közi és/vagy hazai gyakorlatok tervezése, amely során egy nem előre publikált, hanem 
külön, a feladatok kiszolgálására definiált eseti légtérben folytatják le a gyakorlatot. 

8 NATO  2016, 1–7.
9 AIP – aeronautical information publication; légiforgalmi tájékoztató kiadvány. MILAIP – military 
aeronautical information publication; katonai légiforgalmi tájékoztató kiadvány. 
10 TRA – temporary reserved area; ideiglenesen fenntartott (lefoglalt) körzet.
11 TSA – temporary segregated area; ideiglenesen elkülönített körzet.
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Ebben az esetben – a légtérfelhasználás szempontjából – nem elégséges kizárólag az adott 
tagállam légtérgazdálkodásban érintett szereplőit bevonni, a Network Managerrel való 
előzetes koordináció nélkülözhetetlen. A Network Manager fő feladata az európai légtér 
kapacitásának a hatékony felhasználása, a légi forgalom zavartalan áramlásának a biz-
tosítása, valamint a késések számának csökkentése, együttműködve a légi navigációs 
szolgáltatókkal, a repülőterekkel, valamint a polgári és katonai légtérfelhasználókkal. 
Ezt a feladatot az Európai Bizottság által kijelölve az EUROCONTROL végzi, amelynek 
operatív központjában a nagyszabású gyakorlatok, továbbá az eseti jellegű katonai áram-
lásszervezési feladatok koordinálására katonai összekötői beosztást hoztak létre, ame-
lyen keresztül lehetőség nyílik a különböző szintű gyakorlatok tervezési és végrehajtási 
fázisában is koordinálni a légtérfelhasználással kapcsolatos feladatokat.

A Network Manager szempontjából az alapvető cél minden esetben az, hogy a gya-
korlatok céljára már előre egyeztetett légtereket ne módosítsák a végrehajtás előtti utolsó 
pillanatban és/vagy közben, mivel ezekben az időszakokban a tervezett feladatokra el-
különített légterek már szerepelnek az EUROCONTROL részére megküldött AUP-ben,12 
amelyek alapján a légtérfelhasználók tervezhetik a repüléseket. A légtérfelhasználási terv 
az adott nap 00:00 UTC-től13 24:00 UTC-ig, 24 órás periódusban tartalmazza a vala-
milyen célból – jelen esetben a gyakorlatok céljából – elkülönített légterek adatait. 
Magyarország esetében ezek az adatok a TRA-légterekre, a veszélyes légterekre, valamint 
az eseti légterekre terjednek ki. A gyakorlatok közbeni vagy azok kezdete előtti ad hoc 
jellegű légtérmódosítások és/vagy kiegészítések során minden esetben figyelembe kell 
venni az adott gyakorlat helyszínét biztosító nemzet légtérhasználati és igénybevételi 
szabályait tekintettel arra, hogy egy apróbb változtatás is hosszadalmas ügyintézési 
folyamatot vonhat maga után. Egy konkrét hazai példával élve, amennyiben a gyakorlatot 
eseti légtérben hajtják végre, és a légtér paramétereiben változtatást kell menet közben 
eszközölni, úgy a hatályos jogszabály alapján a módosított eseti légteret csak 30 nappal 
az igény benyújtását követően lehetséges aktiválni. Természetesen, amennyiben – ahogy 
jelen esetben is – állami célú légtérfelhasználásról van szó, úgy az ügyintézés során 
a légtérigénylések elbírálását priorizáltan lehetséges kezelni.

A hazai és nemzetközi gyakorlatok adminisztratív lebonyolítását nagyban megkön-
nyítheti az a körülmény, ha a gyakorlat helyszínére kijelölt légtér csak egy adott államot 
érint. Ettől függetlenül nem elhanyagolható hozadékkal bírhat az az opcionális lehetőség, 
amelyet egy határon átnyúló légtér mint kapacitást növelő tényező jelenthet a gyakorlat 
tervezői számára.

12 AUP – airspace use plan; légtérfelhasználási terv.
13 Universal time coordinated – egyezményes koordinált világidő. Magyarországon nyáron 
az UTC+2-es, télen pedig az UTC+1-es  időt alkalmazzák.
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Határon átnyúló légterek alkalmazásának és kijelölésének kérdéskörei

Az Európai Bizottság  1999-ben  indította el az SES-kezdeményezést14 annak érdekében, 
hogy megoldást találjon az európai légiforgalom-szervezési rendszer kihívásaira, különös 
tekintettel a rendkívül fragmentált légtérstruktúrára.15 A tárgykörben az Európai Unió 
későbbi jogalkotási folyamatainak eredményeképpen megjelenő rendeletek ösztönözni 
kívánták azt a folyamatot, amely egy államhatároktól független páneurópai légtér el-
érését, továbbá a kapacitás, a biztonság, a környezetvédelem, valamint a költséghaté-
konyság növelését eredményezi. A kitűzött célok technológiai támogatására létrehozták 
az SESAR16-programot, amelyen keresztül olyan innovatív rendszereket fejlesztenek, 
amelyek képesek lesznek kiszolgálni a jövő légiforgalom-szervezési rendszerét, és egyben 
szavatolni fogják a biztonságos és hatékony légtérfelhasználást.

Annak érdekében, hogy a NATO megőrizze a határon átnyúló légi műveletek végre-
hajtásának a képességét, a légtérgazdálkodás terén egy jól kidolgozott, a polgári-katonai 
koordinációt hatékonyan alkalmazó eljárásrenddel kell rendelkeznie. Mivel az állami 
célú légi közlekedést minden körülmények között biztosítani szükséges, a fent említett 
SES-koncepcióban a katonai fél a kezdetektől részt vesz mint jogalkotó, légi navigációs 
szolgáltató, valamint repülőtér- és légijármű-üzemeltető/üzemben tartó. Utóbbi szerep-
körök egy időben történő betöltése jelentős mértékben kiemelik a légtérfelhasználók 
közül a katonai felet, és amelyek összehangolása komoly kihívás egy folyamatosan vál-
tozó légiforgalmi környezetben.

A polgári légi közlekedés terén az Európai Unió jogalkotó szerepkört tölt be, amiből 
adódóan az általa kiadott jogszabályok a polgári légtérfelhasználókra kötelező érvé-
nyűek. Az Európai Bizottság által elfogadott SES I–II. jogszabálycsomag nem terjed 
ki a katonai műveleti és kiképzési feladatokra, de egyértelműen meghatározza a pol-
gári-katonai együttműködés fejlesztésének irányait. Mivel a katonai légi közlekedéssel 
összefüggő szabályozók – az esetek döntő többségében – nemzeti hatáskörben vannak, 
ennek megfelelően az egységes európai égbolt koncepcióból adódó megoldásokat csak 
korlátozottan, adott esetben jelentős torzításokkal, a nemzeti sajátosságokat figyelembe 
véve vezethetik, vagy éppen nem vezethetik be. A nemzeti szuverenitásból adódó emlí-
tett sajátosságok a legtöbb esetben – a légtárgazdálkodással kapcsolatban – országon-
ként eltérő szervezeti struktúrával, operatív megoldásokkal, szabályozókkal, továbbá 
polgári-katonai együttműködési eljárásokkal járnak, amelyek negatív hatást gyakorolnak 
a határon átnyúló légi műveletek végrehajtásának hatékonyságára.

A különböző nemzetközi gyakorlatok, továbbá határon átnyúló légi műveletek (pél-
dául légi utántöltés) kiszolgálására számos NATO-tagállam (például Egyesült Királyság, 
Benelux államok) jelölt ki a szomszédos államokkal határon átnyúló légtereket, vagyis 

14 SES – single european sky, egységes európai égbolt.
15 Lacatus  2016, 79.
16 SESAR – single european sky air traffic management research, egységes európai égbolt 
légiforgalom-szervezési kutatás-fejlesztési program.
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CBA-ket,17 amelyeket sikerrel és hatékonyan alkalmaznak. A kelet-közép-európai tér-
ségben a CBA-k kijelölésének esedékessége a 90-es  években merült fel elsősorban 
azért, mert a régiós országoknak a NATO-tagságuk elnyerését követően sürgetőbb volt 
rendezni a légtérrendészettel összefüggő megállapodások megkötését a szomszédos 
NATO- és nem NATO-tagországokkal. A tárgykörön kívül szükséges megjegyezni, 
hogy a nevezett megállapodások megkötése Magyarország, továbbá a régiós országok 
viszonylatában – a szövetség többszöri ösztönzésének ellenére – jelentős elmaradá-
sokat mutat. A CBA-k kijelölése a V4-tagállamok, továbbá Magyarország és Románia 
viszonylatában jelentős hozadékokkal bírhat, amelyeket a nevezett vagy külön megállapo-
dások keretében lenne lehetőség szabályozni. Az említett légterek kijelölése külpolitikai 
viszonylatban is jelentős, jól kommunikálható, a régióban egyedülálló kezdeményezést 
jelentene, amelynek konkrét haszna elsősorban a V4-együttműködés területein lenne ki-
mutatható. Habár a határon átnyúló légtérrendészeti feladatok ellátása érdekében kötött 
kétoldalú megállapodások viszonylatában nem feltétlenül szükséges kijelölni CBA-t, 
az egyes kiképzési és gyakorlórepülések során komoly hozadékkal bírna tekintettel 
arra, hogy nagyobb mozgásteret biztosítana az említett célra igénybe vehető légterek 
vonatkozásában.

A határon átnyúló légterek egyértelmű hozadékainak ellenére a kijelölési folyamat 
egy rendkívül hosszadalmas és komplex feladat, amely elsősorban a fent említett sajátos 
nemzeti szabályozókból ered. A CBA egyes kérdéseinek szabályozása mindenekelőtt kor-
mányközi megállapodást igényel, amelynek szövegezését megelőzően a nevezett légtér 
lokalizálása, továbbá annak kijelölhetőségével összefüggő biztonsági elemzés lefolyta-
tása szükséges. Az említett eljárásba számos felet szükséges bevonni valamennyi érin-
tett ország részéről (légi navigációs szolgáltatók, katonai és polgári légügyi hatóságok, 
közlekedésért felelős tárcák). A kijelölésre kerülő légtér definiálásával is megegyezésre 
kell jutni a szomszédos országoknak figyelemmel arra, hogy az eltérő légtérstuktúrák 
igénylése, valamint igénybevételük eljárásrendje jelentősen különbözhet egymástól. Egy 
konkrét példával élve, Szlovákia katonai gyakorlórepülésekre kijelölt légterei TSA-, 
a magyar fél hasonló célra kijelölt légterei pedig TRA-kategóriába esnek, amelyek igény-
bevételi sajátosságai szignifikánsan elkülönülnek egymástól.

A CBA kijelölése – követve a tárgyban kiadott EUROCONTROL-ajánlá-
sokat – az alábbi nagybani ütemtervvel valósulhat meg.

Amennyiben a CBA lokalizációja megtörtént, a biztonsági elemzés eredményesen 
lezárult, a légtér kategorizálásában a felek megegyeztek (TSA vagy TRA), továbbá a kor-
mányközi megállapodást is megkötötték, úgy kezdhető csak meg a légtér jogszabályban 
történő rögzítése minkét fél részéről, valamint a légtér jövőbeni operatív használatát rög-
zítő technikai szintű együttműködési megállapodásokat is ekkor lehet megszövegezni, 
illetve megkötni az érintett szolgálatok között (CRC-k, légtérgazdálkodási csoportok, 
érintett polgári és katonai hatóságok, légi navigációs szolgálatok). Fontos rámutatni arra, 
hogy a légtér jogszabályban történő rögzítésének feltétele – valamennyi ország részéről 

17 CBA – cross border area, határokon átnyúló körzet.
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egyaránt – a stratégiai légtérgazdálkodásért felelős tárcaközi munkacsoportok pozitív 
döntése. Szükséges megemlíteni továbbá, hogy a fentnevezett eljárásokban foglaltaknak 
megfelelően, habár egy közös CBA komoly politikai és szakmai hozadékkal bírna a V4-
országok számára, az annak kijelölésével összefüggő eljárás akár évekig is elhúzódhat, 
így a kijelöléssel összefüggő döntés során ezt a tényezőt is szükséges figyelembe venni.

A CBA-légterek felhasználása a napi kiképzési és műveleti feladatok ellátása, továbbá 
a hazai és nemzetközi gyakorlatok végrehajtása során kellő rugalmasságot és kapacitást 
növelő képességet jelent, azok aktiválása során azonban még nagyobb figyelmet kell for-
dítani az együttműködésen alapuló adatcserére mind a légtér paraméterei, mind pedig 
a felhasználás körülményei vonatkozásában.

Polgári-katonai együttműködésen alapuló döntéstámogatás

A SES-koncepció egyik fő célkitűzése a hatékonyság növelése a légtérfelhasználás terén. 
A légi közlekedési iparág szereplői felismerték, hogy a produktivitás fejlesztéséhez 
egy, az egész légiforgalmi hálózatra kiterjedő, a repülésben érintett szereplők közötti 
adatcserén alapuló CDM18-rendszer működtetése szükséges. Az elérendő cél az, hogy 
a légtérfelhasználók repülési feladatukat a legoptimálisabb útvonalon hajtsák végre, a lég-
térgazdálkodással összefüggő negatív hatások minimalizálásával. A légiforgalom-szerve-
zési rendszerek – jelen esetben a CDM – működtetése egy rendkívül komplex folyamat, 
amely csak számos kulcsszereplő, és az általuk alkalmazott eljárások bevonásával lehet 
életképes. Amennyiben a légi közlekedésben részt vevő felek, és a működésükből adódó 
folyamatok egymástól függetlenül, együttműködés, valamint információ megosztás 
nélkül tevékenykednek, úgy a repülés kiszámíthatósága csökkenni, a repülésbiztonságot 
veszélyeztető hiányosságok pedig növekedni fognak.19

A CDM-rendszer alapvető rendeltetése, hogy megteremtse a repülési igények, és a ren-
delkezésre álló kapacitás közötti egyensúlyt a repülési feladatokban érintett valamennyi 
szereplő által továbbított adatok felhasználásával.20 Ennek megfelelően a légi közlekedés 
kulcsszereplői (légitársaságok, repülőterek, légi navigációs szolgáltatók, állami szereplők 
stb.) által, a repülési feldatokra közvetlenül és közvetetten kihatással bíró adatok (példáúl 
késés, meghibásodás, időjárási körülmények stb.) időben történő továbbítása kulcsfon-
tosságú a légi forgalom áramlásának, ezzel egyidejűleg pedig a légtér hatékony felhasz-
nálásának a szempontjából. A katonai repülésekkel összefüggő adatok részét képezik 
a CDM-rendszernek, figyelemmel arra, hogy a repülési feladatok egyrészről – a polgári 
repülésekhez hasonlóan – terhelik a légiforgalmi hálózatot, másrészről a feladatokban 
bekövetkezett egyes változások (például légi jármű meghibásodása okozta kiképzési 
feladat elhalasztás) kihatással bírhatnak más, nem állami szereplő által végrehajtott 

18 CDM – collaborative decision making; együttműködésen alapuló döntéstámogatás.
19 CANSO  2016.
20 ICAO  2012.
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repülési feladatokra (például amennyiben a kiképzési feladatra előzetesen megigényelt 
elkülönített légtér nem kerül aktiválásra).

Ahhoz, hogy a katonai repülésekkel összefüggő adatok egy átfogó CDM-rendszerbe 
kerüljenek integrálásra, egy rendkívül hatékony, és megfelelően védett polgári-katonai 
együttműködési módszert szükséges kialakítani és működtetni. Amennyiben a polgári 
fél szemszögéből nézve megvizsgáljuk a polgári-katonai adatcserén alapuló CDM rend-
szer működtetésének funkcionalitását felismerhetjük, hogy az elsősorban az európai 
légiforgalmi hálózat teljesítményének növelésére, valamint fenntartására irányul. Ezzel 
szemben a tárgykörben a katonai cél egyértelműen a kiképzési- és műveleti repülések 
végrehajtásához szükséges – adott államhatárokon belüli, vagy határon átnyúló – lég-
terek gyors, és legoptimálisabb útvonalon történő elérése. A két fél igényeinek teljesü-
lése abban az esetben valósulhat meg, amennyiben az útvonalhálózat teljesítményének 
mutatói, a polgári fél üzleti preferenciái, továbbá a katonai légtérfelhasználók műveleti 
követelményei összhangba hozhatóvá válnak.21

A SES-ben  foglalt célkitűzések technológiai megvalósítását célzó SESAR-fejlesz-
tések során piacra kerülő megoldások – az eltérő feladatrendszerből adódóan – csak 
kismértékben kompatibilisek a katonai követelményekkel, ennek okán a katonai fél csak 
egy bizonyos mértékig lesz képes közös platformon működni a CDM-rendszer operatív 
szintű alkalmazása során. Ettől függetlenül a polgári-katonai CDM a katonai fél által 
sztenderdizáltan továbbításra kerülő releváns, nem minősített repülési adatok (például 
légtéraktiválási idő, érkezés a referenciaponthoz, foglalt repülési szintek stb.) alapján is 
hatékonyan működtethető.

Ahogy azt korábban már említettük, a CDM-rendszerbe integrált adatok egy jelentős 
része a repülési feladatokra kihatással bíró tényezők halmazából áll. Az említett tényezők 
közül pedig a legkomplexebb egy adott légtérrel összefüggő adat, azon belül is a légtérben 
adott időben repülési feladatot végrehajtó légi járművek számát kitevő kapacitásérték.

A katonai fél által igénybe vett légterek kapacitása

A magyar légtér légi közlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-
HM-KvVM együttes rendelet Magyarország katonai repülőterei számára, a le- és felszálló 
légi járművek, továbbá az egyéb, a repülőterek vonzáskörzetében lévő műveletek számára 
MCTR22 és MTMA23 körzeteket jelöl ki. A nevezett körzetek ellenőrzött légtérnek minő-
sülnek, így abban a Magyar Honvédség légiforgalmi irányító szolgáltatást is biztosít. 
A katonai fél ezen túlmenően jellemzően más légtereket is igénybe vesz a különböző 
feladatok végrehajtására (TRA, veszélyes légtér, eseti légtér stb.), azonban a kapacitás-
értékekkel összefüggő aspektusokat az MCTR- és MTMA-körzeteken keresztül tervezem 

21 EUROCONTROL  2019, 8.
22 MCTR – military control area; katonai repülőtéri irányítói körzet.
23 MTMA – military terminal manoeuvring area; katonai közelkörzeti irányító körzet.
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szemléltetni tekintettel arra, hogy a forgalmi terhelés szempontjából ezek a légterek 
a legkiemelkedőbbek.

A Magyar Honvédség repülőterein települő légi járművek száma a Zrínyi  2026 Honvé-
delmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően folyamatosan növekszik. Ezzel ará-
nyosan a katonai légiforgalmi szolgálatok, a rendelkezésre álló légtér (MCTR, MTMA), 
valamint a repülőtér mint infrastruktúra terheltsége is nő. A repülőterek kapacitását 
alapvetően materiális tényezők határozzák meg. A futópálya, az állóhelyek, a gurulóutak, 
továbbá az egyéb infrastrukturális elemek paraméterei (terminál, navigációs eszközök 
stb.) jól kiszámíthatóvá teszik az adott repülőtér fogadóképességét. Ezzel ellentétben 
a repülőtérhez rendelt légterek kapacitásának meghatározása egy sokkal komplexebb 
és más megközelítést igénylő feladat.

Mivel Magyarországon a katonai légi forgalom az elmúlt évtizedhez képest pél-
dátlan szintet fog elérni, elengedhetetlen, hogy maximalizáljuk a repülőterekhez ren-
delt légterek kapacitását. Ennek eléréséhez létfontosságú a forgalmi igény megértése, 
amelynek pontos előrejelzése nélkül kihívást jelent az erőforrások – irányítói, repülő-
műszaki és hajózó szakszemélyzet, szükséges légterek – lehető legjobb kiaknázása, 
amelyek elősegítik az optimális kapacitási szint elérését. A katonai forgalmi igény szintje 
az MCTR- és MTMA-légterekben több változótól függ. Ilyen az időjárás, a tervezett 
kiképzési feladatok, a hazai és nemzetközi gyakorlatok, a navigációs eszközök kalib-
rációs repülései, a hatósági berepülések, továbbá minden olyan repülési feladat, amely 
terheli a repülőtérhez rendelt légterekben a légiforgalmi szolgáltatás nyújtására rendel-
kezésre álló frekvenciát. Ezeknek a változóknak a pontos előrejelzése komplex feladat 
függetlenül attól, hogy egy hónapra, napra vagy akár egy órára kívánjuk előre tervezni 
a forgalmi igényt.

A forgalmi helyzet tervezésekor rendelkezésre álló – illetve azt döntően befolyásolni 
képes – pontos adatok megléte nagy eséllyel kiegyensúlyozott terheltséget fog jelenteni 
a valós idejű repülési feladatok végrehajtása során a saját légtereink vonatkozásában. 
Ezen túlmenően a releváns adatok előre definiált protokollon történő továbbításának 
segítségével nem csupán az MCTR- és MTMA-légterekben való működés lesz 
kiszámíthatóbb, hanem hozzájárulhat az egész Európára kiterjedő légiforgalmi hálózat 
forgalmi mutatóinak pontosabb meghatározásához, ami elősegítheti a légi forgalom 
biztonságos és folyamatos áramlását. Az adatok megosztása a szomszédos polgári vagy 
katonai légiforgalmi szolgálatok között lehetővé teszi számunkra, hogy figyelembe 
vegyük a repülési feladatokban érdekelt felek különböző prioritásait, amelyeket később 
fel tudunk majd használni a döntéshozatali folyamat során. Ez a kölcsönös figyelem 
kiszámíthatóbb működést tud biztosítani az összes érdekelt fél számára egy sokkal 
hatékonyabb és eredményesebb erőforrás-felhasználás mellett. Mind a polgári, mind 
pedig a katonai légtérfelhasználók számára az ilyen hatékonyságjavítás azt jelenti, hogy 
az egyes repülési feladatokat úgy tudják optimalizálni, hogy közben megpróbálják 
teljesíteni más felhasználók prioritásait is. A Magyar Honvédség számára mindez pedig 
azt eredményezheti, hogy képesek vagyunk legjobban kihasználni erőforrásainkat abban 
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az időben, amikor a polgári légi forgalom a legmagasabb terheltségi mutatók mellett 
üzemel.

A forgalmi igény filozófiájának tisztázását követően célszerű áttekinteni a katonai 
repülőterekhez rendelt légterek kapacitásának a meghatározását. A légiforgalmi szol-
gálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 
VIII. fejezete rendelkezik a kapacitásszervezésről, amely szerint a légiforgalmi szolgá-
latoknak irányítói körzetekre és repülőterekre vonatkozóan is ATC-kapacitásértékeket 
kell meghatározni. Tekintettel arra, hogy az állami repülések céljára kijelölt légterekben 
végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet nem rendelkezik 
külön a kapacitásértékek meghatározásáról, így a fent említett NFM rendeletben fog-
laltakat alkalmazni kell a katonai légiforgalmi szolgálatokra is. A vonatkozó rendelet 
részletesen szabályozza a kapacitásértékek meghatározásának menetét, továbbá a meg-
határozott értékek felülvizsgálatával, valamint csökkentésével kapcsolatos eljárásrendet. 
A fő célkitűzés ebben az esetben is az, hogy a FUA biztosítva legyen.

A légtér kapacitásának meghatározására több modellt is van lehetőségünk alkal-
mazni (például neurális hálós modellezés, geometriai modellezés), az egyes modellek 
jellemzőit Számel Bence Domonkos és Szabó Géza mutatják be részletesen a Légtér-
kapacitás-számítás elméleti modellek alapján című tanulmányukban. Függetlenül attól, 
hogy melyik modellt alkalmazzuk, az adott metódust minden esetben szükséges ellátni 
bemenő adatokkal, amelyeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

• a légtér szerkezetére vonatkozó statikus adatok (szektorhatárok, légterek, útvonal-
szerkezet);

• a forgalomra vonatkozó radaradatok;
• az irányítóktól származó szubjektív adatok a forgalmi szituációk komplexitásával 

és a komplexitási tényezők fontosságával kapcsolatban.24

A fent idézett csoportosítás közül a statikus adatok az AIP és MILAIP dokumentu-
mokból, a forgalomra vonatkozó radaradatok pedig az alkalmazott légiforgalmi irányító 
rendszer (a Magyar Honvédség esetében az ERDIS)25 által feldolgozott radaradatokból 
nyerhetők ki. A kapacitásértékek meghatározásához szükséges adatok közül a forgalom 
komplexitásával összefüggő adatok előállítása jelenti a legnagyobb kihívást. A katonai 
és polgári repülőtereken végrehajtott repülési feladatok jellemzői között az egyik leg-
nagyobb különbség az, hogy amíg a polgári repülőtereken leginkább merevszárnyas, 
útvonalra induló és útvonalról érkező légi járművek tevékenykednek, addig a katonai 
repülőtereken – mindezek mellett – a repülőtérhez rendelt MCTR- és MTMA-légterekben 
katonai műveleti feladatokat is ellátnak az állami légi járművek (például ejtőernyősdobás, 
speciális bejöveteli eljárások stb.). Ennek megfelelően, amikor a komplexitási ténye-
zőket vizsgáljuk a kapacitásértékek meghatározásakor, a fent említett körülményeket 
minden esetben figyelembe kell vennünk. A polgári repülőterekre jellemző komplexitási 
tényezők, valamint a katonai repülőterekre jellemző speciális műveleti tényezők összege 

24 Számel–Szabó  2014.
25 ERDIS – ELDIS Radar Display System.
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adhatja meg azt a szükséges adatmennyiséget, amely felhasználható valamely számítási 
modellben az értékek meghatározásához. Az így összegzett tényezők az alábbiaknak 
megfelelően lettek rögzítve a fent említett tanulmányban foglaltak alapján, azok kiegé-
szítésével, a katonai irányítói körzetek minden esetben MCTR-t és MTMA-t jelentenek.

2. táblázat
Katonai komplexitási tényezők
Ssz. Komplexitási tényezők

1. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművek száma
2. A katonai irányítói körzetben emelkedő és süllyedő légi járművek száma

3. A katonai irányítói körzetben tartózkodó emelkedő és süllyedő légi járművek aránya a körzet összes légi járművéhez 
viszonyítva

4. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművekhez tartozó átlagos sűrűség
5. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművek sebességeinek szórása
6. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművek átlagos divergenciája és az arra vonatkozó érzéketlenség
7. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművek átlagos konvergenciája és az arra vonatkozó érzéketlenség
8. A katonai irányítói körzet térfogata
9. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművek között fennálló konfliktuslehetőségek összege

10. A katonai irányítói körzetben tartózkodó légi járművek kategóriájának a szórása

11. A katonai irányítói körzetben tartózkodó precíziós bejövetelt végrehajtó légi járművek aránya a körzet összes légi 
járművéhez viszonyítva

12. A katonai irányítói körzettel szomszédos ellenőrzött légtérben emelkedő és süllyedő légi járművek száma

Forrás: a szerző szerkesztése

A fent említett tényezőkből nyert adatok valamely modellel történő számítására egy másik 
tanulmány keretében vállalkozunk. Amennyiben a komplexitási tényezők által szolgál-
tatott adatok segítségével sikerül meghatározni az MCTR- és MTMA-körzetek kapaci-
tását, úgy a kapott értéket nem szükséges statikus adatként kezelni. Ez azért lényeges, 
mert a repülési feladatok során olyan várt vagy váratlan események következhetnek 
be (például a navigációs eszköz meghibásodása, zivatartevékenység, légiforgalmi irá-
nyítók létszámhiánya stb.), amelyek magukkal vonják a kapacitásértékek csökkentését 
is, amelyre külön eljárásrendet kell kidolgozni (például navigációs eszköz meghibáso-
dása = a körzet kapacitásának csökkentése –20%-kal).

Egy adott légtér kapacitásának meghatározásakor minden esetben figyelembe kell 
venni az ott légiforgalmi szolgáltatást biztosító légiforgalmi irányítók munkaterhelését is, 
amelynek meghatározására a polgári légi navigációs szolgáltatóknál rendelkezésre állnak 
számítási modellek. A Magyar Honvédség légiforgalmi irányítóira a katonai légi járművek 
növekvő száma és az ebből adódó forgalmi mutatók miatt arányosan nagyobb munka-
teher nehezedik, ennek mérésére azonban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan – mind 
a három katonai repülőtéren alkalmazott – objektív mérőszám, amely figyelembe venné 
a forgalmi sajátosságokat. Ennek a hiányosságnak a felszámolása érdekében – a Magyar 
Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos felada-
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tokról szóló 85/2008. (HK  17.) HM utasításban foglaltak alapján – a MANS26 elnevezésű 
program Irányító Szakcsoportja intézkedési terveket dolgozott ki, így a  2020. év végére 
várhatóan a Magyar Honvédség légiforgalmi szolgálatai is rendelkezni fognak objektív 
mérőszámokkal, amelyek a kapacitásértékek meghatározásához lesznek szükségesek.

Következtetések

A légtér felhasználására vonatkozó igények mértéke jelentősen meghaladja a rendelke-
zésre álló kapacitást. A növekvő forgalmi mutatók teljesen új innovatív megközelítést 
igényelnek a katonai fél részéről is a légtérgazdálkodás terén, az elmúlt évtizedekhez 
képest nagyobb hangsúlyt kell fektetni a polgári-katonai együttműködésre és adatcserére. 
A SES keretében alkalmazott FUA-koncepció paradigmaváltást eredményezett a rendel-
kezésre álló légterek felhasználásának gyakorlatában. A katonai fél számára aktiválásra 
kerülő elkülönített légterek időbeni felhasználásának a hatékonysága növekszik, a gya-
korlatok tervezése során a légiforgalmi áramlásszervezési adatokat is figyelembe veszik.

A NATO nyugat-európai tagállamai komoly tapasztalattal rendelkeznek a FUA terén 
abban az értelemben, hogy azt határon átnyúló – a katonai fél részére elkülönített – lég-
terekben is van lehetőségük alkalmazni. A  2016. évi varsói NATO-csúcstalálkozón vál-
lalt, a védelmi költségvetés növelését célzó intézkedések több tagállamban növekményt 
okoznak a katonai légi járművek számában is, ami részben minőségi cseréből, részben 
pedig új képességek megjelenéséből adódik. Az így növekvő katonai légi forgalom több 
RVSM-légtérben,27 MCTR-ben  és MTMA-ban, veszélyes légtérben, TRA-ban  és eseti 
légtérben való műveletet fog eredményezni, ami egyrészről növeli a légtérfelhasználást, 
másrészről terheli a légiforgalmi hálózatot is. A katonai fél számára pozitív hozadékkal 
bíró forgalmi növekmény a polgári fél számára komplexebb előtervezési folyamatot jelent, 
amely eljárás támogatásában a katonai félnek részt kell vállalnia, elsősorban a repülési 
igényekkel összefüggő nem minősített adatok időbeni továbbításával.

A polgári és katonai repülési feladatokat befolyásoló tényezőkkel összefüggő adatok 
pontos és megfelelő időben történő továbbítása a légi közlekedésben érintett felek számára 
nélkülözhetetlen a repülés biztonságának és akadálymentes áramlásának fenntartásához. 
Ehhez megfelelő adatátviteli eljárásrendet és technológiai megoldásokat kell alkalmazni, 
amelyeknek a katonai fél számára is elérhetővé kell válniuk mind adatfelhasználó, mind 
pedig adat-előállító vonatkozásban.

A polgári légi közlekedésben a légterek felhasználásával összefüggő eljárás-
rendek – szükséges mértékű – átvétele elkerülhetetlen az állami szereplők számára, 
tekintettel arra, hogy a katonai légi járművek által végrehajtott repülési feladatok egy 
jelentős része az általános repülési szabályok eljárásrendje alá esik, továbbá azok száma 
pedig folyamatosan emelkedik. Éppen ezért a katonai fél által használt irányítói kör-

26 MANS – military air navigation services; katonai légiforgalmi szolgálatok.
27 RVSM – reduced vertical separation minima; csökkentett függőleges elkülönítési minimum.
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zetek kapacitásértékekkel történő ellátása is szükségszerűvé válik, amellyel egy időben 
a légiforgalmi irányítók munkaterhelésének kimutatása is elérhető lesz, utóbbi a mun-
kaszervezés hatékonyságának növelése szempontjából pedig áttörést eredményezhet.
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A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikerét 
befolyásoló egyes tényezők elemzése

Jobbágy Zoltán
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Bevezető

A folyamatosan változó biztonsági környezet újból és újból kihívások elé állítja az államot 
és benne a haderőt. A globalizált világ állandóvá vált társadalmi és gazdasági megráz-
kódtatásai, a növekvő biztonsági kockázatok és egyéb bizonytalanságok az államot, 
a kormányzatot és a fegyveres erőket is rendkívüli feladatokkal szembesítik.1 A köz-
érdeket érvényesítő közszolgálatnak, a jó és stabil kormányzásnak, benne a jól felszerelt 
és kiképzett haderővel, korszerű tudományos ismeretekre és felsőfokú képzésre kell 
épülnie. A fent említett megállapításokkal összhangban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája 
fő kutatási prioritásként határozta meg az új környezeti kihívások, az állam és a jó kor-
mányzás, valamint az egyes hivatásrendek tevékenységének tudományos vizsgálatát.2

Kapcsolódási pontok

Jelen könyvet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megkezdett fejlesztésekből kiindulva, 
a fenntartói igényeket figyelembe véve, a hazai és nemzetközi, valamint a felsőoktatási 
és közszolgálati stratégiai környezet szem előtt tartásával és az azzal összhangban állí-
tottuk össze. Tartalma beleillik a hadtudományi kutatások nemzetközi térben tapasz-
talható fő irányába, amelyek a műveletek megtervezése, megszervezése és végrehaj-
tása során az együttműködési képesség növelése, a többnemzetiség tartalmi elemeinek 
meghatározása, valamint az összhaderőnemi jelleg erősítésének irányaiba mutatnak.3 
A könyv szorosan kapcsolódik egy korábbi KÖFOP-pályázat keretében létrehozott 
és  2017–2018-ban  aktív Jó Állam – Hatékony Haderő Ludovika Kutatócsoport tevé-
kenységéhez is.4 A kutatócsoport olyan szellemi tudásközpontként működött, amely 

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia  2016–2020 (2016). 34.
2 Pohl  2014, 356–367.
3 Pohl  2013,  112–118. 
4 A Ludovika Kutatócsoport a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó 
kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működött.
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a koordinált  tudáskoncentráció elve mentén végzett tudományos kutatásokat. A szervezeti 
egységnek nem minősülő, határozott ideig működő kutatócsoport a szövetségi összhade-
rőnemi műveletek témakör kiemelt kutatásával ért el tudományos eredményeket. A had-
elmélet és a hadviselés terén bekövetkezett változásokat maximálisan figyelembe véve, 
a vonatkozó kutatások tematikájának változásaival, vizsgálati körének szélesedésével 
összhangban a kutatócsoport kiemelt figyelmet fordított a civil és katonai együttműködés, 
a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok együttes tevé-
kenysége vizsgálatára.5 A Kormány  2014–2020 közötti Közigazgatási- és Közszolgál-
tatás-fejlesztési Stratégiája külön intézkedésként fogalmazta meg a védelmi igazgatás 
fejlesztését. Ez magában foglalja a különleges jogrendre történő felkészülést, valamint 
a különleges jogrendi időszakok és helyzetek honvédelmi feladatainak tervezésére, szer-
vezésére és azok végrehajtására irányuló állami tevékenységeket. A védelmi igazgatás 
honvédelmi feladatainak koordinált és hatékony végrehajtása megköveteli a Magyar 
Honvédség folyamatos fejlesztését, a NATO-tagországokkal és a különböző hazai szerep-
lőkkel való együttműködést lehetővé tevő képességek javítását. Jelen könyv hozzájárul 
az egységes közszolgálati képzések strukturális, intézményi és személyzeti feltételeinek 
javításához. Az átfogó megközelítés jegyében új tartalmi elemekkel gyarapítja a polgári 
közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi 
állományának ismeretét. Az közszolgálati életpályák szereplői közötti együttműködést 
elősegítve lehetővé teszi a szövetségi összhaderőnemi műveletek megtervezésére, meg-
szervezésére és végrehajtására vonatkozó nemzetközi elméletek megismerését, vala-
mint az elméleteken belüli meghatározó szempontok hazai adaptálását. A továbbképzés 
és kompetenciafejlesztés területén pedig biztosítja a legújabb nemzetközi és hazai kuta-
tások eredményeihez való hozzáférést. Fejezeteiben összegyűjti, szintetizálja és a hazai 
viszonyokhoz adaptálja a közszolgálat egyik meghatározó fontosságú területén kelet-
kező tudást. Tartalommal tölti meg a közszolgálati életpályák bevezetésével összefüggő, 
a hivatásrendeket egyaránt érintő szakmai képzéseket, tananyagfejlesztéseket és oktatást. 
A közszolgálati integrált közös hivatásrendi szakmai gyakorlat számára a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőfokú képzés területén egységes hátteret biztosít. A közszolgá-
latban megvalósítandó képzési és továbbképzési rendszerben meghatározott fejlesztési 
iránynak megfelelően pedig hozzájárul a belügyi, a honvédelmi és a külügyi állomány 
specifikus fejlesztési igényeit szolgáló képzésfejlesztés és továbbképzés megvalósításához 
is.6 A könyv szorosan kapcsolódik Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 
 2013–2020 tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus céljaihoz is, amelyek között kiemel-
kedően fontos a tudományos kutatás kérdésköre, valamint meghatározó a különböző 
tudásbázisok létrehozása. A vonatkozó kutatások nemzetközi folyamataiba bekapcso-
lódva hatékonyan járul hozzá a közszféra honvédelemhez  kapcsolódó innovációihoz. 

5 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia  2016–2020 (2016). 
35–36.
6 A Kormány  2014–2020 közötti Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiája (2014).  14., 
 20., 66.
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Lehetővé teszi a tudásáramlás erősítését, támogatja a vonatkozó szakterületek nemzeti 
és a nemzetközi szereplői között meglévő kapcsolatokat, segíti azok további fejlődését, 
valamint gazdagítja a közösségi-állami szektor hatékonyságát az oktatás-képzés-tovább-
képzés terén. A tudásfelhasználással kapcsolatos specifikus céloknál, magas hozadékkal 
bíró, atipikusnak számító inter- transz- és multidiszciplináris kutatás eredményeinek 
közlésével támogatja egy innovációs ökoszisztéma létrehozását a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen belül kari, intézeti és tanszéki bontásban. Az ökoszisztéma elemeit egyetemi 
oktatók, valamint nemzetközi és hazai, parancsnoki/vezetői és törzsbeosztásokban szol-
gáló katonatisztek képzik.7 A könyv szorosan kapcsolódik még az Alaptörvény Magyar 
Honvédségre vonatkozó cikkéhez is, amely szerint a Magyar Honvédség alapvető feladata 
Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nem-
zetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint 
a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése, emellett 
közreműködés a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és felszá-
molásában. Az alapvető feladatok sikeres végrehajtása megköveteli a NATO-tagorszá-
gokkal való együttműködést lehetővé tevő képesség javítását, amely jelen könyv össze-
állításának az egyik fő oka volt.8 Magyarország  2012-ben  elfogadott Nemzeti Katonai 
Stratégiájával összhangban, a hadelmélet és hadviselés terén bekövetkezett változásokat 
maximálisan figyelembe véve, a vonatkozó kutatások tematikájának változásaival, 
vizsgálati körének szélesedésével összhangban a könyv kiemelt figyelmet fordít 
az együttműködési képesség nemzetközi dimenziója mellett annak hazai – civil 
és katonai együttműködés, a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági 
szolgálatok együttes tevékenysége – vizsgálatára. A Nemzeti Katonai Stratégiával 
összhangban pedig alapvetésként kezeli, hogy a biztonság összetett, és elemei szorosan 
összefüggnek egymással. Egyértelművé teszi, hogy a honvédelem ügyét nem lehet 
a biztonság más területeitől elválasztva, önmagában értelmezni, mivel a biztonsági 
kihívások kezelése túlnyúlik egyes szakminisztériumok hatáskörén, ezért összehangolt 
kormányzati együttműködést kíván meg. A könyv bizonyítja, hogy korunk összetett 
katonai kihívásaira csak olyan haderő képes sikeres választ adni, amelynek állománya 
magas színvonalú képzésben és kiképzésben részesült, megfelelő fizikai és pszichikai 
állóképességgel rendelkezik, képes nemzetközi környezetben történő magas színvonalú 
munkavégzésre, valamint feladatai végrehajtását illetően motivált és elkötelezett. 
Igazolja, hogy szükség van egy, a feladatok sikeres végrehajtására felkészítő, a kor 
követelményeinek megfelelő – közép- és felsőfokú – képzéseknek, tanfolyamoknak, 
kiképzéseknek, gyakorlatoknak, valamint a vezetők kiválasztásnak keretet biztosító 
kiválasztási rendszerre. Az ehhez szükséges vezetői képesség központú tisztképzésnek 
és az ehhez igazodó altisztképzésnek meg kell teremteniük a közszolgálati pályák közötti 
átjárhatóság feltételeit. A Magyar Honvédség állományában egyre inkább növekszik 
azok száma, akik számottevő nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. A haderő 

7 Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia  2013–2020 (2013). 30–40.
8 Magyarország Alaptörvénye (2011). 28.
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korszerűsítése során ezért alapvető fontosságú a nemzetközi környezetben megszerzett 
tudás és tapasztalat hasznosítása.9

Könyv felépítése

A könyv  11 fejezetben vizsgálja az ezredforduló utáni időszak szövetségi összhaderőnemi 
műveleteinek sikerét befolyásoló egyes katonai, társadalmi, valamint kulturális 
tényezőit. A fejezetek alapját általánosítható tudományos és szakmai megállapításokat 
megfogalmazó tézisek képezik. A tézisek összefoglalják a szövetségi összhaderőnemi 
műveletek egy-egy sajátosságát, bemutatják a vonatkozó tudományos hátteret, valamint 
ismertetik a legfontosabb eredményeket. A fejezetek olyan színes tudásanyagot adnak 
át, amely a szövetségi összhaderőnemi műveletek teljes spektrumára vonatkozó korszerű 
ismeretekből épül fel, így segítve elő a katonai hivatásrend főbb feladatainak és egyes 
működési sajátosságainak jobb megértését, valamint támogatva a közszolgálati életpályák 
egymáshoz közelítését. A fejezetek foglalkoznak a szövetségi összhaderőnemi műveletek 
sikere szempontjából kiemelt fontosságú személyi állománnyal való gazdálkodás, vagyis 
a humánerőforrás-gazdálkodás helyzetével, Clausewitz tanainak használhatóságával 
az ezredforduló környékének fegyveres konfliktusaiban és bemutatnak Magyarországon 
kevésbé ismert, felkelésellenes tevékenységek során tapasztalatot szerzett klasszikusokat 
(Machuca, Gwnn, Galula, Trinquier). Korábbi korok hadviseléséhez kötik a szövetségi 
összhaderőnemi műveletek kapcsán manapság nagyon sokat hangoztatott átfogó 
megközelítést, valamint a vezetés-irányítás területét. Feltárják a háború és benne 
a hadviselés biológiai dimenzióját, részletezik az antropológiai, néprajzi ismeretek 
megnövekedett jelentőségét és egy példát bemutatva ismertetik az összhaderőnemi 
műveletek végrehajtása során a szövetségi támogatás meglétét és a koalíciós partnerek 
fontosságát. A könyv fejezetei elsősorban azoknak szólnak, akik részleteiben akarnak 
megismerkedni a szövetségi összhaderőnemi műveletek elméleti alapjaival. Emellett 
érdekes és értékes információ val szolgálhat azoknak is, akik csak felszínesebben 
szeretnék megismerni a tématerület jelenlegi állását, a legutóbbi időkben elért tudományos 
eredményeket, valamint a felmerült ellentmondásokat és megoldásra váró kérdéseket. 
Ilyen értelemben a fejezetek önállóan is érthetők – és remélhetőleg élvezhetők. A könyv 
fejezetei jellegüket tekintve egyszerre leírók, elemzők és magyarázók. Leírók abban 
az értelemben, hogy bemutatják a szövetségi összhaderőnemi műveletek egyes tényezőinek 
főbb jellemzőt és sajátosságait. Elemzők azért, mert azokat társadalmi, kulturális 
és antropológiai összefüggésekbe helyezve mutatják be és értelmezik. Magyarázók 
pedig azért, mert a bemutatott tényezőket a főbb okok mentén ragadják meg és fejtik 
ki. A könyv esetenként történelmi példák bemutatásán keresztül ad útmutatást, és teszi 
lehetővé összetett folyamatok megértését, azok jobb kezelését. A könyv fejezeteinek 
címei, valamint a fejezetek alapját képező tézisek a következők:

9 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (2012). 5.,  16.
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1. Humán erőforrás: A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikerének egyik 
kulcsa a személyi állomány, azonban a Magyar Honvédség esetében az elmúlt 
évtizedek átszervezései nem járultak hozzá annak minőségi megújulásához.

2. Clausewitz tanai: A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikeres megvívását 
lehetővé tevő elméleti alapok továbbra is megtalálhatók Clausewitz fő művében, 
bárhogyan változzon is a háború megjelenési formája.

3. Spanyol klasszikus: A  21. század elején a szövetségi összhaderőnemi műveletek 
alapvetően felkelés elleni műveletekként valószínűsíthetők, ezért jellegükben 
nagymértékben hasonlítanak korábbi korok birodalmi hadviselésére.

4. Átfogó megközelítés: A műveletek átfogó megközelítése az ezredforduló válasza 
az egyre összetettebbé váló biztonságpolitikai kihívásokra, de jellegében szintén 
nagymértékben hasonlít egy korábbi kor birodalmi hadviselésére.

5. Biológiai dimenzió: A felkelésellenes szövetségi összhaderőnemi műveletek 
sajátossága az aszimmetria, az alacsony intenzitás és az irregularitás, amelynek 
számos jegye megtalálható a biológiai evolúcióban is, a fajon belüli erőszak for-
májában.

6. Antropológiai ismeretek: A hadműveleti környezet jobb megértése, a szövetségi 
összhaderőnemi műveletek sikeres megvívása megköveteli, hogy a hadtudomány 
nyisson más tudományágak, többek között az antropológia irányába is.

7. Alkalmazott néprajz: A kulturális antropológia, az alkalmazott néprajz és a had-
színtérre vonatkozó társadalmi és kulturális ismeretek fontossága korábbi 
korokban is kulcsszerepet játszott a fegyveres konfliktusok kimenetelét illetően.

8. Birodalmi rendfenntartás: A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikeres meg-
vívásában központi szerepet tölt be a küldetésorientált vezetés, amelynek eredete 
megtalálható a brit gyarmati hadviselés kis háborúiban is.

9. Felkelésellenes műveletek: A felkelésellenes összhaderőnemi műveletek számos 
sajátossága megtalálható olyan kevésbé ismert klasszikusok munkáiban, mint 
David Galula, aki annak elméletét és gyakorlatát részletezte francia megközelí-
tésben.

10. Modern hadviselés: A francia Roger Trinquier által részletezett modern hadvi-
selés elmélete és gyakorlata is számos ponton tekinthető a felkelésellenes össz-
haderőnemi műveletek egyik szellemi előfutárának.

11. Szövetségi támogatás: Az összhaderőnemi műveletek sikeres megvívása még 
a viszonylag nagy és gazdag tagállamok esetében sem képzelhető el szövet-
ségi támogatás és koalíciós partnerek nélkül, amire jó példa Franciaország esete 
Maliban.
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Humán erőforrás

Tézis: A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikerének egyik kulcsa a személyi állo-
mány, azonban a Magyar Honvédség esetében az elmúlt évtizedek átszervezései nem 
járultak hozzá annak minőségi megújulásához.

Az önkéntes szolgálaton alapuló, expedíciós jellegű haderő képe az ország biztonsá-
gához és katonai védeleméhez kapcsolódó, a hagyományos feladatokat jelentős mértékben 
átértékelő védelmi felülvizsgálat eredményeként  2003-ra  vált nyilvánvalóvá. A globáli-
sabb szerepvállalásra is képes, könnyebb és mobilabb haderő kialakítása azonban a fel-
adatrendszer, a struktúra és a működési jellemzők jelentős változásaival járt együtt. 
A hagyományos területvédelmen túli, szélesebb nemzetközi szerepvállalást lehetővé tevő, 
önkéntes katonai szolgálaton alapuló haderő kialakítása – sok új NATO-tagországhoz 
hasonlóan – Magyarország esetében is ellentmondásos folyamattá vált. Az áttérés alap-
jaiban változtatta meg a működési jellemzőket és építkezési elveket, ezért az önkéntesség 
elvén alapuló rendszer mechanizmusai feszültségekkel terheltek.10

A professzionalizálódás útján

A Magyar Honvédség professzionálissá válása összetett folyamat, amelyben egyszerre 
kell megoldani a biztonságpolitikai kihívásokkal összhangban álló új típusú képességek 
kialakítását és a haderő beillesztését a magyarországi munkaerőpiaci folyamatokba. 
Az önkéntes haderőre történő átállás óta a Magyar Honvédség munkáltatóként érzékeny 
a dinamikus társadalmi folyamatokra, és az elvártnál lassabban reagál a munkaerőpiac 
változásaira. Az áttérés óta nyilvánvalóvá vált, hogy a szükséges létszámú és megfelelő 
minőségi mutatókkal rendelkező személyi állomány megszerzése és megtartása komoly 
kihívás. A fejlesztési lehetőségek vártnál korlátozottabb biztosítása és az önkéntes haderő 
tervezettnél gyorsabb bevezetése miatt az átállással együtt járó új típusú követelmé-
nyek és a hozzájuk kapcsolódó mechanizmusok, értékek és normák bevezetése komoly 
feszültségeket és működési zavarokat eredményeztek. A biztonságpolitikai kihívások 
változásaiból következő haderőreformokkal együtt járó nagyarányú szervezeti átalakí-
tások és létszámcsökkentések miatt nem valósultak meg a személyi állomány érdekében 
elhatározott stabilizációs lépések, és különösen komoly hiányosságok mutatkoznak az új 
szolgálati kultúra megszilárdítása terén.11 A hiányosságok ellenére a személyi állomán-
nyal való szakszerű gazdálkodás fontossága a szavak szintjén a Magyar Honvédségben 
megvan. A Nemzeti Katonai Stratégia szerint a haderő legfontosabb és legértékesebb erő-
forrása a katona, a személyi állomány. A feladatára felkészített, megfelelő fizikai és pszi-
chikai állóképességgel rendelkező katona munkája, személyes áldozatvállalása – amelybe 
beletartozik akár életének kockáztatása is – döntő fontosságú a Magyar Honvédség 

10 A Magyar Honvédség Humánstratégiája  2008–2017 (2008). 3–4.; Bakos  2014, 210–218.
11 A Magyar Honvédség Humánstratégiája  2008–2017 (2008). 4.
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mindenkori alkalmazhatósága szempontjából. A honvédelem területén katonaként szol-
gálók és más jogviszonyban foglalkoztatottak társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése 
nemzeti ügy, mivel az önként vállalt katonai szolgálat presztízse kulcsfontosságú tényező 
a személyi állomány utánpótlása és megtartása terén.12

Biztonságpolitikai változások

A hivatásos és szerződéses katonákból álló Magyar Honvédség létrejötte egy másfél 
évtizeden át tartó hosszú és sok esetben fájdalmas útkeresés eredménye. A Varsói Szer-
ződés megszűnése és a Szovjetunió felbomlása véget vetett a tömbpolitikán alapuló 
kétpólusú világrendnek, amely következtében radikálisan csökkent az európai államok 
közötti nagyméretű háború esélye. A biztonságpolitikai környezet változása világosan 
jelezte, hogy a bipoláris szembenálláshoz, a területelvű védelemhez kapcsolódó nagy 
létszámú tömeghadseregek kora lejárt. Ez a kontinens szinte valamennyi országában 
felvetette a védelmi kiadások és a haderő létszámának radikális csökkentését és külön-
böző haderőreformok végrehajtásának szükségességét, amelyre Magyarországon először 
 1989–90-ben  került sor. A nyugati országok haderőivel ellentétben azonban a Magyar 
Honvédség a rendszerváltással együtt járó gazdasági visszaesés és forráshiány mellett 
élte meg azt, hogy a védelmi szféra a politikai vezetés számára fokozatosan a fontossági 
sorrend végére került.13 A biztonsági környezet változása mellett ezt a folyamatot erősí-
tette, hogy a biztonság kérdéskörén belül a magyar társadalom számára a szűk értelemben 
vett katonai biztonságnál jóval fontosabbá váltak a biztonság gazdasági és szociális 
dimenziói, úgymint a munkanélküliség, az elszegényedés, a közbiztonság vagy a nemrég 
lezajlott világméretű pénzügyi válság és annak hatásai. A forráshiány mellet a meglévő 
elavult struktúra és a pazarló gazdálkodás azt eredményezte, hogy a haderőreformok 
többsége hosszú ideig gyakorlatilag kimerült a haderő mechanikus és fűnyíróelvszerű 
létszámcsökkentésében. A haderőreformoknak rendszerváltás utáni első évtizedben 
tapasztalható, alapvetően mennyiségi és nem minőségi megközelítésében fontos sze-
repet játszott az új politikai eliteknek a védelmi szféra irányítása és átalakítása terén 
megnyilvánuló tapasztalatlansága, valamint a mindenkori katonai vezetés különböző 
szakmai szempontjainak figyelmen kívül hagyása.14 A biztonság kérdésének bővebbé 
és átfogóbbá válásával párhuzamosan folyamatosan bővült a biztonsági kockázatok köre 
is. A biztonságpolitikában a hagyományos nemzetállami szereplők mellett fokozatosan 
egyre nagyobb szerephez jutottak olyan nem állami szereplők, mint a nemzetközi szer-
vezetek, a multinacionális vállalatok, a különböző nem kormányzati szervezetek, vala-
mint egyes nemzetközi bűnözői és terrorista csoportok. Az átrendeződött nemzetközi 

12 A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája (2009).  14; Magyarország Nemzeti Katonai 
Stratégiája (2012).  16.
13 Szenes  2009, 33.; Kern  2006, 3–5.
14 Szenes  2009, 33–34.
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rendszer sajátossága lett, hogy abban egyszerre vannak jelen a hagyományos bizton-
sági kockázatok és az új, gyakran globális megjelenésű vagy kiterjedésű fenyegetések. 
Az új típusú fenyegetések és kihívások változatosabbak a bipoláris világrend alapvetően 
katonai-politikai köntösben megjelenő kihívásainál. Jellemző tendenciává vált a külső 
és belső kockázati tényezők közötti határvonal elmosódása is. A kockázati tényezők 
globálisan, regionálisan és belső szinten, általában nem egymástól elkülönülten, hanem 
egyszerre és egymást erősítve jelentkeztek, amelyekre a nemzetközi szervezetekben, 
intézményekben és más együttműködési struktúrákban folytatott tevékenység kínálta 
a leghatékonyabb választ.15 Az egyre összetettebbé váló biztonságpolitikai kihívások 
miatt a rendszerváltó politikai eliteknek egy gyorsan változó nemzetközi és biztonsági 
környezetben kellett meghatározniuk országuk alapvető érdekeit. A rendszerváltó ország 
új, nemzeti alapokra helyezett kül- és biztonságpolitikája meghatározásának nehézségét 
jól mutatja, hogy a haderőreformokhoz nélkülözhetetlen első biztonságpolitikai alap-
dokumentumok is csak nehézkesen és viszonylag későn, az  1990-es  évek közepére szü-
lettek meg. Magyarország esetében ez alapvetően a biztonságpolitikai és a honvédelmi 
alapelvek elfogadását jelentette. Az ország emellett még évekig adós maradt a védelmi 
szféra koncepcionális átalakításához szükséges iránymutatást magában foglaló nem-
zeti biztonsági stratégia kidolgozásával. Mindezen kihívások mellett a rendszerváltó 
ország haderejére a Varsói Szerződés kétes öröksége nehezedett. Ez egy túlméretezett, 
struktúrájában, haditechnikájában, kiképzettségében és mentalitásában a szovjet vezetés 
alatt végrehajtandó támadó hadműveletekhez kialakított haderőt jelentett. Nem meg-
lepő, hogy a haderőreformok legelső céljai között olyan szempontok szerepeltek, mint 
a haderő támadó jellegének védelmivé való átalakítása, a hadsereg finanszírozhatósá-
gának biztosítása és az elkerülhetetlen technikai modernizáció. A haderő-átalakítások 
során a Magyar Honvédség létszáma és fegyverzete ugyan jelentősen csökkent, de egy-
részt azok nem érintették az alapvetően tömeghadsereg-jellegű struktúrát, másrészt 
nem történtek lépések a fegyverzetcsökkentés és a haderő technikai modernizációjának 
összekapcsolására. A források hiánya miatt pedig a technikai fejlesztések nagy része 
szinte mindig lekerült a napirendről, de legalábbis csökkent módon valósultak meg.16

Egymásutáni haderőreformok

Az elmúlt két és fél évtized magyar haderőreform-kísérleteit korlátozó, időnként meg-
akasztó negatív tényezők jelentős része objektív és az  1990-es  évek társadalmi-gazdasági 
átalakulásához kötődött. Az évtized második felére azonban a védelmi szféra forrás-
bővülése és a letisztultabb biztonságpolitikai helyzet mellett már a NATO-csatlakozással 
és a szövetségi tagsággal együtt járó kötelezettségek dinamizálták a haderőreform 

15 Nemzeti Biztonsági Stratégia (2004). 2–3.; Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája (2012). 
 1378–1379.
16 Szenes  2009, 34.
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folyamatát.  Sajnos ekkora a haderőreform fogalma már alapvetően negatív tartalommal 
telítődött, és lényegében létszámcsökkentésre és szervezetleépítésre redukálódott. Vég-
rehajtását a mennyiségi és a fiskális szemlélet uralta, amely a sok próbálkozás ellenére 
sem tudott kiterjedni a haderő struktúrájának átalakítására. Ilyen körülmények mellet 
a Magyar Honvédség, amely a rendszerváltást követő években fokozatosan felélte kész-
leteit és tartalékát, valamint technikailag és erkölcsileg leamortizálódott, továbbra is 
rendkívül költséges és alacsony hatékonysággal működő szervezet maradt. Nyilvánvalóvá 
vált tehát, hogy az átalakítás nem folytatható tovább az addig követett és az alapvető 
strukturális, valamint működési problémák megoldására képtelen gyakorlattal. Elenged-
hetetlenné vált egy új haderő-átalakítási terv kidolgozása, amelyre a közeledő NATO-
tagsággal egyedülálló lehetőség teremtődött. Lehetővé vált, hogy a Magyar Honvédség 
átalakítása a hosszú stagnálás, a korábbi évek kitérői, sőt buktatói után végre más ala-
pokról indulhasson.17 A rendszerváltozást követő euroatlanti integrációs folyamat ered-
ményeként Magyarország olyan nemzetközi szervezetek tagjává vált, amelyekben a tag-
államok stabilitása a közös értékek, a demokrácia és jogállamiság, az emberi jogok 
és alapvető szabadságjogok érvényesülésének biztosításán nyugszik, és amelyek meg-
védéséért a tagok készek egymást segíteni. Magyarország biztonsági helyzete tehát 
szilárdabbá vált, biztonságának alapvető garanciáját a NATO és később az EU keretein 
belül folytatott együttműködés képezte. Az integrációt követően Magyarországot nem 
fenyegette katonai agresszió, de az egyéb hagyományos fenyegetések kockázata is mini-
málissá vált. Az új fenyegetésekre és kihívásokra pedig már nemcsak a nemzeti erőfe-
szítéseket összehangoló kormányzati fellépéssel, a képességek tudatos fejlesztésével 
és rugalmas alkalmazásával, hanem széleskörű nemzetközi együttműködéssel lehetett 
hatékonyabb válaszokat adni.18 A NATO-csatlakozást követő, a védelmi szektor egészét 
és nem csak annak egyes elemeit érintő stratégiai felülvizsgálat előírta a Honvéd Vezérkar 
integrációját a Honvédelmi Minisztériumba, meghatározta a vezetési szintek számának 
és az új haderőstruktúra kialakításának eredményeként a személyi állomány létszámának 
csökkentését, a katonai szervezetek gazdaságosabb működtetését, valamint a haderő 
finanszírozhatóságának megteremtését. A korábbi haderő-átalakításokhoz képest új 
elemként jelentkezett, hogy a védelmi felülvizsgálat fontos részét képezte a személyi 
állománnyal való szakszerű gazdálkodás fontosságának felismerése. A megfelelő moti-
vációval és társadalmi tekintéllyel rendelkező személyi állomány kialakítása érdekében 
került sor egy átfogó humánstratégia kidolgozására. A Magyar Honvédség létszáma 
ugyan ismét csökkent, de központi elemként jelent meg a haderő belső állományarányának 
átalakítása, a tiszthelyettesek és a csapattisztek számának növelése, valamint a magas 
rendfokozatú tisztek arányának mérséklése. A csökkentéssel együtt járó modernizáció 
első lépéseként a forrásokat a hivatásos állomány munka- és életkörülményeinek javí-
tására kívánták fordítani.19 Bár a NATO-csatlakozást követő védelmi felülvizsgálat 

17 Szenes  2009, 35.
18 Nemzeti Biztonsági Stratégia (2004). 1.; Weaver  2001, 8–10.
19 Szenes  2009, 36–37.
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és haderőreform minden korábbinál jobban igyekezett a Magyar Honvédség moderni-
zálását megalapozni, számos alapvető kérdésben nem tudott elszakadni a korábbi reform-
kísérletek szemléletétől és módszerétől. Komoly problémaként jelentkezett, hogy 
a katonák egzisztenciális és morális helyzete szempontjából indokolt volt az élet- és mun-
kakörülmények javításának elsőbbséget adni, azonban a szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése szempontjából az ütemezés kedvezőtlen volt. Nem meglepő, hogy a  2002-es  
választásokat követően a politikai vezetés a védelmi szféra újabb felülvizsgálatát rendelte 
el. A korábbi felülvizsgálatokkal és haderőreformokkal ellentétben ennél a védelmi fe-
lülvizsgálatnál újdonság volt az módszer, amely egyfajta rendszerbe próbálta szervezni 
a haderőreform folyamatát.20 Az alkalmazott tízlépéses iteratív módszer minden kétséget 
kizáróan a korábbiakhoz képest előrelépést jelentett, de a személyi állomány pénzügyi 
tényezőként való leegyszerűsített kezelését sokan visszalépésként élték meg. Az iteráció 
hetedik lépéseként jelentkezett a hiteles és megalapozott költségszámítás, amely a haderő 
modelljének és a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásoknak az összevetését jelentette. 
Ezt követte nyolcadik lépésként a korlátozott pénzügyi források tükrében végrehajtott 
választási lehetőségek vizsgálata annak érdekében, hogy az erőforrások és a feladatok 
között egyensúly jöjjön létre. Következő lépés volt a prioritások megállapítása, amely 
tartalmazta a fejlesztések irányának és azok mértékének meghatározását. Utolsó lépé-
séként az erőforrások allokációja és az alapterv véglegesítése szerepelt. A személyi állo-
mányról, azaz a humánerőforrásról és annak a többi – pénzügyi és anyagi, technikai – erő-
forrásoktól való eltérő jellegéről és sajátosságairól szó sem esett. Ennek ellenére az ismét 
védelmi felülvizsgálatra keresztelt haderőreform sikeres volt olyan értelemben, hogy 
a biztonságpolitikai kihívásokat alapul véve  14 fő feladatot határozott meg a Magyar 
Honvédség számára.21 Kezdeti lépéseként felmérték Magyarország biztonsági környe-
zetét, vagyis megtörtént az országot érintő fenyegetések, lehetséges fenyegetések és koc-
kázatok számbavétele. A nemzeti biztonsági stratégia és a védelmi felülvizsgálat meg-
állapításai alapján megállapítást nyert, hogy a Magyarország ellen irányuló 
fenyegetettségek a fenyegetés, potenciális fenyegetés, kockázat fogalmaival határozhatók 
meg a legjobban. A felülvizsgálat arra az eredményre jutott, hogy az országnak közép-
távon – 10–15 éven belül – nem kell számolnia hagyományos katonai fenyegetéssel, azaz 
egy Magyarország ellen irányuló hagyományos hadászati szintű támadással. Az országot 
érintő lehetséges fenyegetések körébe a regionális – a délkelet-európai, kelet-európai 
és a mediterrán térséget magába foglaló – instabilitás, a terrorizmus problémája, vala-
mint a tömegpusztító fegyverek elterjedése és a hagyományos fegyverek illegális keres-
kedelme tartoztak. Kockázatként értékeltek többek között az olyan tényezőket, mint 
az illegális és tömeges migráció, a szervezett bűnözés, a drogkereskedelem és a környe-
zeti csapások, ártalmak.22 A védelmi felülvizsgálat szervezeti feladatainak végrehajtása 
 2004-ig  megvalósult. A békeidőszaki sorkatonai szolgálat megszűnt, a haderő hosszú 

20 Szenes  2009, 37–38.
21 Szenes  2009, 38.
22 Szenes  2009, 39.
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távú fejlesztési koncepciója a  2004–2013 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési ter-
vekben realizálódott. A tervezett feladatok végrehajtását azonban akadályozta az EU-
csatlakozást követő védelmi költségvetési forrásmegvonás, illetve a tárca költségveté-
sének  2005-től  kezdődő folyamatos csökkentése. A  2006. júniusban megalakult kormány 
nem rendelt el védelmi felülvizsgálatot, hanem bizonyos módosításokkal folytatta 
a korábbi védelmi politikát. Ezt nemcsak azért tehette meg, mert a rendszerváltás óta 
először ugyanazon politikai pártok kerültek hatalomra, hanem azért is, mert a kormány 
honvédelmi programja lényegében nem változott. Az új védelmi politika négy célt tűzött 
ki a tárca elé a  2006–2010 közötti időszakra, úgymint a  21. század új típusú fenyegeté-
seire adandó válaszok szövetséggel együtt való megtalálása, a haderő-átalakítás befeje-
zése és a személyi állomány további professzionalizációja, az expedíciós képességek 
és az együttműködési lehetőségek fejlesztésének folytatása, valamint hatékonyabb erő-
forrás-menedzsment kialakítása a védelmi tárcánál.23 Ezen célok elérése érdekében szü-
letett meg a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányait meghatározó 
51/2007. (VI. 6.) OGY-határozat, amelyben fontos szempontként szerepelt a professzio-
nális haderő követelményeinek megfelelő korszerű állományszerkezet kialakítása, 
továbbá a megfelelő állomány- és rendfokozati arány kialakításához a jelenlegi előme-
neteli rendszerre épülő hitelesebb, átláthatóbb pályakép és életpályamodell kidolgozása. 
A Magyar Honvédség további fejlesztése során folyamatosan növelni kellett a szerződéses 
tiszthelyettes és legénységi állomány arányát, a nem kifejezetten katonai ismereteket 
igénylő beosztásokban pedig előnyben kellett részesíteni a polgári állomány foglalkoz-
tatását. A személyi állomány megtartásának alappilléreként az OGY-határozat a minő-
ségi teljesítmény hatékonyabb ösztönzését és elismerését emelte ki. Ismét fontos szem-
pontként szerepelt az állomány élet- és munkakörülményeinek, különösen a személyi 
állomány lakhatási támogatásának lehetőség szerinti javítása. További feladatként jelent-
kezett még a haderő igényeihez igazodó foglalkoztatáspolitika alkalmazása, a toborzási 
és hadkiegészítési, a képzési és kiképzési rendszer korszerűsítése, valamint a haderő 
számára szükséges személyi állomány biztosítása.24

Humánerőforrás-gazdálkodás

Az OGY-határozattal összhangban lévő és  2008-ban  elfogadott humánstratégia leszö-
gezte, hogy a Magyar Honvédség további fejlesztése során különösen fontos a katonai 
szolgálat egészét megalapozó, az akkori előmeneteli rendszerre épülő, a személyi állo-
mány függőleges és vízszintes mobilitását egyaránt biztosító életpálya, illetve pályakép 
kidolgozása. A kidolgozandó életpálya, illetve pályakép tartalmazzon döntési csomó-
pontokat, valamint az egyes szakaszokhoz tartozó követelmények egyértelmű megha-
tározását. A humánstratégia azt is kiemelte, hogy az új szolgálati kultúra megszilárdítása, 

23 Szenes  2009, 42.; Magyar Honvédség, az önkéntes magyar haderő (2005) 3.
24 51/2007. (VI. 6.) OGY-határozat a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól. 4901–4902.
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valamint a Magyar Honvédség szolgálati érdeke szempontjából kiemelten fontos személyi 
állomány pályán tartása céljából a különleges katonai-szakmai ismeretek, a magas szintű 
idegennyelv-tudás, a nemzetközi beosztásokban és missziókban történő szolgálatteljesítés 
során szerzett tapasztalatok váljanak az előmenetel szempontjából fontos tényezővé. 
További szempontként jelent meg, hogy csökkenjen az előmeneteli rendszer alapját képező 
személyügyi szaktevékenység bürokratikus jellege, a humáninformatikai rendszere pedig 
tegye lehetővé a papíralapú, korszerűtlen személyügyi eljárások modern, elektronikus 
eljárásokkal történő kiváltását. Az informatikai háttér biztosítsa a személyügyi nyilván-
tartási rendszer hatékonyságának növelését és a személyügyi eljárási rend gyorsítását.25 
A valóságban azonban a hivatásos haderőre történő átállást követő – és  2007-ig  elhú-
zódó – folyamatos szervezeti átalakítások, esetenként tapasztalható kapkodások 
miatt – a korábbi haderőreformokhoz hasonlóan – az állományarány változásaira meg-
hozott döntések szakmai kimunkálására nem vagy csak szűk körűen volt lehetőség. 
A szervezeti változásokból fakadó személyügyi döntéseknél az előmeneteli rendszer 
követelményeinek figyelmen kívül hagyása természetessé vált. A megfelelő alapismeretek 
hiányában nyilvánosan elhangzott, sok esetben túlzó elöljárói kritikák nemcsak az elő-
meneteli rendszerbe vetett bizalom csökkenését eredményezték, hanem a rendszer 
működtetése szempontjából elengedhetetlen szervezeti kultúraváltás szükségességét is 
megkérdőjelezték. A szervezeti átalakítások előmeneteli rendszerre gyakorolt káros 
hatása miatt a személyi állomány nem bízott az előmeneteli rendszer egyéni előmenetelre 
kifejtett kedvező hatásában. Ezt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által végre-
hajtott, a személyi állomány állapotáról szóló kutatás is alátámasztotta. Az előmeneteli 
rendszerre vonatkozó másik, hasonló tárgyú kutatás adatai szerint az állomány több 
mint fele az előmeneteli rendszer által kínált lehetőségekkel, míg fele a teljesítményér-
tékelés rendszerével egyáltalán nem vagy inkább nem volt elégedett.26 Beosztási és rend-
fokozati előmenetelét tekintve a megkérdezettek többsége egyre kevesebb esélyt látott 
maga előtt. Az is fontos észrevételként fogalmazódott meg, hogy az előmenetelt sok 
esetben nem vagy nem csupán a személyes kvalitások és az elért teljesítmény határozza 
meg. A magasabb beosztásba történő kinevezések során gyakori eset volt, hogy a sze-
mélyi javaslatok alapját nem a feltölteni tervezett beosztás és az előmeneteli rangsorban 
szereplők, hanem a szubjektív vezetői döntés jogszabályoknak való megfeleltetése 
képezte. Az elöljárók részéről gyakran tapasztalható „személyügyi munka egyenlő 
parancsnoki munka” mentalitás is a központi személyügyi gazdálkodás szükségességét 
vitatta és lényegében lehetetlenítette el, nyilvánvalóvá téve a szervezeti kultúraváltás 
elmaradásának egyik legfőbb okát. A modern hadseregekben alkalmazott gyakorlattól 
eltérően a Magyar Honvédségben a személyi állomány kiválasztásának alapját képező 
döntések során nem egy esetben figyelmen kívül hagyták az előmenetel törvényben 
és jogszabályokban meghatározott feltételeit, úgymint az előírt végzettség és a katonai-
szakmai képesítés jellege, a gyakorlati tapasztalat megléte, a teljesítményértékelésre 

25 A Magyar Honvédség Humánstratégiája  2008–2017 (2008). 27–28.
26 Jobbágy–Vilner  2010, 22.
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kapott pontszámok értéke, illetve az előmeneteli bizottságok támogató javaslata.27 A szer-
vezeti átalakítások után kialakult jelentős létszámhiány miatt a beosztások törvény által 
lehetővé tett pályázati úton történő biztosítására sajnos csak korlátozottan volt mód. 
Alapvető gondként jelentkezett a beosztások betöltéséhez meghatározott iskolai végzett-
ségi követelményeknek való megfelelés, valamint a fokozatosság elvének betartása. 
Az eltérített beosztások magas száma egyértelműen a jogszabályi előírásoknak nem 
minden szempontból megfelelő személyek magasabb beosztásba helyezését tükrözte. 
A fentieken túlmenően további problémaként jelentkezett a történelmileg örökölt torz 
állomány- és rendfokozati arány, amelyekhez még hozzájárult a személyi állomány egyre 
korlátozottabbá váló mobilitási hajlandósága és a nyugdíjjogosultság elérésével megjelenő 
erős kilépési szándék.28 A humánerőforrás-gazdálkodás központi eleme a Magyar Hon-
védség esetében is elvileg az előmeneteli rendszer és a rendszeres teljesítményértékelés 
volt, amely mind az értékelést végrehajtóktól, mind az értékeltektől új gondolkodásmódot 
és egy új szervezeti kultúra meghonosodását követelte meg. A teljesítményértékelések 
egésze azonban azt mutatta, hogy a Magyar Honvédség tiszti és tiszthelyettesi állománya 
mentálisan nem volt elég felkészült az ilyen típusú személyi értékelés végrehajtására. 
További problémaként jelentkezett, hogy az értékelők egy része nem tekintette komoly 
és felelősségteljes feladatnak az értékelések végrehajtását, a személyre szóló következ-
tetések levonását, valamint a fejlődést elősegítő feladatok meghatározását. A teljesítmény-
értékelések belső tartalmi összetevői több esetben felületességet és túlzott szubjektiviz-
must tükröztek. Általános tapasztalat volt, hogy a számszerű értékelések sokszor nem 
fedték a szöveges értékelésben meghatározottakat, több esetben azzal szöges ellentétben 
álltak. Az előmeneteli bizottságok tevékenysége bürokratikus volt, munkájuk valós hatása 
nem érződött a személyi állomány előmenetelében. Az előmenetelhez kapcsolódó telje-
sítményértékelési rendszer objektivitását – a pontosan körülhatárolt értékelési útmutató 
ellenére – sok esetben megkérdőjelezték. Hasonló teljesítmények lényegesen eltérő, illetve 
lényegesen eltérő teljesítmények hasonló értékelést eredményeztek. A teljesítményérté-
kelést követő rangsorolási rendszer nem volt kellően nyilvános – az érintettek sok esetben 
nem voltak tisztában a pozíciójukkal –, ezért az ösztönző, a versenyszellemet fokozó 
ereje nem érte el az elvárt szintet. A szolgálati érdek szempontjából fontos állomány 
pályán tartása nehezen volt megvalósítható, amely a teljesítményértékelés említett prob-
lémái mellett a szervezeti átalakítások során fellépett nagyarányú kiáramlással is össze-
függött. A teljesítményértékelés végrehajtására vonatkozó, évente meghatározott humán-
politikai irányelvek ugyan alapvetően érvényesültek, de a személyi mozgatások során 
a teljesítményértékelések eredményeit ritkán vették figyelembe. Az előmenetel szem-
pontjából az előmeneteli bizottságok jelentősége elhanyagolható volt, és lényegében nem 
mutatott túl az előmeneteli rangsor összeállításán. Az előmenetel egyetlen feltétele a rang-
sorban való szereplés volt, de a helyezés már nem számított. Egyértelműen látható volt 
az a tendencia, hogy minél magasabb a vezetési szint, minél magasabb a rendfokozat 

27 Jobbágy–Vilner  2010, 22–23.
28 Jobbágy–Vilner  2010, 23.
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és minél központibb egy szervezet helye, annál magasabbak a pontszámok.29 Az elmúlt 
két évtized előléptetési gyakorlatából kitűnik, hogy többé-kevésbé elvárás lett a fiatalabb 
generációk kiválasztása a magasabb beosztások betöltésére. Ez a folyamat azonban nem 
mindig járt együtt a beosztások és rendfokozatok kapcsolatának szigorításával, a belső 
állományarányok racionalizálásával, amely miatt a beosztások és rendfokozatok, vala-
mint a rendfokozatok és az életkor közötti kapcsolat jelentősen fellazult. Sokakat léptettek 
elő magasabb rendfokozatokba a szükséges gyakorlati tapasztalatok megléte nélkül. 
Torzítóan hatott a polgári életben tapasztalt és a multinacionális cégek szervezeti kultú-
rájára jellemző gyors előléptetési lehetőségek iránt mutatkozó erőteljes igény is. Minden 
szabályozás ellenére a személyi állomány részéről a kivételes és természetesen gyors 
előmenetel lett az általános elvárás. Nagy számban jelentek meg a Magyar Honvédségben 
huszonéves főtisztek és a harmincas éveikben járó tábornokok akkor, amikor a haderő 
mérete és vezetési szintjeinek száma folyamatosan csökkent, hierarchikus tagozódása 
pedig egyszerűsödött.30

Hiányzó átfedések

A rendszerváltás után három évtizeddel Magyarország a biztonságot korszerűen és átfogó 
módon értelmezi, amelyben a hagyományos politikai és katonai tényezők mellett mar-
kánsan jelennek meg gazdasági, társadalmi, ezen belül emberi és kisebbségi jogi, vala-
mint környezeti elemek is. A magyar biztonságpolitika megértette, hogy a globalizáció 
és kölcsönös függőség erősödése nyomán módosult a biztonság fogalmához tartozó 
nemzeti érdekek tartalma és megjelenésük formája. Az euroatlanti integrációs folya-
matok következtében az állam politikai és gazdasági szuverenitása új értelmet nyert, 
mára Magyarország sajátos nemzeti érdekeinek jelentős része közös érdekekbe ágya-
zódva jelenik meg. Az ország alapvető értékként kezel és tart tiszteletben olyan hagyo-
mányos, szorosan összefüggő és egymást kölcsönösen feltételező értékeket, mint a béke, 
a biztonság, a stabilitás, a szuverenitás, a demokrácia, a jogállamiság, a vállalkozás 
szabadsága, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok. A magyar biztonságpo-
litika a nyugati értékrend mentén igyekszik megszervezni állampolgárai biztonságát, 
jólétét és gyarapodását, a magyarság kulturális örökségének és identitásának megőrzését. 
Magyarország a biztonságpolitikai érdekeit a magyar nemzeti érdekeket, a politikát, 
a gazdaságot, a kül- és biztonságpolitikát és a védelmet egyaránt magában foglaló euroat-
lanti integráció keretében érvényesíti.31 A Magyar Honvédség fejlesztésének keretet adó 
és a Nemzeti Biztonsági stratégiára épülő Nemzeti Katonai Stratégia is a biztonság új 
felfogását tükrözi, és abból indul ki, hogy a Magyar Köztársaságot hagyományos katonai 
agresszió nem fenyegeti. A lehetséges új veszélyeket bemutatva egyértelművé teszi, hogy 

29 Jobbágy–Vilner  2010, 24.
30 Jobbágy–Vilner  2010, 25.
31 Nemzeti Katonai Stratégia (2012). 1–2.
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a Magyar Honvédség itthon és külföldön végrehajtott béketeremtő és békefenntartó, 
valamint humanitárius tevékenysége mind Magyarország biztonságát szolgálja. A hon-
védelem továbbra is nemzeti ügy, amelynek két alappillére a nemzeti önerő és a szövet-
ségesi együttműködés. Ma Magyarországon teljes mértékben érvényesül a katonai erők 
demokratikus, hatalmi ágak között megosztott ellenőrzése. Magyarország olyan had-
erővel rendelkezik, amely a NATO katonai erejére és a szövetségesek segítségére támasz-
kodva elégséges módon képes mind az ország védelmét, mind a külföldi műveletekben 
való részvételt teljesíteni.32 A humánerőforrás-gazdálkodást illetően sajnos már nem 
ennyire pozitív a kép. A rendszerváltást követő mintegy három évtized átalakítási folya-
matainak következtében, a permanens átszervezések miatt az állomány jelentős részénél 
törések következtek be a pályán, sokan kerültek rossz egzisztenciális körülmények közé. 
A kétkeresős családmodell miatt a mobilitási hajlandóság alacsony, a szervezeti vál-
tozások következtében helyőrségváltásra kényszerülők közül sokan inkább a katonai 
pálya elhagyását választották. A Magyar Honvédség személyi állománya jelentős élet-
kori, rendfokozati és képzettségbeli ellentmondásokkal terhelt, amelyek nehezítik az új 
szervezeti kultúra meghonosítását, a tervezett minőségi megújulást. Az átszervezések 
során minden állománykategória nehéz időszakot élt át. A munkahely elvesztésétől való 
félelem, a helyőrségváltáshoz kapcsolódó nehézségek leküzdése mind bizonytalanságér-
zetet indukált. Nem javult lényegesen a korábbi átszervezések során kritikus szintet elért 
utazási probléma sem. Jelentős a MÁV és a VOLÁN helyközi járatain ingázók, a szol-
gálati vagy bérelt buszjáratokkal naponta utazók, valamint a hétvégi ingázók száma.33 
Ez utóbbi különösen aggasztó gond, mivel a hétvégi ingázást a katonacsaládok hosszú 
távon nehezen vagy egyáltalán nem viselik el. Az átszervezések során kiemelt fontos-
ságú volt a csapattagozat feltöltése, de egyelőre komoly probléma az üres beosztások 
viszonylag nagy száma. Minden állománykategóriában vannak hiányok, de arányaiban 
a legnagyobb hiány a legénységi állománynál jelentkezik. A tiszti és a tiszthelyettesi 
állománykategóriák átlagéletkorának csökkenése miatt nem volt mód a különböző terüle-
teken szerzett tapasztalatok átadására sem. Komoly hiányosságok jelentkeznek a szolgá-
lati érdek szempontjából kiemelten fontos személyi állomány pályán tartásában és az új 
szolgálati kultúra megszilárdításában. Általánosságban elmondható, hogy a személyi 
állomány mennyiségi és minőségi mutatói költséghatékonysági szempontból továbbra 
is túlzott terheket jelentenek, amelyet csak hosszabb távon, az állományarányok felül-
vizsgálatával és a megfelelő rendfokozati arányok kialakításával lehet orvosolni.34

32 Nemzeti Katonai Stratégia (2012). 5–8.
33 A Magyar Honvédség humánstratégiája  2008–2017 (2008). 5.
34 A Magyar Honvédség humánstratégiája  2008–2017 (2008). 9–10.
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Megoldatlan probléma

A  2010-es  parlamenti választások után a kormányzat célul tűzte ki, hogy az évek óta tartó 
kedvezőtlen folyamatok kezelésében tapasztalt csekély elmozdulás miatt egy új, a rendel-
kezésre álló erőforrások hatékony felhasználását támogató humánstratégia kidolgozása 
szükséges. Ez annak az intenzív munkának a részét képezte, amely a honvédelem rend-
szerének teljes megújításához vezetett. A humánstratégia céljait és elveit olyan értékek 
mentén alakították ki, amelyek hozzájárulnak a Magyar Honvédség nemzeti intézményi 
jellegének megerősítéséhez is. A humánstratégia a Magyar Honvédség feladatrendszer-
ének ellátáshoz a szükséges számú és összetételű, megfelelően képzett és kiképzett, 
motivált és a változó körülményekhez alkalmazkodni képes, elhivatott állomány folya-
matos rendelkezésre állását biztosító alapelveket és cselekvéseket határozta meg. A siker 
érdekében a humánstratégiának és a stratégiával összhangban kidolgozandó, annak meg-
valósítását célzó, rövid- és középtávú cselekvési programoknak szorosan kellett illesz-
kedniük nem csak a Honvédelmi Minisztérium hosszú távú stratégiai tervéhez, valamint 
a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban megfogalmazottakhoz.35 A rend-
szerváltás követő évtizedekben szinte minden kormány szándéka az volt, hogy a Magyar 
Honvédség korszerűen kiképzett és felszerelt haderővé váljon, amelyhez az ezredforduló 
után markáns elemként csatlakozott az expedíciós képességek kialakítása. Általános 
cél volt, hogy a haderő legyen sokoldalúan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazható. 
Legyenek meg a nemzetközi együttműködéshez szükséges képességei, rendelkezzen 
korszerűen felszerelt, magas szinten kiképzett, feltöltött és bevethető szervezetekkel, 
amelyek lehetővé teszik a részvételt a határainktól távoli műveletekben. A Magyar Hon-
védség hadrendje, szervezeti struktúrája, létszáma, belső állományarányai, fegyverzete 
és felszerelése azonban csak részben felel meg a biztonsági környezetből, az ország 
védelmi szükségleteiből, a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekből adódó 
követelményeknek, valamint a mindenkor rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi források 
adta lehetőségeknek. A Magyar Honvédség személyi állományának jelenlegi mutatói 
nem feltétlenül értelmezhetők egy szerves fejlődés eredményeként. A negatív folyamatok 
ellenére azonban elmondható, hogy a humánerőforrás-gazdálkodás elvi keretei a főbb 
elemek és mechanizmusok tekintetében többé-kevésbé összhangban állnak a hasonló 
nagyságú modern hadseregek előmeneteli rendszerével, és elméletileg lehetővé teszik 
az egyes állománykategóriák haderőn belül betöltött eltérő funkcióiból adódó különb-
ségek kezelését. A személyi állománnyal való gazdálkodás gyakorlati megvalósítása 
azonban folyamatosan akadályokba ütközött, esetenként ellehetetlenült. A szervezeti át-
alakításokra vonatkozó döntések gyakori változása miatt nem volt mód az eredeti szándék 
alapján megfogalmazott szabályzók és azok hatásainak érdemi megfigyelésére, modelle-
zésére. Nem volt mód és esetenként igény sem a követelmények betartásának folyamatos 
ellenőrzésére. A Magyar Honvédség humánerőforrás-gazdálkodásának nemzetközitől 
eltérő gyakorlata a modern hadseregek hasonló rendszereivel való összevethetőséget 

35 A Magyar Honvédség humánstratégiája a  2012–2021. közötti időszakra (2012). 3.
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biztosító elvek és szabályozók megléte ellenére az évek folyamán keveset változott. 
Az állománykategóriák jelenlegi kedvezőtlen mutatói a Magyar Honvédség modernizá-
ciós problémájának egyik fontos belső okára mutatnak rá. Az elmúlt három évtizedben 
végrehajtott jelentős létszámcsökkentések sem eredményezték a modern hadseregekre 
jellemző állomány- és rendfokozati arányok elérését, és nem tették lehetővé a minőségi 
megújulást. A Magyar Honvédség lényegében egy évtizedek óta megoldatlan strukturális 
problémát görget tovább, egyre kisebb létszámmal. Az állománykategóriák kedvezőtlen 
összetétele egyértelműen a Magyar Honvédség bürokratikus jellegére utal, amelynek 
csökkentése szinte az összes haderőreform esetében kiemelt feladatként szerepelt.

Clausewitz tanai

Tézis: A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikeres megvívását lehetővé tevő elmé-
leti alapok továbbra is megtalálhatók Clausewitz fő művében, bárhogyan változzon is 
a háború megjelenési formája.

Clausewitz  1832-ben  kiadott, A háborúról című művében leírtakat sokan próbálták 
az idők folyamán részben vagy egészben megcáfolni. A kritikusok először zömében volt 
katonákból álltak. Volt közöttük kortárs svájci (Jomini), militáns porosz (Ludendorff), 
majd  20. századi brit (Liddell Hart).36 A hidegháború vége szintén elindított egy kritikus 
hullámot, amelyben a katonák mellett már megtalálhatók neves történészek, valamint 
katonai akadémiai oktatók is, akik szerint a háborús közeg megváltozása a háború tar-
talmának megváltozását is maga után vonja, ezért Clausewitz háborúról alkotott tétele 
többé nem biztosít megfelelő keretet annak vizsgálatához.37

Kritikus hangok

A háborút körülvevő közeg változása lecsapódott a NATO doktrinális rendszerében is. 
A hagyományos háború megvívásának módjára irányelveket, eljárásokat és különböző 
szempontokat megfogalmazó szövetséges összhaderőnemi doktrínákra épülve, a nem 
5. cikkely szerinti műveletek végrehajtására vonatkozó szövetséges összhaderőnemi 
is meghatározó dokumentum lett. A béketámogató műveletekre, a nem harcolók ki-
menekítésére, a polgári hatóságok támogatására, valamint a felkelők elleni műveletekre 
vonatkozó – elfogadott vagy kidolgozás alatt álló – szövetséges összhaderőnemi dokt-
rínák a háborút körülvevő közeg változása mellett a NATO jelentős szervezeti átala-
kulásának is tükrei. A hidegháború utáni újabb kritikus hullámot elindító Martin van 
Creveld, neves izraeli történész, két évtizeddel ezelőtt kiadott könyvében elsőként jutott 
arra az álláspontra, hogy a hagyományos, államok által, hadseregek igénybevételével, 

36 Ludendorff  1938, 24.; Jomini  1992,  166.,  178–179.; Liddell Hart  1967, 352–353., 356–357.
37 Keegan  1994,  12–22.; Luttwak  1995,  109–122.; Fleming  2004, 62–68.
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 politikai célokért megvívott háborúk kora végleg lejárt. Clausewitzre hivatkozva Cre-
veld ezeket a háborúkat trinitárius, azaz háromsági háborúnak nevezi.38 Véleménye 
szerint a második világháború befejezése óta eltelt közel fél évszázad alatt a hagyomá-
nyos haderők mérete, valamint az államok költségvetéséből ezen haderőkre fordított 
összegek nagysága folyamatosan csökkent. Creveld emellett azzal is érvelt, hogy a hagyo-
mányos haderők alig rendelkeznek a  20. század második felében kirobbant, zömében 
nem háromsági háborúk sikeres megvívásához szükséges képességekkel.39 Indoklásul 
azt hozta fel, hogy az  1945–1990 között lezajlott mintegy  160 fegyveres konfliktus 
háromnegyede nem háromsági volt. Ezekre, az általa alacsony intenzitásúnak neve-
zett konfliktusokra hivatkozva Creveld kiemeli, hogy jellemzően a Föld kevésbé fejlett 
részein robbannak ki, ritkán vesznek részt benne hagyományos hadseregek mindkét 
oldalon, a szembenálló felek által használt fegyverek pedig egyszerűek, sok esetben el-
avultak.40 Az alacsony intenzitású jelző azonban véleménye szerint csalóka. Nevükkel 
ellentétben ezek a konfliktusok jelentős áldozatokkal járnak, rendkívül véresek tudnak 
lenni, és komoly politikai eredmények elérését teszik lehetővé. Creveld szerint az ilyen 
alacsony intenzitású, nem háromsági konfliktusok közelítik meg leginkább a Hobbes 
által felvázolt apokaliptikus háború képét. Az ilyen jellegű háborúkba belebonyolódott 
fejlett gyarmattartó országok a győzelem érdekében jelentős erőforrásokat mozgósí-
tottak, a legjobb alakulataikat küldték harcba, a mindenkor elérhető legfejlettebb hadi-
technikát alkalmazták, valamint sok esetben kifejezetten könyörtelenül bántak a helyi 
lakossággal. Ennek ellenére a gyarmataik nagy részét elvesztették, az évekig elhúzódó 
konfliktusok során pedig jelentős erőforrásokat emésztettek fel.41 Creveld arra a sarkos 
következtetésre jutott, hogy a gazdag, erős, jelentős ipari háttérrel rendelkező, fejlett 
országok nem voltak képesek ezeket a konfliktusokat megnyerni. A győztes felkelők 
sokszor alig rendelkeztek formális katonai kiképzettséggel, csoportjaik gyakran kép-
telenek voltak egymással együttműködni, vezetőiknek pedig az esetek többségében nem 
volt lehetősége zászlóaljnál nagyobb kötelékek felett parancsnokolni. Szerinte az ilyen 
jellegű, alacsony intenzitású konfliktusokban a gazdag és fejlett országok hagyományos 
hadereje a politikai érdekek érvényesítése szempontjából irreleváns és felettébb drága.42 
Creveld a kudarc főbb okait abban látja, hogy a fejlett technológia – a hagyományos 
hadseregek legfontosabb jellemzője – üzemképesen tartása jelentős számú kiszolgáló 
személyzetet követel meg. Vietnámban 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 konfliktusokban központi helyet elfoglaló harcászati 

38 Creveld  1991,  15–17.
39 Creveld  1991,  18–19.
40 Creveld  1991,  20.
41 Creveld  1991, 21–22. Bővebben lásd Trinquier  2006.
42 Creveld  1991, 23–24.; Hobbes  1996, 84.; Gat  2006, 622–657.
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szinten.43 A Clausewitz által leírt és nevéhez köthető háborús univerzum Creveld sze-
rint tehát folyamatosan veszít jelentőségéből, és egyre kevésbé képes keretet biztosítani 
az alacsony intenzitású, nem háromsági háborúk megértéséhez és kezeléséhez.44 Creveld 
állítását és Clausewitz munkásságát megvizsgálva az alábbi kérdések merülnek fel. Mit 
értett Clausewitz a háromsági háborún? Foglalkozott-e Clausewitz a Creveld által említett 
nem háromsági háborúval? Amennyiben igen, azt milyen mértékben tette? A kérdések 
megválaszolása azért is fontos, mert Clausewitz aktív katonai pályafutása alatt legalább 
három, a francia forradalomhoz és Napóleon nevéhez köthető háború a creveldi jellem-
zőknek részben vagy egészben megfelelt. Ezek közül kettőt Franciaországban, egyet 
Spanyolországban vívtak meg.45

Háromsági háború

Az első kérdés megválaszolása viszonylag egyszerű. Fő műve első könyve első fejeze-
tének 28. alfejezetében a háború természetét Clausewitz folyamatosan változónak tartotta, 
és a színét váltó kaméleonhoz hasonlította. Szerinte ezt három tényező, az úgynevezett 
csudálatos háromság váltja ki: a veleszületett erőszakosság, amely a szemben álló felek 
gyűlölködéséből és ellenségeskedéséből táplálkozik, a véletlenek és valószínűségek, 
amelyek az emberi lélek veleszületett sajátosságából erednek, valamint a racionalitás 
és számítás, amely a háború politikának alárendelt eszköz szerepéből következik.46 
A háború az elsőt a népből, a másodikat a hadseregből, a harmadikat pedig a kormány-
zatból nyeri. Clausewitz, kora háborúit vizsgálva, megállapította, hogy a háború megví-
vásának alapja a nép, a megvíváshoz szükséges eszköz a hadsereg, a megvívással elérhető 
cél pedig politikai. Érvelése szerint a nép kebelében meglévő tűz a hadsereg által nyer 
formát, amit a politika által meghatározott célok megvalósításáért vesznek igénybe.47 
Clausewitz nemcsak a háborút alkotó tényezőket tárta fel, hanem a háborút a tényezők 
(alap-eszköz-cél) között meglévő összefüggések mentén is alapos vizsgálatnak vette alá. 
Elmondható, hogy részleteiben közelítette meg a háborút a politika (cél) irányából, vala-
mint részleteiben tárgyalta a háborút a hadsereg (eszköz) irányából. Annál meglepőbb, 
hogy a háborút tartalommal, azaz erőszakkal, gyűlölködéssel és ellenségeskedéssel 
megtöltő néppel (alap) aránytalanul keveset foglalkozott. A népháború jelentőségét csak 
bemutatta, röviden leírta, de nem elemezte a másik két tényezőhöz hasonló részletes-
séggel. Valószínűleg ezen hiányosság is okozhatja az általa megalkotott és Clausewitz 
által általános érvényűnek tekintett háromsági háború megkérdőjelezését.48 A fentiek 

43 Creveld  1991, 29–32.
44 Creveld  1991, 58.
45 A zömében Spanyolországban vívott félszigeti háború (1808–1814) mellett egy-egy háború volt még 
a franciaországi Vendeé-ben  (1793–1794), valamint Bretagne-ban  (1793–1800). Lásd: Tilly  1975. 
46 Clausewitz  1999, 33–34. (A könyv az  1917-es  második magyar nyelvű kiadás reprintje.)
47 Clausewitz  1999, 33–34.
48 Clausewitz  1999, 439–444. Bővebben lásd Gorka  2010, 32–38.; Forgács  2008, 88–100.
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nyilvánvalóvá teszik, hogy Creveld és Clausewitz a háromsági háború fogalmát eltérő 
módon közelíti meg. Míg Creveld a háromsági 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 lényegben a háború megjelenési formájától függetlenül használta. Az ere-
deti clausewitzi megközelítésben tehát a háromsági háború tényezői koronként ugyan 
különböző súllyal és eltérő tartalommal bírnak, de történelmet és kultúrákat átszelő 
jellegüknél fogva egyetemes érvényűnek tekinthetők.49 Ez utóbbi állítást alátámasztja 
az is, hogy Clausewitz tisztában volt a háborúk különböző megjelenési formáival, ame-
lyek szerinte koronként és kultúránként eltérők. 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 hábo-
rúnak feltételeket és befolyásolják formájukat. A politikai háború mellett, amely mű-
vének kétségkívül központi eleme, a harmadik könyv  18. fejezetében megemlíti, hogy 
a háborúk során vívtak már ütközeteket születésnap megünneplésére (Hochkirch,  1758), 
fegyverbecsületen esett csorba kiküszöbölésére (Kunersdorf,  1759), de akár hadvezéri 
hiúságból is (Freiberg,  1762).50

Félszigeti események

A második kérdés megválaszolása előtt indokolt legalább egy Clausewitz-korabeli 
és a creveldi értelmezésben nem háromságinak nevezett háború, a Spanyolországban 
lezajlott félszigeti háború rövid bemutatása. Művéből egyértelműen kitűnik, hogy Clau-
sewitz tisztában volt a spanyolországi háború főbb eseményeivel és annak szereplőivel.51 
Napóleon valamivel több mint két évszázaddal ezelőtt hatalma csúcsán volt: Ausztria, 
Poroszország és Oroszország legyőzését követően Anglia ellen fordult. Blokádjának sikere 
érdekében  1807-ben  egy kis, spanyol hadsereg által megtámogatva megszállta Portugá-
liát, majd szövetségesét elárulva egy évvel később behatolt Spanyolországba is. Madrid 
vezetésével azonban a spanyol városok egymás után fellázadtak a francia megszállók 
ellen. A lázadás leverésére Napóleon csapatokat küldött, de a mintegy  20 ezer fős francia 
sereg Bailénnál egy háromnapos csatában váratlanul vereséget szenvedett.52 A vereséget 
követően Napóleon személyesen – egy 300 ezer fős francia hadsereg élén – hatolt be Spa-
nyolországba. A spanyol hadsereget legyőzte, és minden jel arra utalt, hogy a francia győ-
zelem és Napóleon befolyása megkérdőjelezhetetlenné válik. Hat évvel később azonban 
a francia megszállók kimerülten, demoralizáltan és totális vereséget szenvedve voltak 
kénytelenek Spanyolországból kivonulni. A vereséget előidéző okok között szerepelt 

49 Creveld  1991,  20., 21., 57.,  124–126.; Abegglen s. a., 7–8.; Herberg-Rothe  2009, 217.
50 Clausewitz  1999,  14–15., 60.,  185.,  188.; Ehrenreich  1998, 7–23.,  144–159.
51 Clausewitz  1999, 310., 322., 340., 355., 393., 483., 541., 559., 578.
52 De La Pisa  2011.
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az egész nép egységes szembeszállása a megszállókkal. Spanyolországban a franci-
áknak nemcsak a reguláris spanyol, brit, majd portugál erők ellen kellett harcolniuk, de 
folyamatosan számolniuk kellett a hátukat, szárnyaikat és összeköttetési útvonalaikat 
veszélyeztető irreguláris erők, a gerillák tevékenységével is. A gerillák a napóleoni admi-
nisztrációt aláásva lehetetlenné tették Spanyolország politikai ellenőrzését. Folyamatosan 
nehezítették a francia haderő utánpótlását, a területek feletti ellenőrzés érdekében pedig 
a franciákat erőik szétforgácsolására késztették. Tevékenységük eredményeként a Napó-
leon legyőzhetetlenségéről szóló mítosz szétfoszlott, csapatai verhetetlenségének híre 
pedig elszállt.53 A háború elején,  1808-ban  azonban szinte minden a spanyolok ellen szólt, 
mivel Napóleon decemberben az ellene vonuló spanyol seregeket 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 érzülettől vezérelve, a francia erők megérkezése előtt kiürítették a falvakat, 
megmérgezték a kutakat és elégették az élelmiszer- és takarmánykészleteket. A fiatal 
férfiak egy része Andalúziába és Galíciába ment katonának, az otthon maradottak pedig 
makacsul védték a még spanyol kézben maradt területeket. Minél jobban megverték 
a franciák a spanyol reguláris erőket, annál elszántabban küzdött a lakosság. Minél 
nagyobb területet vontak a franciák ellenőrzésük alá, annál veszélyesebb helyzetben 
találták magukat. A harcok kegyetlensége messze felülmúlta a más hadszíntereken addig 
tapasztaltakat.54 A gerillák által alkalmazott hadviselést a kényszer szülte, mivel csak 
így voltak képesek a reguláris francia alakulatok hagyományos, nyílt terepen meglévő 
fölényét ellensúlyozni. A gerillák erejének gyors növekedéséhez hozzájárult a megvert 
reguláris spanyol erők szétszóródott katonáinak és kisalegységeinek csatlakozása egy-egy 
karizmatikus vezetőhöz. Később a nagyobb irreguláris alakulatok, katonai szervezetté 
válva, a reguláris erők részeként harcoltak tovább. Férfiak és nők különböző okok miatt 
csatlakoztak a gerillákhoz, de legtöbbször a franciák által elkövetett atrocitások – nők 
megerőszakolása, férfiak legyilkolása, házak felégetése, készletek rekvirálása – álltak 
a háttérben. A gerillák ellenállásának külön erőt adott a spanyol lakosság vallásossága, 
amely a franciák elleni harcot vallási tartalommal telítette, és a – jellegét tekintve füg-
getlenségi – háborút a vallásháborúkra jellemző könyörtelenséggel itatta át.55 Hatalmuk 
megszilárdítása érdekében a franciáknak három ellenséget kellett volna egyszerre le-
győzni. A reguláris spanyol hadsereget, a portugál erőkkel megerősített brit expedíciós 
hadsereget, valamint a gerillák csoportjait. A reguláris erők feletti harcászati sikerek 
biztosítása érdekében a franciák kénytelenek voltak nagy területeket ellenőrzésük alá 
vonni, ezeket azonban csak kis helyőrségek létesítésével tudtak úgy-ahogy megoldani. 
A kis helyőrségek, valamint a helyőrségek között menetet végrehajtó francia alakulatok 
a terepet mesterien használó gerillák rajtaütéseinek állandó céltáblájává váltak. A gerillák 
sikeresek voltak a kisebb ellenséges erők felszámolásában, a nagyobb ellenséges erők 

53 De La Pisa  2011, 2.
54 De La Pisa  2011, 6–8.
55 De La Pisa  2011, 6–10.; Creveld  1991,  134–142.
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zaklatásában és gyengítésében, valamint az ellenség összeköttetési vonalainak táma-
dásában. Az ellenség hátában és szárnyai ellen önállóan végrehajtott műveletek sikere 
érdekében bázisokat hoztak létre, műveleteikkel az ellenséget saját erejének szétforgácso-
lására kényszerítették. A háború során a gerillák eredményesen tartották a kapcsolatot 
és működtek együtt a franciákkal harcoló reguláris alakulatokkal.56 Az egyre inkább 
kényszerhelyzetben lévő franciák – akik soha nem próbálták meg a lakosságot maguk 
mellé állítani – elkeseredett büntetőakciói csak tovább rontottak a helyzeten.57 Minél 
inkább büntették a lakosságot, annál keményebb atrocitásoknak tették ki a lakosság 
és a gerillák kezébe jutó francia katonákat. A háború során a gerillák az ördögi körbe jutó 
franciák erejét annyira szétforgácsolták, hogy a megszálló katonaságnak csak mintegy 
 20–25%-a  állt folyamatosan rendelkezésre a spanyol, brit és portugál reguláris erők 
elleni műveletek végrehajtására.58

A népháború sajátosságai

A második kérdése adott válasz szintén igen, de a magyarázat bonyolultabb megközelítést 
kíván. Clausewitz a háború természetének leírására a csodálatos háromságot használta. 
Máshol a művében a háborút tág körben dúló párviadalként határozta meg, amelyben 
két – általa nem részletezett – küzdő fél arra törekszik, hogy saját akaratát fizikai erő 
alkalmazásával, azaz erőszakkal a másikra rákényszerítse. Mivel az erőszak alkalmazása 
az értelem meglétét nem zárja ki, Clausewitz különbséget tett ellenséges érzület és ellen-
séges szándék között.59 Az első könyv első fejezete huszonötödik pontjában egyértelműen 
kijelentette, hogy minél inkább veszélyezteti a háború az egyes népek létét, annál inkább 
fog harcias és nem politikai jelleget ölteni, amiben az ellenséges érzület (spanyolok) 
erősebben jelenik meg, mint az ellenséges szándék (franciák). Minél mélyrehatóbbak 
és erősebbek a háborút indító okok, annál inkább törekszik a háború az ellenfél tönkre-
tételére, ezért annál inkább fog harcias és nem politikai jelleget ölteni. Ellenséges 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 háborút, a vallásháborút, valamint a létért folyó háborút.60 
Clausewitz a Napóleon elleni, évekig elhúzódó félszigeti háborút annyira fontosnak tar-
totta, hogy a harmadik könyv  17. fejezetében a spanyolok nemzeti öntudattól áthatott, 
nehezített körülmények között megvívott szívós harcát a háború természetes, hadá-
szati szempontból nem elhanyagolható megjelenési formájaként említi meg. A hatodik 

56 De La Pisa  2011,  11–16.
57 A franciák lakossággal szemben tanúsított magatartása azért is érthetetlen, mert a köztársasági 
erőket parancsnokló Louis-Lazare Hoche tábornok mind a Vendeé-ben, mind pedig Betagne-ban  
részben a lakosság saját oldalra állításával ért el sikereket. Bővebben lásd Lecompte s. a.,  11–15.
58 De La Pisa  2011,  18–20.; Oman  1930, 512.
59 Clausewitz  1999,  13–15.
60 Clausewitz  1999, 32.; Creveld  1999,  126–149.
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könyv hetedik fejezetében, a népet a háború fontos tényezőjének tartva, a népfelkelést 
a védelem egy sajátos eszközeként értelmezte. A gerillák által alkalmazott harceljárás 
lényegét összefoglalva ötödik könyve tizenhatodik fejezetében részletesen elemezte 
a lakosság hatását összekötő vonalak működtetésére. Megállapítása szerint az igen hosszú 
és hátrányos domborzati viszonyok között működtetett összekötő vonalak népfölkeléssel 
komolyan veszélyeztethetők. Ezen állítását megerősítendő jut a  17. fejezetben arra a követ-
keztetése, hogy „a nemzeti háborút viselő hadfél, amelynek katonáit erős harci szellem 
lengi át, hegyvidéken és átszegdelt terepen kisebb csoportokban működve még akkor is 
eredményesen fog ellentállni, ha a csapat az ellenségnél bátrabb és ügyesebb nem volna 
is”.61 A harmadik kérdésre adandó válasz az, hogy foglalkozott a creveldi nem három-
sági háborúval, de csak egy fejezet erejéig, tehát viszonylag röviden. Clausewitz műve 
hatodik könyvének 26. fejezetében megállapította, hogy a népháború – amelyet a politi-
kától különválasztott módon a harc eszközeként értelmez – a  19. századi művelt Európa 
vívmánya. A népháború kialakulása szerinte természetes következménye a háború meg-
vívásában beállt változásoknak. Clausewitz szerint a népháború, hasonlóan az általános 
védkötelezettséghez, valamint a nemzeti hadseregek megjelenéséhez, a hadviselés fejlő-
désének eredménye. A népháborút alkalmazó, annak előnyeit észszerűen kihasználó fél 
a háború ezen fajtáját nem alkalmazóval szemben feltétlenül túlsúlyban van. Hozzáteszi 
azonban, hogy a népháború nem természetes megjelenési formája a háborúnak, mivel 
jellegét tekintve nem képes térben és időben összpontosult hatást kifejteni. Hatását csak 
akkor tudja éreztetni, ha nagy területen, intenzíven és hosszú ideig működik.62 Clause-
witz szerint a népháború egymaga döntést alig idéz elő, sikeréhez a következő feltételek 
kellenek: a háború a népháborút folytató ország területén legyen, a háború ne legyen egy 
csatával vagy ütközettel eldönthető, a hadszíntér legyen nagy kiterjedésű, a nép jelleme 
kedvezzen a népháborúnak, az ország felszíne legyen változatos és nehezen járható.63 
A népháború velejárója az alacsony intenzitás, az aszimmetriában rejlő lehetőségek 
mesteri kihasználása. A népháborút folytató 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 
hatását. A helyismeretet mesterien kihasználva, az ellenség erejét folyamatosan koptatva, 
inkább szívósan és kitartóan, mint bátran és vakmerően küzdve ér el sikert. Clausewitz 
a népháború jelentette hadviselést egy „köd- és felhőszerű lényhez” hasonlítja, amely 
sehol nem központosul, szavai szerint nem „sűrűsödik”. A népháború ereje szerinte 
elsősorban erkölcsi és nem fizikai. Jelentősége abban áll, hogy az idő múlásával az ellen-
ségben egyre nagyobb félelmet és aggodalmat kelt.64 A félszigeti háború eseményeire 
alapozva jelentette ki, hogy a népháborút a hadsereg támogathatja, vele együttműködhet. 
Az együttműködésnek azonban megvannak a szabályai, mivel a támogatás csak kisebb 

61 Clausewitz  1999,  184., 318–319., 320–323. (idézet: 322.), 340.
62 Clausewitz  1999, 439–440.
63 Clausewitz  1999, 440.
64 Clausewitz  1999, 440–441.
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reguláris csapatokkal való együttműködést jelenthet, mert egy nagyobb koncentráció erős 
ellenséges csapatokat vonzana. A lakosság nem mindig – vagy nem feltétlenül – bízik 
a sorkatonaságban, valamint a nagyobb erejű katonaság a lakosságot logisztikailag is 
igénybe venné.65 Clausewitz szerint a népháború a hatását inkább hadászati, mintsem 
harcászati szinten fejti ki, és azt többféle módon tudja érvényesíteni: utolsó lehetőségként 
egy vesztes csata után, természetes segédeszközként a döntő csata elodázására, valamint 
a békekötéshez kedvező feltételek megteremtése.66

A felfegyverzett nép

A franciák katonai sikereit egy európai mellékhadszíntéren árnyaltabbá tevő események 
komoly visszhangra találtak Európában. Gneisenau porosz tábornoknak a porosz katonai 
vereségeket követően megjelent A népfelkelés eszméjéről című írása egyenesen a porosz 
nép felfegyverzését javasolta. Véleménye szerint a felfegyverzett németség jelentette 
nagy tömeg – mintegy  15 millió fő – erejére támaszkodva, a spanyol példán felbuzdulva, 
nemzeti célért harcolva, az ellenséget többszörösen felülmúlva, sikeresen lehet a francia 
megszállóknak ellenállni.67 Gneisenau szerint a népfelkelés erejét megfelelően vezetve 
és irányítva, kedvező eredményt lehet elérni. A spanyolországi tapasztalatokra alapozva 
kijelentette, hogy csak akkor szabad döntő ütközetbe bocsátkozni, ha a siker minden két-
séget kizáróan biztosított. Az ellenséget szétszórt ütközetekkel folyamatosan fárasztani 
kell, és akkor kell döntő ütközetre kényszeríteni, ha pihenőre akar térni. Az ütközeteknél 
előnyben kell részesíteni az éjjel megvívottakat, mivel így az ellenség tűzfegyverei jelen-
tette előnyök nem tudnak érvényesülni.68 A spanyol gerillák harceljárására alapozva 
kijelentette, hogy az ellenséges előrenyomulások elől vissza kell vonulni, annak szár-
nyait és hátát kell támadni, valamint az ellátási útvonalakat 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 egy kevésbé nagy 
nemzet is megőrizheti függetlenségét a nagyobbak között, mivel a megszálló sohasem 
tud annyi csapatot biztosítani, mint amennyit a védekező nemzet vele szembe tud állí-
tani. A második, hogy a nép felfegyverzésével a nemzetekre súlyos teherként nehezedő 
állandó hadseregekre fordítandó összeget csökkenteni lehet.69 Gneisenau érvelése sze-
rint, amennyiben közvetlenül a népre ruházzák az otthon védelmét, 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 felemeléséért  folytatott  háború 

65 Clausewitz  1999, 442.
66 Clausewitz  1999, 443.
67 Gneisenau  1985,  111–112.
68 Gneisenau  1985,  113.
69 Gneisenau  1985,  113.
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sikeres megvívását. A harmadik könyv már említett  17. fejezetében Clausewitz nyilván-
valóvá tette, hogy Gneisenau tevékenységének is köszönhetően a poroszok a nép fel-
fegyverzésében sikerrel jártak, és nagy befolyást gyakoroltak kora háborúinak jellegére. 
Poroszország szerinte „1813-ban  megmutatta, hogy a közönséges hadsereg számra nézve 
a milic (honvéd) rendszer segélyével, hatszorosan emelhető és hogy a milic az ország 
határán belül és kívül egyaránt jól használható”.70

Háború természete

A hidegháború befejezését követően, a  21. század elején, a népfelkelők elleni hadviselést 
tárgyaló szakirodalom a reneszánszát éli. Ennek ellenére elmondható, hogy Creveld állí-
tása, miszerint a háromsági háborúk kora lejárt, téves. A háromsági háború nem egyenlő 
a politikai háborúval, mivel Clausewitz a fogalmat eredetileg a háború alapvető természe-
tének és nem egy bizonyos megjelenési formájának leírására használta. A hidegháború 
utáni mintegy három évtizedet vizsgálva azonban kijelenthető, hogy Creveldnek félig 
igaza van. A különböző alacsony intenzitású békefenntartó és válságkezelő műveletek 
fő aszimmetriáját pont az adta, hogy az egyik oldalon intézményként működtetett had-
seregeket bevető, politikai célokat szem előtt tartó államok kerültek olyan szereplőkkel 
szembe, akiknél ezen elemek valamelyike vagy hiányzott, vagy legalább is hiányos volt. 
A fenti sajátosságból fakadó második aszimmetria – Clausewitz szavaival élve – abból 
fakadt, hogy míg a különböző koalíciós és szövetségesi műveletekben részt vevő partnerek 
és szövetségesek ellenséges szándékkal, tehát politikai alapon közelítették meg a szem-
benálló felet vagy feleket, addig a velük szembeni ellenségesség sokkal inkább érzületi, 
azaz személyes jellegű volt. Clausewitz a csodálatos háromságot a háború természetének 
leírására használta. A háborúra vonatkozó meghatározását viszont – szándékosan nyitva 
hagyva azt – egy tág körben dúló párviadalként értelmezte, amelyben a két – általa nem 
meghatározott – küzdő fél arra törekszik, hogy saját akaratát fizikai erő alkalmazásával, 
azaz erőszakkal, a másikra rákényszerítse. Clausewitz nyilvánvalóvá tette, hogy a háború 
veleszületett erőszakossága, az események folyását alakító véletlenek és valószínűségek 
szerepe, valamint a háború megvívásának keretet adó narratíva részeként értelmezhető 
racionalitás és számítás a megjelenési formától függetlenül mindig és minden háborúban 
jelen van. A félszigeti háború eseményeivel, esetenként annak borzalmas történéseivel 
Clausewitz tisztában volt. Annak ellenére, hogy részleteiben közelítette meg a háborút 
a politika irányából, részleteiben tárgyalta a háborút a hadsereg irányából, a háborút tar-
talommal megtöltő néppel keveset foglalkozott. A népháború jelentőségét csak bemutatta, 
röviden leírta, de részleteiben nem elemezte. A  19. század elején megvívott félszigeti 
háború mind jellegében, mind időtartamában nagyfokú hasonlóságot mutat a  20. század 
második felében megvívott vietnámi és afganisztáni háborúkkal. Az eredmény is hasonló, 
mivel mindkét esetben a felfegyverzett népnek sikerült a szembenálló nagyhatalmat olyan 

70 Gneisenau  1985,  114–115. Idézet: Clausewitz  1999,  183.
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mértékben gyengíteni katonailag, hogy az a háborút befejezze. Az ezredforduló után 
kiadott amerikai és NATO-doktrínák a háború megjelenési formájában bekövetkezett 
változásokra adott olyan válaszok, amelyek nem kérdőjelezik meg a clausewitzi csodá-
latos háromság létét, de figyelembe veszi a környezeti változások okozta új kihívásokat 
és feladatokat. Creveld hibásan értelmezi, hogy a háború megvívásának alapja mindig 
egy közösség, amely rendelkezik a megvíváshoz szükséges eszközzel, és azt egy meg-
határozott cél érdekében alkalmazza. A háromsági háború alkotóelemei ugyan koron-
ként eltérő súllyal jelennek meg, és eltérő tartalommal bírnak, de történelmet és kul-
túrákat átszelő jellegüknél fogva egyetemes érvényűek. Korunkban, nyugati szemmel 
nézve – és ez nem feltétlenül igaz a globalizált világ nagy részére –, elfogadott közösség 
az állam, az alkalmazott eszköz a reguláris haderő, a cél pedig mindig a politika által 
meghatározott. A Creveld által kritizált clausewitzi háborús univerzum tehát nem vesz-
tett jelentőségéből, és a kritikával ellentétben megfelelő keretet tud biztosítani nemcsak 
a politikai háborúk, de az alacsony intenzitású, népfölkelők ellen megvívandó, nem 
háromsági konfliktusok megértéséhez és megfelelő kezeléséhez is.

Spanyol klasszikus

Tézis: A  21. század elején a szövetségi összhaderőnemi műveletek alapvetően felkelés 
elleni műveletekként valószínűsíthetők, ezért jellegükben nagymértékben hasonlítanak 
korábbi korok birodalmi hadviselésére.

A felkelők elleni hadviselés katonai valósággá vált Irakban és katonai valóság Afga-
nisztánban, ezért a vonatkozó szakirodalom a reneszánszát éli. Az FM 3-24 felkelés elleni 
műveletekre vonatkozó,  2006-ban  kiadott tábori kézikönyv kidolgozásáért felelős két 
tábornok, James Mattis és David Patraeus saját harctéri tapasztalataikra, valamint neves 
kutatók és jól felkészült törzstisztek munkáira támaszkodva egy kifejezetten olvasmá-
nyos, jól megírt és minden szempontból releváns kézikönyvet állítottak össze.71 Néhány 
év késéssel, de az FM 3-24 főbb tartalmi elemeit átvéve  2011-ben  a NATO is kiadta 
az AJP-3.4.4 felkelésellenes hadviselésre vonatkozó szövetségi összhaderőnemi doktrínát.

Klasszikusok felfedezése

Az FM 3-24 mellett közismert klasszikusok, úgymint Che Guevara, Mao Ce Tung, 
valamint kevésbé ismert klasszikusok – David Galula és Roger Trinquier – írásai is 
a figyelem középpontjába kerültek. Felfedeztek, helyesebben újra felfedeztek olyan, 
kevésbé ismert szerzőket is, mint a nyugat-afrikai hadszíntereken szerzett tapasztala-
tait összegző kanadai William S. G. Henekert vagy az amerikai függetlenségi háború 
során szerzett tapasztalatait feldolgozó és közreadó német–dán Johann von Ewaldot. 

71 Lt. Col. John Nagl ‟The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual” (s. a.).
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Amennyire  hosszú a fölkelők elleni hadviseléssel foglalkozó szerzők sora, annyira sokféle 
ennek a hadviselési fajtának az elnevezése is. A felkelők elleni műveletek megnevezés 
mellett találkozhatunk olyan jelzőkkel is, mint aszimmetrikus, gerilla, kis, partizán, 
forradalmi, alacsony intenzitású, modern vagy posztmodern, nem hősies, kényelmetlen, 
nem clausewitzi, nem trinitárius vagy nem háromsági, illetve törzsi. A nagy háborútól 
eltérően ennek a hadviselésnek nincs meghatározó teoretikusa, és nem feltétlenül van 
saját Clusewitze. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a felkelők elleni had-
viselés mindig partikuláris, kontextus- és korszakfüggő, megjelenési formáját és egyéb 
jegyeit nagyban meghatározza a szemben álló felek közötti konkrét társadalmi, gazda-
sági, kulturális és katonai különbség. Ezen sajátosságok miatt tudományos szempontból 
a felkelők ellen folytatott műveletek nehezebben kategorizálhatók, kevesebb lehetőséget 
biztosítanak az általánosításra, ezáltal sokkal szűkebb teret engednek a tudományos 
rendszerezésre. Az ilyen hadviselés katonai szakmai szempontból nem attraktív, sok 
esetben nehezen megvívható, és csak nagy áldozatok árán megnyerhető. A felkelők 
elleni hadviselés során a szűk értelemben vett katonai tényezők mellett – esetenként 
helyett – egyéb, nem katonai tényezők válnak fontossá, meghatározóvá. A szemben álló 
felek közötti alapvető aszimmetria miatt pedig a győzelem sem ad feltétlenül okot a büsz-
keségre, a vereség pedig kifejezetten kínos. A közel négy évtizeden keresztül Európában 
és Dél-Amerikában aktív katonaéletet folytató Bernardo de Vargas Machuca az indián 
felkelők ellen viselt aszimmetrikus és irreguláris hadviselés során szerzett tapasztala-
tait összegezte, rendszerezte és nyújtotta át kora olvasóközönségének. Jelen írás ennek 
a  16. századi spanyol katonának az indiánok elleni hadviselésre vonatkozó gondolatait 
dolgozza fel, amelyeket az Indián milícia (1599, Madrid) című könyvében összegzett.72 
A könyvet – a szerző egy másik művével (Az indián területek leírása) együtt – Kris 
Lane gondozásában és Timothy F. Johnsson fordításában a Duke University Press adta 
ki  2008-ban  angolul, The Indian Militia and Description of the Indies címmel. Egyesek 
Vargas Machuca könyvét a gerilla hadviselésről szóló első kézikönyvként tartják számon, 
mivel nemcsak bemutatja e hadviselési forma sajátosságait, hanem gyakorlati tanácsokkal 
is szolgál az abban részt vevő katonáknak és nem katonáknak egyaránt.73 A négy részből 
álló könyv első része felsorolja az ilyen hadviselésre vállalkozó katonai vezető számára 
nélkülözhetetlen képességeket, készségeket és személyiségjegyeket. A második rész 
a műveletek megtervezésének, megszervezésének és végrehajtásának lépéseit részletezi, 
különös hangsúlyt fektetve a fegyverzet és a felszerelés bemutatására, valamint a csa-
patokkal tartó papok kiválasztására és kezelésére. A harmadik rész a katonáktól elvárt 
viselkedést mutatja be, valamint kitér az ismeretlen, esetenként ellenséges területen 
végrehajtandó menet sajátosságaira, a folyókon való átkelés módozataira, a táborverés 
részleteire, az éjszakai támadások és egyéb rajtaütések végrehajtására. A negyedik rész 
a legyőzött indiánokkal való békekötés szempontjait, a települések alapítását és a meg-
hódított területeken élő őslakosokkal szemben tanúsítandó magatartást részletezi.

72 de Vargas Machuca  2008, 1–163.
73 Hippler s..a.; Hables  1997,  156.
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Spanyol gyarmatbirodalom

A nagy spanyol hódítások kora Közép- és Dél-Amerikában ugyan a  16. század második 
felére befejeződött, ennek ellenére nagyon sok spanyol próbálkozott továbbra is a frissen 
meghódított gyarmatokon katonai és egyéb sikereket elérni. Tengerentúli gyarmatbi-
rodalma kiterjesztésével, majd a vetélytárs Portugália bekebelezésével Spanyolország 
a  17. század elejére az akkori világ vezető hatalmává, lényegében világhatalommá vált. 
Hatalma stabilizálása azonban megkívánta a folyamatos hadviselést a birodalmi vége-
ken.74 Az első komoly legyőzendő csoportot a Dél-Amerikában, Chile déli részén a 37. és 
a 42. szélességi fok között élő mapucse vagy araukania indiánok jelentették. Hagyomá-
nyos harceljárásaikat sikeresen ötvözték a tűzfegyverek használatával és lovak alkalma-
zásával, és évtizedekig sikeresen ellenálltak a spanyol gyarmatosítóknak. A következő 
komoly csoportot a bujdosó fekete-afrikai rabszolgák, valamint az európai és bennszü-
lött menekültek alkották. Ezek a szökevények nagyjából a mai Kolumbia és Venezuela 
területét kitevő Új-Granadában keserítették meg a spanyol hódítók életét. A harmadik 
csoportot az angol, holland és francia kalózok, valamint a velük szövetkező szökevények 
képezték, akik az anyaország és a gyarmatok közötti kapcsolat fenntartásában központi 
szerepet játszó nagyobb kikötők, úgymint Cartagena, Santa Marta, San Juan de Puerto 
Rico, valamint Havanna biztonságára jelentettek komoly veszélyt.75 A végeken folytatott 
folyamatos fegyveres összecsapások nyilvánvalóvá tették, hogy a Spanyol Királyság hiva-
talos világhatalmi státusza és a valós helyzet között különbség áll fenn. Vargas Machuca 
könyvének jelentősége abban áll, hogy bemutatja a spanyol birodalom végein folytatott 
hadviselési formát, amely már abban a korban sem számított előkelőnek és dicsőséget 
hozónak. A spanyol határvidéken, zömében különböző indián törzsek, vegyes összeté-
telű szökevény csoportok, esetleg angol és francia kalózok ellen folytatott elkeseredett 
harcok kevés helyet biztosítottak a látványos győzelmeknek. Vargas Machuca az első rész 
elején röviden bemutatja, hogy milyen felszereléssel mennek a spanyolok az indiánok 
elleni háborúba. Az európai, elsősorban az itáliai hadszíntéren viselt fegyverzettől elté-
rően a gyalogos katona felszerelése a szakállas puska, a páncélinghez hasonlító vastag 
pamuting, a széles kard, a fém térdvédő, a vastag pamutsisak, valamint a kerek tárcsa-
pajzs. A lovas katonák felszereléséhez tartozik a lándzsa, a láncing, a bőrkabát és a háló-
szerűen kialakított arcvédő. A felszerelés változásainak okai között megemlíti az indiánok 
hadviselését és harci eszközeit, az adott terület domborzati és klimatikus viszonyait, 
valamint kihangsúlyozza a harci kutyák alkalmazásának fontosságát az indiánok ellen.76 
A haderő szervezését illetően megjegyzi, hogy – az európai hadszínterek gyakorlatától 
eltérően – az indiánok elleni hadviselés során a parancsnok felelőssége kibővül. Nemcsak 
szerződteti, vezeti, bünteti, jutalmazza és fizeti a katonáit, hanem orvosuk és sebészük is 

74 Mau  2005, 57–70.
75 Augustin Cruz  2010. Bővebben lásd Kris Lane bevezető tanulmányát: de Vargas Machuca  2008, 
XXX–XXXIII.
76 de Vargas Machuca  2008,  19.
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egyben, el kell látnia a sebsülteket, adott esetben vinnie is kell őket. Annak érdekében, 
hogy a parancsnok ezeknek a sokoldalú elvárásoknak megfeleljen, Vargas Machuca sze-
rint a következő tulajdonságokkal – mai nyelven: kompetenciákkal – kell rendelkeznie:77

• jó keresztény – a parancsnok legyen istenfélő, ne káromkodjon, a hadjárat alatt ne 
legyen tiltott kapcsolata, és ezt a katonáknak se engedje meg;

• nemes – a parancsnok döntései megkérdőjelezhetetlenségének alapja a nemesi szár-
mazás, amely az örökölt értékek ápolását és továbbadását jelenti, azaz a tisztelet 
alapja;

• gazdag – a gazdagság csak azt jelenti, hogy a parancsnok legyen képes a katonáit 
a szükséges mértékben felszerelni, esetenként adósságaikat kifizetni, szolgálatukat 
pedig megfizetni;

• nagyvonalú – a katonák felfegyverzése, felszerelése és fizetése egyben azt is jelenti, 
hogy a parancsnok ad, amiért a katonái hálásak lesznek neki, és követni fogják 
mindenhová;

• jó életkorú – a parancsnok életkora legyen valahol 30 és 50 év között, mivel ez a leg-
alkalmasabb időszak a katonai szolgálattal járó testi és lelki nehézségek elviselésére;

• erős – a parancsnok erősségének két forrása van: egyik a belső lelkierő, a másik 
pedig a külső testi erő, amelyek nélkül nem lenne képes a katonai szolgálat nehéz-
ségeit elviselni;

• gondos – a gondosság a jószerencse előfeltétele, mivel a gondos parancsnok példát 
mutat, a gondatlan pedig szerencsétlenül jár a hadjárat során;

• körültekintő – a körültekintő parancsnok meg tudja gátolni a rossz folyamatok el-
terjedést, a fontos vállalkozásokat jól előkészíti, döntéseiben pedig nem elfogult;

• megnyerő – a megnyerő parancsnok nemesi származása miatt nem arrogáns, meg-
felelő a neveltetése, kerüli a felesleges pompát, és képes a katonái szívét megnyerni;

• határozott – a határozott parancsnok képes a kedvezőtlen helyzetet megváltoztatva 
nagyobb és erősebb ellenség ellen győzelemre vezetni saját csapatait.

A felsorolt főbb tulajdonságok mellet Vargas Machuca fontosnak találja még olyan további 
tulajdonságok megemlítését, mint a vidámság, az óvatosság, a találékonyság és az őszin-
teség.78

A műveletek sajátosságai

A katonák kiválasztásánál – Vargas Machuca szerint – meghatározó a parancsnok 
tapasztalata. Az indiánok ellen viselt hadjáratok során az itáliai hadszíntéren megszo-
kott 1:200-as  parancsnok-beosztott arány helyett az 1:50-es  arányt javasolja. Klimatikus 
és étkezési különbségek miatt nem javasolja a frissen érkezett spanyolok toborzását, 
inkább a helyi spanyolajkúakat részesíti előnyben. Szintén nem javasolja a  15 évesnél 

77 de Vargas Machuca  2008, 29., 30–50.; Powers  2010, 404–408.
78 de Vargas Machuca  2008, 51–52.; Powers  2010, 405–406.; Bruijn  2012, 29–31.
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fiatalabbak és az 50 évesnél idősebbek, elhízott és ügyetlen emberek, valamint a nők 
szerződtetését. Központi szerepük miatt fontosnak tartja a katonákat elkísérő papok 
alapos kiválasztását is, valamint a hadjáratok során jelentkező betegségek gyógyítása 
és a különböző sebesülések kezelése érdekében a megfelelő gyógyszerekből és sebészeti 
eszközökből elégséges készlet összeállítását.79 A katonák fegyverzetét illetően fontosnak 
tatja, hogy mindenki vigyen magával rövid szakállas puskát, mivel ez a katona harc-
értékét megkétszerezi, és mind gyalogosan, mind lóháton jól használható. Ezt kiegészíti 
még a tárcsapajzs, valamint a nyakvédő páncél. A katona ne csak a puska használatára, 
de a lőszer elkészítésére is legyen kiképezve. Vargas Machuca részletesen kitér a harci 
kutyák alkalmazására, amelyekkel a spanyolok sikeresen pacifikálták a kontinens mér-
gezett nyilakat használó, emberevő indiánok lakta területeit is. A csatározások során 
ugyanis megállapították, hogy az indiánok még a puskáknál és a lovaknál is jobban 
félnek a kutyáktól, és már a hangjuktól is megijednek.80 Vargas Machuca elvárja, hogy 
a katona a hadjárat során legyen csendes és mindenkor diszkrét, mivel így nyerheti el 
legkönnyebben parancsnoka bizalmát, és teljesítheti legjobban kötelességét. Az őrhelyén 
a katona ne aludjon, mivel ez az egész tábor biztonságát veszélyezteti. Az alvó őr meg-
érdemli a halálbüntetést, vagy legalábbis egy borzalmas büntetést, mivel az őrségben való 
alvás az árulással egyenértékű. A katona szintén tartózkodjon a lázadás szításától vagy 
az abban való részvételtől, mivel ez szintén árulással ér fel, és halálbüntetést von maga 
után.81 Nem tartja helyénvalónak, ha a parancsnok eltűri, hogy a katonái káromkodjanak. 
A hadjáratok során nem javasolja a szerencsejátékok engedélyezését sem, nem tűri el 
a szolgálati feladatok hanyag ellátását, viszont megköveteli a katonáktól felszerelésük 
és fegyverzetük folyamatos ápolását és tisztántartását. Az őrségben lévő katonák tartóz-
kodjanak a hamis riadó kiadásától, viszont ha harcra kerül a sor, akkor küzdjenek átszel-
lemülten és bátran. A katona ne gúnyolja ki a társát, mivel ez a bajtársiasság ellen hat, 
és a közös, elérendő célt, a hadjárat sikeres megvívását gátolja.82 A hadjárat megkezdé-
séhez a békés területek legszélén kell berendezni a megindulási körletként használt tábort, 
ahova a katonák parancsnokaik vezetésével rajonként érkezzenek. Ezzel nem hívják fel 
a figyelmet magukra, a menet végrehajtása során pedig a parancsnokoknak lehetőségük 
van katonáikat jobban megismerni, a parancsnoknak és beosztottaiknak összekovácso-
lódni. A táborban mindenki megkapja az élelmiszer-fejadagját, valamint lehetőség van 
elvégezni az utolsó simításokat a felszerelésen és a fegyverzeten. A felkészülés békés 
időszaka a tábor elhagyásával befejeződik, innentől már a harc időszaka kezdődik, amely 
során a parancsnoknak lehetősége lesz rátermettségét bizonyítani, a katonáknak pedig 
szolgálatukat ellátni. Vargas Machuca szerint ez azért fontos, mert egy hadsereg ereje 
nem létszámában, hanem rendezettségében és fegyelmében rejlik.83 Ismeretlen területre 

79 de Vargas Machuca  2008, 55–69.; Zwart  2006, 54–58.
80 de Vargas Machuca  2008, 70–77.; Bruijn  2012,  19–22.
81 de Vargas Machuca  2008, 81–82.
82 de Vargas Machuca  2008, 84–86.
83 de Vargas Machuca  2008, 87.
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érve azt javasolja, hogy a parancsnok mindig az előörssel haladjon, azt elhagyva pedig 
mindig az utóörssel, mivel itt van a legnagyobb veszély, és a legfontosabb a személyes 
példamutatás. A fegyverhasználatot illetően Vargas Machuca megjegyzi, hogy az expe-
díció felfedezését megelőzően mindenki mellőzze a puska és a trombita használatát, mivel 
így az indiánoknak nincs lehetőségük felfegyverezni magukat a falvaikban, és harcra 
készen várni a spanyolokat. Észrevétlenül maradva lehetőség van tolmácsok és útika-
lauzok felfogadására is. A menetek végrehajtása során a parancsnok rendszeresen tartson 
pihenőket, és győződjön meg arról, hogy a menet rendje nem bomlott fel, és az utóörs 
nem pihen. A menet végrehajtása során hasznos, ha az előörsben baráti indiánok is szol-
gálnak, mivel ők könnyebben észreveszik az ellenséges indiánok által felállított külön-
böző csapdákat, valamint az általuk használt erdei ösvényeket.84 A táborverés során 
Vargas Machuca kiemeli, hogy a parancsnoki sátor legyen elég nagy ahhoz, hogy támadás 
esetén menedéket nyújtson a katonáknak és a felszerelésnek, valamint eső esetén óvja 
a lőport, és tegye lehetővé a tűzfegyverek használatát. A táborverés idejének a délután 
három órát javasolja, mivel így lehetőség van a szükséges erődítési munkák elvégzésére, 
és az emberek is kipihenhetik magukat másnapra. Amennyiben szükséges, és a biz-
tonsági helyzet úgy kívánja, mindenki aludjon teljes felszerelésben, és tartsa kéznél 
a fegyverét.85 Az összes létező természeti akadály közül a folyók a legveszélyesebbek, 
mivel a folyóátkelés végrehajtása egyrészt növeli az ellenség cselekvési lehetőségét, 
másrészt végrehajtása önmagában, harcérintkezés nélkül is nagyon veszélyes feladat. 
A folyóátkelés első lépése mindkét part biztosítása fegyveresekkel úgy, hogy a túloldali 
hídfő képes legyen nemcsak megvédeni magát, de az átkelést is aktívan támogatni.86 
Az indiánok elleni hadviselés elengedhetetlen része az éjszakai rajtaütések megterve-
zése, megszervezése és végrehajtása. Eredetileg az indiá nok alkalmazták előszeretettel 
az éjszakai rajtaütéseket, amit aztán később átvettek és sikeresen alkalmaztak a spanyolok 
is. Rajtaütések végrehajtására Vargas Machuca az esős és viharos éjszakákat javasolja, 
mivel ilyenkor nehezebb meghallani a támadó felet, valamint az indiánokat az időjárás 
viszontagságai kunyhójuk belsejébe parancsolja. A falvak megtámadásakor fontos azok 
bekerítése, mivel az indián házaknak általában két ajtaja van és a férfiak ezeken keresztül 
el tudnak menekülni. Fontos, hogy a rajtaütések a lehető legkisebb veszteséget okozzák 
az indiánoknak, ezért amennyiben lehet, a parancsnok legyen képes a harc helyett tár-
gyalást kezdeményezni, és az indiánokat a szó erejével meggyőzni.87 Az indiánok elleni 
hadviselés nagyon változó, és mindig tartogat kihívásokat, ezért fontos az indián harcel-
járások megtanulása és esetenkénti sikeres alkalmazása. A katonákkal mindenkor tudatni 
kell, hogy – az európai hadszíntéren tapasztaltakkal ellentétben – az indiánok elleni 
hadjáratoknál nem  megengedhető a vereség. A menekülő nemcsak a becsületét veszíti 
el, hanem gyakran az életét is. A menekülőket az indiánok képesek heteken keresztül 

84 de Vargas Machuca  2008, 89–93.
85 de Vargas Machuca  2008, 94–108.
86 de Vargas Machuca  2008,  111–124.
87 de Vargas Machuca  2008, 89–93.
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üldözni. Ha a menekülőket nem ölik meg, akkor végez velük az éhség, a szomjúság, 
a kimerültség és a különböző betegségek. Az indiánok elleni hadviselés természetes 
velejárója ezért a győzelem vagy a halál, de semmi esetre sem a vereség.88 A hadjáratok 
során az indiánok mindig számbeli fölényben vannak, de a spanyoloknak jobb a fel-
szerelésük és a fegyverzetük. Az indiánok folyamatosan harcban állnak egymással, de 
a spanyolok legyőzése érdekében képesek szövetkezni. A jó parancsnok képes ezt a szö-
vetséget megbontani, és az indiánokat megosztani. Vargas Machuca megemlíti, hogy 
harc előtt az indiánok gyakran fogyasztanak saját készítésű alkoholt, és annak hatása 
alatt harcolnak. A harc után az indiánok üldözése, a harctéri siker kifejlesztése soha nem 
lehet teljes, mivel a hadjáratnak nem célja a felesleges vérontás.89

Területek megbékítése

Az indiánok elleni hadjáratok végét a béketárgyalások jelentik. A sikeres béketárgya-
lások alapja az indiánok megosztása és a köztük lévő bizalmatlanság erősítése. A Vargas 
Machuca szerint a békét nem kell azonnal megkötni, különösen nem a visszaeső tör-
zsekkel, hanem hagyni kell őket a saját levükben főni. Minél nehezebben tudnak békét 
kötni, annál fontosabbnak érzik majd annak jelentőségét. Az együttműködésre nem 
hajlandó vezetőket le kell váltani, és helyükre újakat helyezni. A törzsfőnökök fiai közül 
pedig néhányat a spanyolokhoz kell rendelni, hogy a hódítók nyelvét és szokásait meg-
tanulják.90 A spanyol telepesek és az indiánok keveredése, valamint békés egymás mellett 
élésének elősegítése érdekében településeket kell alapítani. A település alapítása mindig 
szimbolikus folyamat, amelyben a spanyol és indián szokások keverednek. A települések 
helyét gondosan kell kiválasztani, mivel a lakhatóság szempontjából alapkövetelmény 
a talaj szárazsága, a jó levegő, az északi széljárás, a víz közelsége, valamint a tűzifa. 
Az épületek felhúzása során elsőbbséget élveznek a közösségi épületek, majd ezeket 
követi a lakóházak megépítése. Az épületek kialakítása során fontos szempont a biz-
tonság, mivel az indiánok sokszor megbízhatatlannak bizonyulnak. Az alkalmanként fel-
lépő indián lázadások kapcsán Vargas Machuca fontosnak tartja megemlíteni, hogy a spa-
nyolok a termésüket ne pusztítsák el, házaikat és falvaikat ne égessék fel.91 A települések 
kialakítása után a tágabb környezet felfedezése és felmérése következik. Számba veszik 
a területeken élő indián törzseket, azok vezetőit, valamint szokásaikat. Felmérik a terület 
gazdagságát, állat- és halállományát, a bányákat, a megtermelt fűszerféléket, valamint 
információkat szereznek a még felfedezésre és meghódításra váró területekről. A jobb 
tájékozódás elősegítése érdekében nevet adnak a folyóknak, a hegyeknek és az erdősé-
geknek. A települések fejlődése szempontjából kiemeli, hogy a mezőgazdaság támogatása 

88 de Vargas Machuca  2008,  125.
89 de Vargas Machuca  2008,  127–132.
90 de Vargas Machuca  2008,  135–136.
91 de Vargas Machuca  2008,  137–146.
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mellet a kézművesipar elősegítése is fontos, mivel idővel a kézművesség több embernek 
képes munkát és megélhetést adni.92 Vargas Machuca könyve több mint 400 éve jelent 
meg. A könyv megjelenése óta jelentősen megváltozott a hadseregek szervezete, vezetése, 
felszerelése és fegyverzete. Ezeket a változásokat figyelembe véve: lehet-e egy négy év-
százada élt katonának használható tanácsa a  21. században szolgáló bajtársak számára? 
A válasz: igen. A háború természetének – és nem formájának – viszonylagos állandósága 
lehetővé teszi, hogy Clausewitz  1832-ben  kiadott A háborúról című könyve a kiadása 
után  180 évvel is a katonai gondolkodás fő irányának alapját képezze. Önmagában tehát 
az időbeli távolság nem jelenthet akadályt. Tartalmi szempontból pedig az látható, hogy 
Vargas Machuca könyve, amellett, hogy kora katonáinak egyfajta kézikönyvként szolgált, 
máig érvényes alapelveket fektetett le, úgymint a tanulás és alkalmazkodás, a vezetői 
képességek jelentősége, a civilekkel való bánásmód és a helyi erők alkalmazása.

Meglévő párhuzamok

Vargas Machuca egyértelművé tette, hogy az indiánok elleni hadviselés sikere a helyi 
viszonyokhoz való alkalmazkodásban, valamint a saját hibáinkból és az ellenségtől való 
tanulásban rejlik. Hasonló módon, nemcsak az FM 3-24 szinte összes fejezete, különösen 
a felkelők elleni műveletek végrehajtását részletező, emeli ki a tanulás és az alkalmaz-
kodás fontosságát ebben a fajta hadviselésben, hanem az AJP–3.4.4 harmadik, negyedik 
és ötödik fejezete is. Hasonlóan a  16. századi spanyol hódítókhoz, akik kénytelenek voltak 
felszerelésüket és fegyverzetüket az indiánok hadviseléséhez és harci eszközeihez, vala-
mint a helyi domborzati és klimatikus viszonyokhoz igazítani, az iraki és afganisztáni 
hadszíntéren harcoló szövetséges és koalíciós csapatok is folyamatosan új felszerelést, 
fegyverzetet kaptak, valamint harceljárásokat vezettek be. Megjelentek az MRAP-jár-
művek,93 az alkalmazott fegyverek kalibere – és ezáltal tűzereje – kisebb lett, előtérbe 
kerültek a különleges erők műveletei, megnőtt a szerepe a MEDEVAC-nak,94 a CAS-
nek,95 a C-IED-nek.96 Széleskörűen alkalmazták a különböző ISR- platformokat,97 vala-
mint általánossá vált a valós idejű adatátvitel a különböző vezetési szintek között. Vargas 
Machuca szerint az indiánok elleni hadviselés során a parancsnok felelőssége kibővül, 
átalakul. Ezeknek a sokoldalú elvárásoknak a parancsnoknak meg kell felelnie, amihez 
különböző tulajdonságokkal, kompetenciákkal kell rendelkeznie. Bár az általa jelzett 
tulajdonságok nem képezhetik a jelenkor katonáival szemben támasztandó kompeten-
ciaszótár vagy akármilyen követelményrendszer összeállításának alapját, a közelmúlt 

92 de Vargas Machuca  2008,  147–159.
93 MRAP – Mine Resistant Ambush Protected; aknabiztos, rajtaütés ellen védett.
94 MEDEVAC – Medical Evacuation; egészségügyi kimentés.
95 CAS – Close Air Support; közeli légi támogatás.
96 C-IED – Counter Improvised Explosive Device; improvizált robbanóeszköz elleni.
97 ISR – Information, Surveillance, Reconnaissance; információ, megfigyelés, felderítés.
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katonai témájú publikációit vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a felkelők elleni had-
viselésben a vezetői képességek szerepét, a nem hagyományos, puha kompetenciák 
jelentőségének megnövekedését nagyon sokan elemezték, tárgyalták. A témával kap-
csolatban megjelent számos cikk mellett két könyv érdemel említést. Az első szerzője 
Mark Moyar, aki a felkelők elleni hadviselés és a katonai vezetés összefüggésének vizs-
gálatát egy adott időszakhoz kötötte.98 Egy másik kutató a brit gyarmatbirodalom kis 
háborúit vizsgálva foglalkozott a felkelők elleni hadviselés és a katonai vezetés közötti 
sajátos kapcsolattal.99 Vargas Machuca nyilvánvalóvá tette azt is, hogy a felkelők elleni 
harc – mivel nem katonaság áll szemben katonasággal – katonai szempontból soha nem 
lehet teljes, nem végződhet a legyőzött fél teljes alávetésével, megsemmisítésével. A harc 
után az indiánok üldözése, a harctéri siker kifejlesztése nem követelmény, mivel a hadjá-
ratnak nem célja a felesleges vérontás. Amint a harcok véget értek, fontos a legyőzöttekkel 
(civilekkel) a megfelelő kapcsolat kialakítása, az élet mielőbbi normalizálása, a dolgok 
közös felépítése. David Petraeus vezérezredes, ISAF-parancsnok  2010. augusztus 1-jén  
kiadott COIN-irányelveinek középpontjában is a lakosság és a vele való bánásmód áll. 
A tábornok szerint a műveletek súlypontját a lakosság jelenti, ezért a tálibokat el kell tőlük 
különíteni, és meg kell őket védeni ellenük. Keresni kell az emberekkel való találkozást, 
ezért elrendelte a gyalogos járőrözést, a lakossággal való közvetlen kommunikációt. 
A szövetséges katonáknak és afgán partnereiknek – hasonlóan a Vargas Machuca által 
alapított települések vegyes lakosságához – a helyi lakosság között kell élni, és a COIN 
stratégiai céljait így megvalósítani. Vargas Machuca számára nyilvánvaló volt az is, 
hogy helyi segítség igénybevétele nélkül nem lehet az indiánok ellen sikeresen harcolni. 
A baráti, szövetséges indiánok könnyebben észreveszik az ellenséges indiánok által 
felállított különböző csapdákat, az általuk használt erdei ösvényeket, nyelvismeretük 
révén pedig könnyen tudnak információ val szolgálni az ellenséges terület sajátosságait 
illetően. A  20. századi helyi konfliktusokat vizsgálva egyértelmű, hogy az ilyen jellegű 
hadviselést folytató hatalmak (USA, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína) 
mindegyike alkalmazott helyi erőket. Az USA vonatkozó tábori kézikönyveinek100 át-
tekintése, valamint az FM 3-24 hatodik fejezetének átolvasása nyilvánvalóvá teszi, hogy 
az ilyen jellegű hadviselés nem képzelhető el – és nem folytatható sikeresen – helyi 
katonai támogatás nélkül. Ebből a szempontból az AJP-3.4.4 is hasonló tartalmú, mivel 
az ötödik fejezet hetedik része részletesen foglalkozik a befogadó nemzet haderejének 
megszervezésével, kiképzésével és alkalmazásával. A fentiekből látható, hogy Vargas 
Machuca  1599-ben  kiadott könyve nemcsak kora katonáinak adott használható és átfogó 
ismereteket a gerilla-hadviselés jellegét illetően, de korunk katonái számára is tartalmaz 
használható tudást.

98 Moyar  2009.
99 Nolan  2011.
100 FM 31-20 Operations Against Guerrilla Forces (1951).; FM  100-1 Doctrinal Guidance (1961).; FM 
31-22 U.S. Army Counterinsurgency Forces (1963).; FM 31-16 Counterguerrilla Operations (1963).
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Átfogó megközelítés

Tézis: A műveletek átfogó megközelítése az ezredforduló válasza az egyre összetettebbé 
váló biztonságpolitikai kihívásokra, de jellegében szintén nagymértékben hasonlít egy 
korábbi kor birodalmi hadviselésére.

A NATO  2006. novemberi rigai csúcstalálkozóját záró nyilatkozatban az állam- és kor-
mányfők – különös tekintettel az afganisztáni és a koszovói helyzet rendezésére – meg-
fogalmazták a biztonsággal kapcsolatos átfogó megközelítést, amelynek lényeges részét 
a civil-katonai kapcsolatok erősítése, valamint a más nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés javítása képezte. Az átfogó megközelítés megfogalmazására azért volt 
szükség, mert az  1990-es  évek eleje óta tartó átalakulás eredményeként a NATO egyre 
szorosabban működött együtt az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Unió val, 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, valamint más nemzetközi szer-
vezetekkel. A NATO az átfogó megközelítéssel lényegében alkalmazkodott azokhoz 
a folyamatosan változó biztonsági kihívásokhoz, amelyeknek egyre kevésbé tudott 
egyedül megfelelni.101

NATO-csúcstalálkozók

Az állam- és kormányfők az átfogó megközelítésben egy olyan keretet láttak, amelyben 
a NATO és más biztonsági szervezetek megtalálhatják a módját a hatékonyabb együtt-
működésnek. Az átfogó megközelítéssel azt is elismerték, hogy a nemzetközi szerve-
zetek különböző erősségekkel és felhatalmazással rendelkeznek, amely lehetővé teszi 
számukra a racionális munkamegosztást. A NATO legegyértelműbb előnye az átfogó 
megközelítés keretében azon katonai képességeiben rejlik, amelybe beletartozik a szö-
vetségesek és a koalíciós partnerek fegyveres erőinek bevetésével kapcsolatos tevékeny-
ségek tervezésre, szervezésre, valamint a műveletek végrehajtására vonatkozó szakérte-
lem.102 A következő, Bukarestben  2008. májusban megrendezett csúcstalálkozón részt 
vett Ban-ki Moon ENSZ-főtitkár is. A bukaresti nyilatkozat Afganisztánnal kapcsolatban 
megfogalmazott négy alapelve között szerepelt az átfogó megközelítés, amelynek kere-
tében a polgári és a katonai erők közösen lépnek fel a helyzet rendezése érdekében. 
Afganisztán mellett a Balkánnal és egyes afrikai országokkal, valamint a tömegpusztító 
fegyverekkel kapcsolatban is megjelent az átfogó megközelítés fontossága, valamint 
a nem kormányzati szervezetekkel és egyéb szereplőkkel való együttműködés kiemelt 
szerepe a stabilizáció és az újjáépítés terén. Ennek érdekében felkérték az Észak-atlanti 

101 Yost  2007. 
102 Riga Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting 
of the North Atlantic Council in Riga on 29 November  2006  2006. 



1514

Jobbágy Zoltán

Tanácsot egy akcióterv kidolgozására.103 A  2010. novemberben megrendezett lissza-
boni csúcstalálkozón az állam- és kormányfők által kiadott nyilatkozat szintén több 
helyen tartalmazta az átfogó megközelítést. A nyilatkozat szerint a NATO a nemzet-
közi közösség válságkezelési tevékenységéhez hozzájárulva továbbra is elkötelezett 
a stabilizáció és az újraépítés terén. Az átfogó megközelítés ismételt kihangsúlyozása 
azt a felismerést tükrözte, hogy kizárólag a katonai erő alkalmazásával nem lehet a biz-
tonságot fenyegető összetett kihívásokat megfelelően kezelni, ezért szükség van a poli-
tikai, a katonai és a polgári válságkezelési eszközök összehangolására. A nyilatkozat 
szerint az átfogó megközelítés megköveteli, hogy a partnerek közös felelősségérzettel, 
nyitottsággal és elkötelezettséggel, de döntéshozatali függetlenségük meghagyásával 
végezzék munkájukat. A NATO-nak  emiatt rendelkeznie kell olyan képességgel, amely 
a polgári és a katonai válságkezelés eszközeit összehangoltan tudja tervezni és alkal-
mazni.104 A következő,  2012. májusi chicagói csúcstalálkozó utáni nyilatkozat egyértel-
műen megerősítette a lisszaboni nyilatkozatban az átfogó megközelítésről leírtakat.105 
A  2016. júliusi varsói csúcstalálkozó utáni kommünikében, különös tekintettel a folya-
matosan változó összetett biztonsági környezetre és benne az Ukrajnában kialakult 
helyzetre, valamint a NATO hadműveleti tapasztalataira, az állam- és kormányfők ismét 
hangsúlyozták a politikai, a katonai és a polgári megközelítés fontosságát, amely nem-
csak a közös biztonsághoz és védelemhez járul hozzá, hanem a közös védelem iránti 
elkötelezettségnek is alapját képezi.106 A  2018. júliusi brüsszeli nyilatkozat pedig Szerbia 
és a változó biztonsági környezet vonatkozásában hangsúlyozta ki az átfogó normalizá-
lódás, illetve megközelítés fontosságát.107

Összhaderőnemi doktrínák

Mára az átfogó megközelítés NATO-szerte elterjedt kifejezés lett, és a mindennapi szó-
használat részét képezi. Az átfogó megközelítés fontosságának felismerése és kihang-
súlyozása azonban nem állt meg a politikai stratégiai és a hadászati szinteken. A csúcs-
találkozók nyilatkozataival összhangban az összhaderőnemi műveletekre vonatkozó, 
egymást követő NATO szövetségi kiadványok is egyre gyakrabban hivatkoztak az átfogó 
megközelítésre. A  2007. márciusban kiadott összhaderőnemi doktrína „C” már megemlíti 

103 Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April  2008  2008. 
104 Lisbon Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Lisbon é. n. 
105 Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Chicago on  20 May  2012  2012. 
106 Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July  2016  2016. 
107 Brussels Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Brussels  11–12 July  2018  2018. 
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a NATO katonai és nem katonai ereje átfogó és integrált alkalmazásának fontosságát 
általában, valamint a civil-katonai együttműködés terén.108 A szövetségi összhaderőnemi 
doktrína „D” kiadásában az átfogó megközelítés már a tartalomjegyzékbe is bekerült. 
A doktrína egyértelműsítette, hogy a NATO a katonai válaszlépéseit az átfogó megköze-
lítésbe integrálja, és az információs műveletekkel összehangolva, lényegében azzal együtt 
tervezi meg és hajtja végre. A doktrínában a NATO-stratégia részeként meghatározott 
diplomáciai, információs, katonai és gazdasági erő, valamint polgári képességek már 
egyértelműen az átfogó megközelítés jegyében születtek, és mind a politikai stratégiai, 
mind a hadászati, mind pedig a hadműveleti és harcászati szinteken relevanciával bírtak. 
Az átfogó megközelítéshez a doktrína szerint szükség van józan észre, de sikere függ 
még a közös szándék és elhatározás meglététől, egymás megértésétől, az együttműkö-
déstől, valamint a megfelelő erőforrásokkal való ellátottságtól. Az átfogó megközelítéshez 
a doktrína négy elv betartását javasolta, úgymint proaktív elkötelezettség, megegyezés 
és közös munka, kölcsönös bizalom és akarat, valamint a közös célok megléte. Kiemelte 
továbbá, hogy az átfogó megközelítés során olyan szereplőkkel is számolni kell, mint 
a nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati szervezetek, valamint a többnemzeti 
kormányzati ügynökségek.109 Az összhaderőnemi doktrína érvényben lévő „E” kiadása 
az átfogó megközelítést szintén tartalmazza a tartalomjegyzékben. A doktrína a NATO 
stratégiai céljai megvalósításának lényegét abban látja, hogy arra átfogó módon, nem-
zetközi és nem kormányzati szervezetek bevonásával kerül sor. A NATO alapvető fel-
adatait is, benne a közös védelmet, a válságkezelést, valamint a biztonsági együttműkö-
dést, átfogó politikai, katonai és polgári megközelítésben értelmezi. A doktrína szerint 
az átfogó megközelítés minden szinten megköveteli a polgári és katonai együttműködést, 
és olyan célokat szolgál, mint a NATO válságkezelési eszközeinek tervezéséhez szük-
séges katonai és politikai részek koherenciájának növelése, a NATO nem katonai sze-
replőkkel való mindennapi együttműködésének javítása, valamint a NATO stabilizációs 
és újjáépítési tevékenységének támogatása a konfliktus minden szakaszában. A doktrína 
kihangsúlyozza, hogy természetesen az átfogó megközelítésben a politikai, a katonai 
és a polgári elem egymáshoz viszonyított fontosságát a mindenkori helyzet határozza 
meg. Azt is egyértelműsíti, hogy az átfogó megközelítésben a katonai elem esetenként 
csak támogató és nem meghatározó szerepben vesz részt a feladatok végrehajtása során.110

Birodalmi rendfenntartás

A Brit Birodalom röviddel az első világháború után érte el legnagyobb kiterjedését. 
Az  1920-as  évekre ezért a brit haderő feladata már nem a további terjeszkedés, hanem 
a távoli részek sokszor vegyes összetételű lakosságának megbékéltetése és a birodalom 

108 AJP–01(C), Allied Joint Doctrine (2007). 1-10.; 4-4.
109 AJP–01(D), Allied Joint Doctrine (2010). x., 2-6., 2-11., 2-12., 3-3., 5-5.
110 AJP–01(E), Allied Joint Doctrine (2017). 1-6., 2-3., 2-5., 2-17.
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egységének fenntartása volt. Erről a korszakról, a brit átfogó megközelítés politikai, 
katonai és polgári vonatkozásairól ad áttekintést Charles W. Gwynn Birodalmi rendfenn-
tartás című, majdnem 400 oldalas – Magyarországon kevésbé ismert – könyve.111 A könyv 
megírásakor Gwynnt az a szándék vezette, hogy a szárazföldi haderő tisztjeinek bizonyos 
elvek és eljárások lefektetése mellett, különböző példákon keresztül mutassa be azokat 
a rendfenntartó tevékenységeket, amelyeket esetleg végezniük kell. Az  1919–1931 közötti 
időszakból kiragadott összesen tíz példa rendeltetése, hogy a könyv első és második feje-
zetében felsorolt elveket és eljárásokat alátámasztva egyértelműsítse a tisztek számára 
a brit átfogó megközelítés lényegét. A birodalmi tisztviselők ugyanis rendőri, hivatali 
és politikai tevékenységüket sok esetben a hadsereggel közösen hajtották végre. A katonai 
eljárások ismerete, a problémák katonai szempontú megértése Gwynn szerint csökkent-
heti a súrlódást, és elősegítheti az együttműködést. A nyilvánosság pedig megértheti, 
hogy a haderő milyen fontos szerepet játszik a birodalmi rendfenntartásban tartalékerő-
ként, valamint a polgári közigazgatás támogatásában.112 A katonai erőnek fontos szerep 
jut annak megelőzésében, nehogy a helyzet irányítása kicsússzon a kézből, vagy a helyzet 
helyreállításában, amennyiben ez már megtörtént. A rendfenntartó tevékenység ugyanis, 
ha nem éri el a kis háború küszöbét, nem szerepel a híradásokban, és nem jelenik meg 
a katonai jelentésekben. Gwynn a rendfenntartó tevékenységet alapvetően három cso-
portba osztotta, úgymint a kis háborúk,113 a rend fenntartása és helyreállítása, valamint 
a polgári hatalom támogatása. A kis háborúkat katonai célokért végrehajtott, előkészített 
hadjáratokként értelmezi, amelynek célja a polgári irányítás létrehozása. Ezen háborúk 
semmiben sem különböznek a korábbi idők védelmi vagy büntető háborúitól, és tisztán 
katonai tevékenységnek számítanak. A rend fenntartása és helyreállítása számára azt 
jelenti, hogy a haderő felelős a polgári irányítás létrehozásáért vagy annak helyreállítá-
sáért. Ez néha együtt jár a hadijog kihirdetésével és a polgári jogrend időleges felfüggesz-
tésével. A gyakoribb eset azonban az, amikor a katonai és a polgári hatóság együtt felel 
az irányítás helyreállításáért. A polgári hatalom támogatására akkor kerül sor, amikor 
az ugyan gyakorolja az irányítást, de a rendőri erők tevékenysége nem kielégítő. Ebben 
az esetben a hadsereg minimális katonai erőt köteles alkalmazni. Gwynn kiemeli, hogy 
ugyan a birodalom terjeszkedő korszaka lezárult, azonban a polgári irányítás bizonytalan 
alapokon nyugszik. Esetenként  összeomolhat, ezért mindent meg kell tenni az újjáépítése 
érdekében. A haderő alapvető feladata a rendfenntartás gyakorlásában a polgári irányítás 
helyreállítása vagy támogatása. Ennek során olyan problémákkal kell szembenéznie, 
mint az egyértelműen megfogalmazható célok hiánya, a nehezen megfogható lázadó cso-
portok felszámolása, valamint különböző óvintézkedések bevezetése. A lázadók esetleges 
keveredése a semleges vagy lojális lakosokkal csak nehezíti a feladatot. A túl kemény 

111 Gwynn  1934. Lásd még: Field Service Regulations, Volume VIII, Operations – Higher Formations 
 1935,  12–13.
112 Gwynn  1934, 1–3.
113 Gwynn a könyvében a kisháború fogalmát nem határozta meg. A kisháborúról bővebben lásd: 
Callwell  1906, 21–33.
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fellépés ellenséggé teheti őket, ezáltal növelheti a lázadók létszámát, valamint hosszan-
tartó neheztelést és keserűséget okozhat. A rend erőinek azonban erőt és eltökéltséget kell 
mutatni. Minden olyan cselekvés, amelyet gyengeségként lehet értelmezni, csak bátorítja 
a lázadókat. Abban az esetben, amikor a lázadások a rendet fenyegetik, szükség van hatá-
rozottságra és az alkalmazandó katonai erő mértékének helyes megbecsülésére. Ilyen ese-
tekben figyelembe kell venni, hogy a felelősség sokszor akár egészen fiatal tisztek vállán 
is nyugodhat, és az elkövetett hibáknak hosszú távú következményei lehetnek. A katonai 
hibákat ki lehet ugyan javítani, azonban a lakosság elidegenítése után hosszú időnek kell 
eltelnie ahhoz, hogy a bizalom helyreálljon, és normális állapotok térjenek vissza. Ennek 
megfelelően a rendfenntartásban részt vevő tisztek feladata lényegesen eltér a hagyomá-
nyos katonai műveletekben részt vevőkétől.114 A rendfenntartás tele van előre nem látható 
helyzetekkel, amelyekben a tiszteknek a feladatuk végrehajtását folyamatosan a politikai 
körülményekhez kell igazítaniuk. Ebben a minimális katonai erő alkalmazására vonat-
kozó általános elvek segítségükre lehetnek. A katonai erő korlátozása mellett a türelem 
képezi azokat az értékeket, amelyek egy haderő rendfenntartó képességét megmutatják. 
Gwynn szerint a katonatisztek számára ajánlott a gerilla szakirodalom olvasása, mivel 
ezeken a könyveken keresztül lehet az irreguláris erők pszichológiáját legjobban meg-
ismerni, és a dolgokat a másik oldal szemszögéből látni. A rendfenntartási tevékenység 
során jelentkező feladatokat Gwynn három osztályba sorolja, úgymint forradalmi moz-
galmak, lázadás és egyéb törvénytelenségek, valamint közösségi zavargások. A forradalmi 
mozgalmak lehetnek erőszakosak és nem erőszakosak, de sok esetben gerilla-hadviselést 
eredményeznek, amelyben fegyveres csoportok egy központi szervezet utasítására kis 
összetartás mellett tevékenykednek. Ezen csoportok működésében meghatározó szerep 
jut a parancsnokok egyéniségének, akiknek célja a kormányzatnak való ellenszegülés, 
a kormányzat működésképtelenségének és alkalmatlanságának bizonyítása, valamint 
működési feltétleinek gyengítése. Tevékenységük során meghatározó a szabotázs, a lesből 
támadás, a kicsi és elszigetelt osztagok elleni támadások végrehajtása, valamint a lakosság 
semleges részének terrorizálása. Biztonságos tevékenységük alapja az információ vissza-
tartása, legyőzésükhöz pedig hosszú időre és nagy létszámú katonaságra van szükség, 
amely semmilyen arányban nem áll a gerillák valódi harcértékével. A gerillák elleni 
tevékenységben szükség van még jól szervezett hírszerzésre, nagyfokú mozgékonyságra, 
valamint a nem katonai szereplőkkel való megfelelő kommunikációra és szoros együtt-
működésre. Lázadás és egyéb törvénytelenségek a kormányzati gépezet működésének 
ellehetetlenítését célozzák meg, de ameddig az nem ölt erőszakos formát, addig a had-
seregnek nem kell beavatkoznia. Előbb vagy utóbb azonban a kormányzatnak fel kell 
lépnie a mozgalom vezetői ellen, akiknek letartóztatása erőszakos cselekmények okozója 
lehet. Ebben az esetben elővigyázatosságra és szoros együttműködésre van szükség a pol-
gári hatóságok és a katonai vezetők között annak érdekében, hogy a katonai beavatkozás 
a megfelelő pillanatban és módon történjen meg.115

114 Gwynn  1934, 4–6. Lásd még: Galula  2006,  12–16.
115 Gwynn  1934, 7–12. Lásd még Trinquier  2006, 34–42.
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Katonatisztek kötelessége

Gwynn szerint a szárazföldi haderő tisztjeinek ezért kötelessége, hogy ismerjék és értsék 
a politikai viszonyokat, és felkészüljenek bármilyen helyzet intelligens kezelésére. 
Lázadás és egyéb törvénytelenségek esetén a katonaság csak akkor válik az események 
szereplőjévé, ha a helyzet irányítása már lehetetlen és a rendőrségnek megerősítésre van 
szüksége. Komoly intézkedésekkel, a megfelelő és fegyelmezett katonai erő felvonul-
tatásával a lázadók tevékenysége sok esetben letörhető. Abban a tekintetben, hogy mek-
kora katonai erőre van szükség, és az kik ellen irányuljon, a katonatiszteknek nagy-
mértékben hallgatni kell a polgári hivatalnokokra és a birodalmi tisztviselőkre. 
Közösségi zavargások esetében, amelyek keserűségből, fanatikus szenvedélyből, valamint 
veszélyes élethelyzetekből fakadnak, nincs idő a tétovázásra és a késlekedésre. A szemben 
álló feleket szét kell választani és a harcok ismételt fellángolását meg kell akadályozni. 
E tevékenységekben a pártatlanságnak, a fegyelemnek és a megfontoltságnak fontos 
szerep jut. Gwynn a rendfenntartó tevékenység során a katonaság helyes alkalmazására 
néhány alapelv figyelembevételét ajánlja, úgymint az irányítás meghagyása a polgári 
tisztviselőknél, a minimális katonai erő alkalmazása, a határozott és időbeni cselekvés, 
valamint az érintettek folyamatos együttműködése. Az irányítás meghagyása a polgári 
tisztviselőknél, az ahhoz való lojalitás szerinte még akkor is fontos, amikor az esemé-
nyek katonai irányítása a rendfenntartó tevékenység teljes szakaszában meghatározó. 
Sem a tisztviselők erőszakos befolyásolása, sem a katonai erő helytelen alkalmazásának 
csendes tudomásul vétele nem megengedett. A polgári tisztviselők számára nyújtott 
katonai tanácsadás feladata, többek között a lázadók vezetőinek letartóztatása, sok 
esetben az alacsony rendfokozatú tisztek vállán nyugszik. A minimális katonai erő alkal-
mazása mindig a helyzet függvénye, de meghatározó szempontként szerepel benne a pol-
gári hatalom helyreállítása és működésének biztosítása, hosszú távú keserűség okozása 
nélkül. Amennyiben a katonaság felfegyverzett ellenséges csoportokkal találkozik, této-
vázás nélkül használhatja a rendelkezésre álló fegyverzetét, de a drasztikus fellépés nem 
ajánlott, mivel növelheti a lázadók támogatottságát, és a normális állapotok helyreállítása 
ellenében hat. Gwynn szerint a határozott és időbeni cselekvés azért is fontos, mert 
a katonai erő alkalmazásában történő esetleges csúszást és a felelősség elvállalásában 
tapasztalható tétovázást a lázadók gyengeségként értelmezik. Azért kell tehát határozottan  
és időben cselekedni, mert annak elmaradása további zavargásokat okozhat, amelyek 
később sokkal komolyabb válaszlépéseket követelhetnek meg.116 A felforgató mozgalmak 
nem feltétlenül törnek ki teljesen szervezetten. A korai szakaszokban a vezetők alapve-
tően szónoki és politikai képességeikkel, kevésbé katonai rátermettségükkel tűnnek ki. 
Csak hosszabb távon jelennek meg olyan vezetők, akik ismerik a kormányzati tevé-
kenység ellehetetlenítésének különböző módjait. Az érintettek folyamatos együttműkö-
dése megköveteli, hogy amikor a katonai erő alkalmazása kerül előtérbe, a katonák 
egyeztessenek a tisztviselőkkel annak érdekében, hogy minél előbb elkezdődhessen 

116 Gwynn  1934,  13–17. Hasonlóan vélekedik Heydte  1986, 28–32.
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a polgári hatalom visszaállítása. Amennyiben az irányítás egysége nem érhető el, akkor 
szoros együttműködésre és kölcsönös megértésre van szükség. Irigységre és versengésre 
Gwynn semmi szükséget nem lát, mivel hátráltatja az egységes fellépést. A katonai erő 
alkalmazására három körülmény esetén kerül sor: a hadijog bevezetése, szükséghelyzeti 
törvényhozás, valamint a rendőrség megerősítése. A katonaságnak minden esetben joga 
van a kialakult helyzet függvényében szükséges intézkedéseket meghozni, de azok nem 
okozhatják a meglévő helyzet romlását. A hadijog bevezetése a maximális elrettentés 
érdekében ugyanis lehetővé teszi a szabálysértések bűncselekményekké minősítését, 
a büntetések fokozását, valamint a büntetőeljárások gyorsítását. A hadijog bevezetése 
eredményezheti egy hatékony hírszerző szolgálat létrehozását vagy a rendőrség hírszerző 
szolgálatának katonai alárendeltségben való használatát. Gwynn kiemeli, hogy a hadijog 
bevezetése ugyan számos előnnyel jár, de ezekkel soha nem szabad visszaélni. A szük-
séghelyzeti törvényhozás bevezetése nem feltétlenül tudja a körülmények változásait 
lekövetni, de a legnagyobb hátránya a kettős irányítás. A szükséghelyzeti törvényhozást 
a lázadók sokszor a gyengeség jeleként, az elkötelezettség hiányaként, a katonai tevé-
kenységbe vetett bizalom csökkenéseként, valamint pánikként és túlzott szelídségként 
értelmezhetik. Ideális esetben a rendfenntartás erős kézzel történik, amelyben megha-
tározó a szoros polgári és a katonai együttműködés. Ennek ellenére Gwynn szerint el-
mondható, hogy a katonai erő alkalmazásával kapcsolatos polgári megközelítés előnyben 
részesíti a védelmi jellegű szempontokat, míg a katonák inkább támadóbb megközelítést 
részesítik előnyben.117 A katonáknak azonban fel kell ismerni, hogy a rendfenntartáshoz 
kapcsolódó katonai tevékenységek védelmibb jellegűek a hagyományos hadviselésnél. 
A kezdeményezés sok esetben a lázadóknál van, ezért a katonaságnak először a sebez-
hető pontokat kell biztosítania, majd ezt követően ellenintézkedéseket kell foganatosítani 
az élet és a vagyon védelme érdekében. Az erőkifejtés összpontosítása feltételeinek 
megteremtése után azonnal meg kell szüntetni a lázadás okait, amelyhez azonban nincs 
szükség nagyszámú katonaságra, mivel a meglévő technológiai fölény – ismétlőfegy-
verek, páncélozott harcjárművek, tüzérségi eszközök – következtében számukat nem 
a lázadók ereje, hanem a terület földrajzi sajátosságai határozzák meg. Nagyszámú kato-
naság, amelyre néha szükség lehet az egyidejű tevékenységek végrehajtása során, de 
nehezen járható területeken a rendfenntartás közben sok esetben hátrányt jelent. 
 Amennyiben a rendfenntartást nagy területen hajtják végre, és nem lehet egyszerre 
megszüntetni, érdemes részenként fellépni a lázadók ellen. Ennek során meg kell győzni 
a lakosság lojális és a támogató részét az együttműködés fontosságáról. A rendfenntartás 
során az olyan hagyományos katonai elvek alkalmazása, mint az erőkoncentráció 
és a támadás hasznos lehet, azonban alkalmazásuk csak a mindenkori helyzet függvé-
nyében érdemes. A lázadók sok esetben nem rendelkeznek egyértelmű célpontokkal, 
ezért folyamatosan nyomás alatt kell tartani őket. Megfoghatatlanságuk és azon képes-
égük okán, hogy bármikor felbukkanhatnak, megköveteli tartalékok képzését különösen 
a kezdeti időszakban, de nagyszámú tartalékerőre a rendfenntartás során Gwynn szerint 

117 Gwynn  1934,  18–22.
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nincs szükség. Amennyiben a rendfenntartás gerillaellenes tevékenységet ölt, szükség 
van egy hatékony és jól szervezett hírszerző szolgálatra, amely a rendőrség alá tartozik. 
Az információ jobb áramlása és az időveszteség elkerülése érdekében a katonaság a rend-
őrséghez összekötőket delegálhat. A hírek megbízhatósága nagymértékben függ 
a lakosság lojális és semleges részével való kapcsolat minőségétől. A rendfenntartás 
során nehéz az egyéni felelősségek megállapítása, ezért sok esetben közös büntetést kell 
alkalmazni. Fizikai fenyítést csak külön felhatalmazás után és csak akkor szabad alkal-
mazni, ha aktív vagy passzív ellenállásra kerül sor. Olyan megtorlásokat pedig, amelyek 
megalázók egy közösség számára, vagy vallási érzékenység miatt felháborodást keltenek, 
lehetőleg kerülni kell. A megtorlások azért is veszélyesek, mert a lázadók mindig sokkal 
könyörtelenebbek a rend erőinél. Amennyiben mégis sor kerül rájuk, akkor azt nyilvá-
nosan be kell jelenteni, és csak megfelelő felhatalmazás mellett kerülhet sor végrehaj-
tásukra. Gerillaellenes hadviselés és széleskörű felforgató mozgalmak esetében nagyon 
nehéz a saját erők számára magatartási szabályokat felállítani. A fegyelmezettség, 
a tisztek ítélőképessége, a józan ész és a hadijog kihirdetése azonban sokat segíthet.118 
A műveletek végrehajtása során a kiképzés alatt megtanultakat kell a körülményekhez 
alkalmazni, amelyben a mobilitásnak, a meglepésnek, a koordinált tevékenységnek, 
az energikus és könyörtelen nyomásgyakorlásnak központi szerep jut. Bizonyos műve-
letek, úgymint városok átkutatása, külön sajátossággal bírnak. A mindenkori helyzethez 
alkalmazkodva módszeresen kell őket végrehajtani, amelyben meghatározó a lázadók 
természete vagy a terület különböző jellemzői. Forrongások megfékezése, tömegoszla-
tások végrehajtása elsősorban rendőri feladatok, a katonaság bevonására csak a helyzet 
súlyosbodása esetén van szükség. A fegyverhasználatot kerülni kell, bármennyire is 
veszélyben van a katonák testi épsége. Amennyiben mégis sor kerül rá, az önvédelmet 
leszámítva a hangadókat és a veszélyesnek tűnő egyéneket kell tiszti vezényszó után 
célzott lövésekkel semlegesíteni. A tűzparancs kiadása a tiszt felelőssége, aki azt a helyzet 
függvényében, lehetőleg polgári hivatalnokkal egyeztetve a saját döntése eredményeként 
hozza meg. Erre sor kerülhet közelharc kialakulásának veszélye, a saját erők fáradása, 
esetleg kisebb veszteségek elszenvedése miatt is. A letartóztatásokat a rendőri erőknek 
kell végrehajtaniuk még akkor is, ha a terveket a katonák állították össze. A helyzet 
helyes megítélése, mérséklet és türelem gyakorlása, a polgári hivatalnokokkal való 
folyamatos  egyeztetés, a feladattól és felelősségtől való nem megrettenés esetén a tiszt 
tiszta és nyugodt lelkiismerettel tekinthet vissza az elvégzett feladatra.119

Élő örökség

A tanulmány Charles Gwynn  1934-ben  kiadott könyve alapján párhuzamot mutat ki 
a NATO átfogó megközelítés koncepciója és a Brit Birodalom haderejének gyarmati 

118 Gwynn  1934, 23–28.
119 Gwynn  1934, 29–33.
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tevékenysége között. Természetesen a NATO globális környezetben alkalmazott átfogó 
megközelítése és a valamikori brit gyarmatosítási célok között jelentősek a különbségek, 
még ha a módszerekben vannak is hasonlóságok. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a NATO nem csak a brit haderőből áll, és van számos olyan NATO-ország, amely 
nem rendelkezik gyarmati háborús tapasztalatokkal, sőt mélységesen elítéli azokat. 
Ennek ellenére a tanulmány egyértelművé tette, hogy az átfogó megközelítés fontosságát 
nemcsak a NATO ismerte fel a  21. század elején, hanem a  20. század első harmadában 
a Brit Birodalom is. Ilyen értelemben az átfogó megközelítés, benne a politikai, a katonai, 
és a polgári tevékenységek összehangolásának szükségességével, lényegében a gyarmati 
(expedíciós) hadviselés egyfajta örökségeként él tovább. Mindegyikben központi sze-
repet kap az a felismerés, hogy a közszolgálat különböző hivatásrendjei egyedül kevésbé 
képesek a folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak megfelelni. A hatékonyabb 
együttműködés érdekében szerepet kap bennük a civil-katonai-(rendőri) kapcsolatok 
erősítése, a racionálisabb munkamegosztás kialakítása. Mind szövetségi, mind biro-
dalmi szinten egyértelművé vált, hogy a katonai erő alkalmazásával nem lehet a bizton-
ságot fenyegető összetett kihívásokat megfelelően kezelni, ezért szükség van a politikai, 
a katonai és a polgári válságkezelési eszközök összehangolására. Ez megköveteli, hogy 
az átfogó megközelítés jegyében a hivatásrendek közös felelősségérzettel, nyitottsággal 
és elkötelezettséggel, esetenként döntéshozatali függetlenségük részbeni feladásával, de 
összehangolt módon végezzék munkájukat. Az átfogó megközelítés jelentősége mind 
szövetségi, mind birodalmi szempontból abban rejlik, hogy magasabb szinten teszi lehe-
tővé a biztonságot és védelmet, valamint kihangsúlyozza a védelem iránti közös elkötele-
zettség fontoságát. Az átfogó megközelítés megvalósításához szükség van a józan észre, 
de a siker függ még a közös szándék és elhatározás meglététől, egymás megértésétől, 
az együttműködéstől, valamint a megfelelő erőforrásokkal való ellátottságtól. A brit 
gyarmati példa egyértelműen igazolta, hogy az átfogó megközelítés nem képzelhető el 
olyan elvek betartása nélkül, mint a proaktív elkötelezettség, a megegyezés és a közös 
munka, a kölcsönös bizalom és akarat, valamint a közös célok megléte. Amennyiben 
a helyzet helyes megítélése, a mérséklet és türelem gyakorlása, a többi hivatásrenddel 
és szereplővel való folyamatos egyeztetés megtörtént, a katonák pedig nem rettennek 
meg a feladattól és a felelősségtől, akkor nemcsak a Brit Birodalom egykor élt tisztje, 
hanem a NATO kötelékében szolgáló magyar tiszt is nyugodt lelkiismerettel tekinthet 
vissza az elvégzett feladatra.

Biológiai dimenzió

Tézis: A felkelésellenes szövetségi összhaderőnemi műveletek sajátossága az aszimmetria, 
az alacsony intenzitás és az irregularitás, amelynek számos jegye megtalálható a biológiai 
evolúcióban is, fajon belüli erőszak formájában.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 
 1986-ban  kiadott sevillai nyilatkozatában a világ számos tudósa állt ki közösen az ellen, 
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hogy bárki a tudomány – azon belül is leginkább a biológia – eredményeit a háború 
és erőszak igazolására használja fel. A nyilatkozat szerzői szerint tudományosan téves 
azt gondolni, hogy az emberiség a háborús hajlamát állati őseitől örökölte, a háború 
vagy egyéb erőszakos tevékenység genetikailag programozott, az emberré válás során 
a kiválasztódás az erőszakos viselkedés eredménye, az embereknek erőszakos agya van, 
valamint a háború oka ösztöni vagy az egyéb egyedüli okra vezethető vissza.120

Hadtudományi kihívások

A bipoláris világrend szétesését követő, folyamatosan alakuló világ társadalmi és gazda-
sági megrázkódtatásai, az egyre növekvő biztonsági kockázatok és erősödő bizonytalan-
ságok, valamint az utóbbi három évtized aszimmetrikus fegyveres konfliktusai egyértel-
művé tették, hogy a háború hagyományos értelemben vett hadtudományi megközelítése 
csak szűk tudományos mozgásteret biztosít.121 Az eltelt évtizedekben a hadtudomány 
nyitott más tudományterületek irányába.122 Az iraki és az afganisztáni katonai szerep-
vállalás pedig arra mutatott rá, hogy érdemes a háborúval és a hadműveletekkel antropo-
lógiai megközelítésben foglalkozni.123 A háború és a hadviselés antropológiája – az előbbi 
inkább alap, az utóbbi inkább alkalmazott kutatásként – egyértelműsítette, hogy nap-
jaink alacsony intenzitású, irreguláris és aszimmetrikus fegyveres konfliktusai számos 
vonásban hasonlítanak a történelem előtti idők primitív háborúihoz.124 A különböző 
antropológiai kutatások megerősítették, hogy Clausewitznek a háború összetett és vál-
tozó természetére vonatkozó megállapításai helyesek, valamint igazolták az abszolút 
és a valós háború között meglévő és először általa megfogalmazott tartalmi és formai 
különbségeket is.125 Az antropológiához hasonlóan népszerű a háború és a hadviselés sajá-
tosságainak biológiai evolúcióval való összehasonlítása is. A biológiai evolúcióval való 
összevetés azért is indokolt, mert a NATO különböző hivatalos összhaderőnemi doktrínái 
tele vannak olyan kifejezésekkel, mint konfliktusevolúció, hadjárat-evolúció, evolúciós 
jellegű hadviselés, képességek evolúciója, szerepek evolúciója, evolúciós szintek, vagy 
tisztító-tartó-építő műveletek evolúciója.126 A háború és a biológiai evolúció közötti 
hasonlóság természetesen már Darwinnak is feltűnt. A fajok eredete című könyvében 
olyan kifejezéseket használt, mint harc (micsoda harc, harc világa, figyelte a harcot, az élet 
nagy harca, dúló harc, nőstényekért folytatott harc, harc törvénye, kemény lesz a harc, 

120 UNESCO  1986.
121 Fekete  2016, 25–30.
122 Jobbágy  2013b, 28–31.; Ujházy  2014, 71.; Horváth  2016, 550–614.
123 Sztankai  2012, 36–38.; Horváth  2014, 67–73.
124 Combee–Plax  1973,  173–182.; Gyrus  2010, 1–7.; Jobbágy  2015, 67–78.
125 Clausewitz  1999,  13–76.; 525–527.; Otterbein  2009, 65–82.
126 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 2–9., 2–14.; AJP–3.2 Allied Joint Doctrine for Land 
Operations (2009). 1–5., 6–11.; AJP–3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN) (2011). 
4–10., 5–17., 5–18., A–6.
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 természetben folyó harc), háború (az élet nagy háborúja, természetben folyó háború), 
ütközet (egyik ütközet a másik után, ütközet helyszíne) és csata (győztek a csatában).127 
A háború és a biológiai evolúció összevetésének első komoly eredménye Georg Fried-
rich Nicolai, a berlini egyetem orvos professzora által  1917-ben  kiadott A háború bioló-
giája, egy német természettudós megfigyelései című könyv. A könyv háborúellenes tar-
talma – azon belül is a semleges Belgium német elfoglalásának elítélése miatt – a szerzőt 
a tanszékétől megfosztották, hat hónapos börtönbüntetéssel sújtották, a vagyonát elko-
bozták, majd internálták és megfigyelés alá helyezték. Jelen tézis szempontjából azonban 
fontosabb kiemelni, hogy a könyvben a szerző külön fejezetekben foglalkozott a háborús 
ösztönnel, a háború és a létért folyó küzdelem, valamint a háború és a természetes ki-
választódás összehasonlításával. Nicolai a hazafiasság eltérő formáit a fajok különbö-
zősége mentén közelítette meg, összehasonlította az önzetlenség (altruizmus) szerepét 
a háborúban és a biológiai evolúcióban, a világot pedig élő szervezetként értelmezte.128 
A háború és a biológiai evolúció közötti hasonlóság felismerésére további példával szolgál 
Hugh Cott, aki Az állatok alkalmazkodó színezete című könyvében a biológiai evolúciót, 
a létért folyó küzdelmet, a benne alkalmazott módszerek változatosságát fajok között dúló 
háborúként értelmezte.129 Más biológusok a biológiai evolúcióból levonható tanulságokat 
közvetlenül felhasználhatónak vélték a nemzetbiztonság minden területén, beleértve 
a terrorizmus elleni harcot, a természeti katasztrófák, valamint a különböző járványok 
leküzdését.130 A háború és a biológiai evolúció között meglévő hasonlóság lehetővé teszi 
napjaink alacsony intenzitású és aszimmetrikus fegyveres konfliktusai során előtérbe 
került irreguláris hadviselésben központi szerepet játszó hadműveleti alkalmazkodás, 
valamint a különböző ellenálló csoportok létrejötte és eltűnése dinamikájának jobb 
megértését is.131 A biológusok mellett a katonák is felfigyeltek a háború és a biológiai 
 evolúció közötti hasonlóságra. John Boyd amerikai katonai gondolkodó egyenesen arra 
a következtetésre jutott, hogy bármely háborúra vonatkozó kérdés természetes módon 
kapcsolódik a biológiai evolúcióhoz, mivel mind a háború, mind a biológiai evolúció alap-
vetően konfliktusról, túlélésről és hódításról szól.132 Thomas E. Lawrence, azaz Arábiai 
Lőrinc, A Bölcsesség hét pillére című könyvében is arra jutott, hogy a háború és a bio-
lógiai evolúció összevethető. Szerinte a háborúnak van egy biológiai eleme, amely nem 
fejezhető ki matematikai képletekkel és nem számszerűsíthető. A biológiai evolúcióhoz 
hasonlóan a háború is tele van ismeretlen változókkal, rögzítetlen körülményekkel, rende-
zetlen kapcsolatokkal, érzékeny kölcsönhatásokkal, illogikus eseményekkel, különböző 
balesetekkel és tervezhetetlen véletlenekkel.133 A háború és a biológiai evolúció közötti 
hasonlóság, valamint a biológiai elem jobb megértéséhez egy másik amerikai katonai 

127 Darwin  2004, 24., 78., 80., 81., 87.,  112.,  124.,  126.,  189., 251., 319., 332. 
128 Nicolai  1917. 
129 Cott  1957, xi–xii.
130 Sagarin  2008; Sagarin  2012.
131 Johnson  2013.
132 Boyd  1986,  11. 
133 Lawrence  1997,  101.
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gondolkodó, Barry D. Watts egyenesen az evolúciós biológiát hozta fel példának. Szerinte 
az evolúciós biológia messzemenően alkalmas mind a Clausewitz által használt súrlódás, 
mind a Thomas E. Lawrence által megfogalmazott biológiai elem belső dinamikájának 
jobb megértéséhez.134 Hasonló módon bizonyult hasznosnak a háború és a hadműveletek 
belső dinamikájának, az oksági kapcsolatok fellazulásának, a kauzalitás-korreláció-ko-
variancia viszonyrendszerének jobb megértéséhez a biológiai evolúcióra, azon belül is 
a populációgenetikára és a populációökológiára vonatkozó ismeretek átvétele.135 Fontos 
megjegyezni, hogy a háború természetének leírására Clausewitz is alkalmazott bioló-
giai megközelítést, mivel azt egy színét folyamatosan váltó kaméleonhoz hasonlította. 
A háborúról című könyvében központi szerepet kap a háború természetes velejárója, 
az erőszak. Szerinte a háború nem létezik erőszakos magatartás nélkül, amely a kedély 
szülte érzületből fakad. A kedély szülte érzület és az értelem szülte szándék, a szereplők 
egymás elleni tevékenysége, valamint a rendelkezésre álló erők és eszközök egymásnak 
feszülése között meglévő kapcsolatokat Clausewitz a háború kölcsönhatásaiként hatá-
rozta meg, amely az erőszak végletekig való fokozását eredményezi.136

Intraspecifikus erőszak

Biológiai megközelítésben a háború ember-ember elleni, azaz fajon belüli erőszak-
ként értelmezhető, amelyre bőven van példa az állatvilágban is. Konrad Lorenz neves 
osztrák etimológus befolyásának eredményeként azonban egészen az  1970-es  évek ele-
jéig az állatvilágban tapasztalható, fajon belüli erőszakot egyfajta hamis tudományos 
illúzió hatotta át. A háború biológiai megközelítése – az antropológiai megközelítéshez 
 hasonlóan – sokáig egyfajta kényszerű pacifikálási igénnyel járt együtt.137 Lorenz Az erő-
szakról című könyvében alapvetően a gerinceseknél tapasztalható, fajon belüli erőszak 
fejlődését vizsgálta. Megállapítása szerint az állatoknál és az embernél tapasztalható 
erőszak olyan harci ösztön, amely a fajon belüli más egyedek irányába mutat. Más ösztö-
nökhöz hasonlóan az erőszak szerepe nem más, mint az egyedek és a fajok fennmaradá-
sának biztosítása. Az erőszak egy adott élőhelyen megtalálható faj egyedeinek sűrűségét 
szabályozza, ezáltal megelőzi az élőhelyek táplálékforrásainak kimerülését. Lorenz sze-
rint az erőszak területiséghez kötött, és a fajon belüli egyedsűrűséget optimalizálja, ami 
nemcsak az egyed, de a faj fennmaradása szempontjából is hasznos. Az erőszaknak fontos 
szerep jut még a szexuális kiválasztódás, a saját génállomány továbbadásának biztosítá-
sában is. Paradox módon szerinte az erőszak korlátozza az egyedek közötti harcot, mivel 
a véletlen és sajnálatos eseményeket nem számítva, nem célja az ugyanazon fajhoz tartozó 
egyedek életének kioltása. Az erőszak más ösztönökkel együtt felpuhulva  ártalmatlan 

134 Watts  2004, v., 3–4., 22., 37., 43–48., 49–55., 60–61.
135 Jobbagy  2009.
136 Clausewitz  14–15., 33–34.
137 Keeley  1996, 3–8. Bővebben lásd Eibl-Eibesfeldt  1979.
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rituálékban végződik, esetenként még erősítheti is az egyedek közötti kapcsolatot.138 
Ezt az illúziót a későbbi kutatások lerombolták. A fajon belüli erőszak és annak ered-
ményeként bekövetkező halál sok faj esetében nagyon is a mindennapok részét képezi. 
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az állatvilágban tapasztalható fajon belüli erőszak bőven 
meghaladja az emberek világában tapasztalható erőszak mértékét. A fajon belüli erőszak 
intenzitását befolyásolja az élőhely nagysága, a rendelkezésre álló táplálékforrás mennyi-
sége és a párzásra képes nőstények száma. A fajon belüli erőszak tehát nem feltétlenül 
területhez, hanem egyedhez kötött, amiben a saját gének átadásának igénye központi 
szerepet játszik. Az erőszak mértékét folyamatosan korlátozza, hogy – mind a fajon 
belüli, mind a fajok közötti harc során – a résztvevők szeretnék elkerülni a komolyabb 
sérüléseket és sebesüléseket. Egy sérülés vagy sebesülés miatt legyengült állat táplá-
lékhoz jutása korlátozott, és ez könnyen a pusztulását okozhatja. Az állatvilág szereplői 
részéről az erőszak, a kockázatmentes ölés ezért sokkal inkább a gyengébb vagy védtele-
nebb egyedek irányába hat. Megfigyelések bizonyítják, hogy a fajon belüli gyilkosságok 
jelentős számban a mások által nemzett és komoly ellenállást tanúsítani nem tudó kölykök 
ellen irányul. A biológiai evolúcióban megfigyelhető, fajon belüli erőszakból fakadó ölés 
ezért alapvetően aszimmetrikus, és a sérülés vagy sebesülés elkerülését szolgálja.139

Evolúciós lépések

Az evolúció nagy lépéseit tárgyaló könyvükben John Maynard Smith és Szathmáry Eörs 
a társadalmak kialakulását biológiai szempontból közelítette meg. Szerintük az emberi 
társadalom eredetének megértése szempontjából a fosszilis maradványok értelmezése 
mellet fontos az összehasonlító biológia eredményeinek a használata is.140 Az antropo-
lógia egy tudományterülete, a biológiai antropológia az összehasonlító biológiával való 
szoros kapcsolat miatt lehetővé teszi nemcsak az emberi társadalmak kialakulásának 
és fejlődésének, hanem az emberré válás folyamatának, azon belül is a fajon belüli erő-
szak jellegének a vizsgálatát. Biológiai, antropológiai és magatartástudományi ismeretek 
ötvözésével pedig közvetve lehetővé teszi a háború eredetének jobb megértését is.141 
Tekintettel arra, hogy a háború és a hadviselés az emberi társadalmak kialakulásának 
természetes velejárója, a biológiai evolúcióban megfigyelhető fajon belüli erőszak vizs-
gálata a hadtudományt is új tartalmi elemekkel gazdagíthatja.142 Biológiai összevetésben 
az ember az emberfélék családjába tartozik. Rokonai a csimpánz, a bonobó, a gorilla 
és az orangután. Az emberszabású majmok közül az ember legközelebbi rokona 

138 Lorenz  2002, 21–45., 54–81.
139 Gat  2006, 3–10., 36–113.,  114–132.
140 Smith–Szathmáry  1997, 311., 332–335.; Porkoláb  2014a, 57–69.
141 Little–Sussman  2010,  13–38.
142 Otterbein  2004; Boda et al.  2016, 3–8.; Porkoláb  2014b, 6–14.
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a  csimpánz.143 Az ember és a csimpánz közeli rokonságát három tudományos felfedezés 
is megerősíti. Ezek a felfedezések egy olyan korba mutatnak vissza, amikor úgy nagy-
jából 5 millió évvel ezelőtt a két faj még közös ősben létezve nem különült el egymástól. 
Egyrészt azok a 4,5 millió éves, Etiópiában felfedezett emberi kövületek, amelyek egy-
értelműen bizonyítják egy két lábon járó, de csimpánzszerű fejjel rendelkező emberi ős 
meglétét. Másrészt azok a laboratóriumi vizsgálatok, amelyek egyértelművé teszik, hogy 
minden külső hasonlóság ellenére a csimpánzok genetikailag közelebb állnak hozzánk, 
mint a gorillákhoz. Harmadrészt pedig azok a terep- és laboratóriumi megfigyelések, 
amelyek egyértelművé teszik az ember és a csimpánz közötti – viselkedésformákban, 
különösen a társadalmi berendezkedésben és a csoportok közötti erőszak területén 
meglévő – párhuzamot.144 A rendszertani közelséget tükröző hasonlóságok ellenére 
a csimpánzokról kialakított kép alapvetően torz, mivel ezeket az állatokat előszeretettel 
ábrázolják természetes bohócként, vidám kópéként, az ember jóindulatú karikatúrája-
ként. A csimpánzokkal kapcsolatos egyik legelterjedtebb nézet az, hogy ugyan elérték 
az emberré válás evolúciós küszöbét, de nem léptek át rajta. Kevesen tudják azonban, 
hogy a csimpánzok fegyelmezett katonák, szervezett harcosok és hidegvérű gyilkosok 
is egyben. Emellett csoportosan vadásznak és húst esznek.145 Az emberfélék családjába 
tartozó, az emberrel mind genetikai, mind morfológiai szempontból sok hasonlóságot 
felmutató csimpánzok csoportjai között megfigyelhető erőszak és a primitív emberi 
közösségek közötti háború hasonlósága szembetűnő. Mindkét faj esetében megjelenik 
a meglepetésszerű támadás, a túlerő használata, a gyilkolásra való eltökéltség, a meg-
félemlítés és rémület keltése, valamint az ebben elpusztuló egyedek populációhoz viszo-
nyított esetenkénti nagy száma. Még akkor is, ha sem a csimpánz, sem az ember nem 
programozott közvetlenül a  háborúra, mindkét faj esetében megfigyelhető az erőszakos 
magatartás és az abból fakadó cselekvések hasonlósága.146

Csoportok harca

A hím csimpánzok viszonylag gyakran, nagyjából 3–5 naponként háromfős vagy annál 
nagyobb csoportokat alkotva, járőr és megfigyelő tevékenységet folytatnak a területük 
határainál. A territoriális fajok zömével ellentétben azonban a csimpánzcsoportok terü-
letei között nincs éles határvonal, azok átfedik egymást, és ezért a csimpánzok számára 
veszélyes területnek számítanak. Itt mozgásuk óvatossá és halkká válik, szaglásszák 
a növényzetet, valamint magas fákra mászva a másik csoporthoz tartozó ellenséges 
területet kémlelik. Amikor két, nagyjából hasonló méretű csoport észleli egymást, fel-
készülnek erejük fitogtatására. Hangosan kiabálnak, rohamokat színlelnek, köveket 

143 Wrangham–Peterson  1996, 35–40.
144 Wrangham–Peterson  1996, 23.
145 Ghiglieri  1987, 68.
146 LeBlanc–Register  2003, 78.; Jones  2008, 514.; Horváth  2014, 28.
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és botokat dobnak egymás felé. Ezután mindkét fél visszavonul a saját, központi vagy 
biztonságos területe irányába. Amennyiben azonban egyedüli csimpánzzal találkoznak, 
vagy olyan nőstény hangját hallják, aki csecsemővel vagy két kicsivel van, üldözni 
kezdik, és amint lehetőség nyílik rá, meg is támadják. Goodall beszámol olyan esetről 
is, amikor hét hím támadott meg egy nőstényt. Megfigyelt olyan támadásokat is, ahol 
a támadók az áldozat kicsinyeit megölték, illetve közülük néhányat részlegesen vagy tel-
jesen megettek.147 Goodall személyesen győződhetett meg a csimpánzcsoportok közötti 
erőszak jellegéről és az azzal járó brutalitásról, amivel kapcsolatban a hadviselés ki-
fejezést használta. Az általa tanulmányozott csoport  1970-től  két év leforgása alatt két 
különálló csoporttá vált. A kutatási területen létrejött egy Kasakela és egy Kahama nevű 
csoport, különálló központi területekkel és a közöttük húzódó határterülettel. A kezdeti 
időszakban a két csoporthoz tartozó hímek közötti kapcsolat viszonylag agresszív volt, de 
harc nem volt közöttük megfigyelhető. Amikor a csoport tagjai találkoztak, fenyegetően 
léptek fel egymással szemben, hangoskodtak, de mindig visszavonultak. A viszonylag 
békés átmeneti időszakot követően azonban  1974-től  a Kasakela csoporthoz tartozó 
hímek a Kahama egyének ellen brutális támadások sorozatát hajtották végre, amiből ötöt 
Goodall és társai megfigyeltek.148 Goodall mellett más tudósok is felfigyeltek a csimpánz-
csoportok mindennapjait átszövő erőszakra és annak következményeire. Toshida Nishida 
további tanzániai, Stella Brewer szenegáli, míg Christophe és Hedwig Boesch az ele-
fántcsontparti csimpánzok megfigyelése során tapasztalt hasonlókat. A megfigyelések 
egyértelműen rögzítették két csimpánzcsoport teljes eltűnését, aminek okaként a kutatók 
a más csimpánzcsoporttal való konfliktust határozták meg.149 Jane Goodall véleménye 
szerint a csimpánzok viselkedése nagymértékben hasonlíthat az elő- és  ősemberekére. 
A  csimpánzoknál tapasztalható egyszerű gondoskodás és erőszak kezdeti viselkedés-
mintái az évmilliók során váltak a modern embereknél megfigyelhető szerelemmé 
és gyűlöletté, könyörületességgé és kegyetlenséggé, társadalmi harmóniává és háborúvá. 
Erőszak a csimpánzok mindennapjaiban is megjelenik különböző csoportjaik között. 
Ez, jellegét tekintve, elhúzódó (alacsony intenzitás), a módszert illetően brutális (irre-
gularitás), míg dinamikájában nagymértékben hasonlít a primitív háborúkkal sok rokon 
vonást mutató bandaháborúkra (aszimmetria). Megjelenik benne a számbeli fölényre 
vagy helyzeti előnyre való törekvés, a komoly megsebesülés veszélye, valamint esetenként 
a halál lehetősége is.150 A primitív háborúkkal kapcsolatban sokáig általánosan elfogadott 
volt, hogy a halálos áldozatok száma alacsony, az ilyen háborúkban való részvétel nem 
különösebben veszélyes, jellegüket tekintve színvonal alattiak és gyávák, míg belső dina-
mikájuk a legjobb esetben is lagymatag. A primitív háborúk sajátosságai között szerepel 
még az abban részt vevők alacsony szintű mozgósítottsága, a részvétel teljesen önkéntes 
alapon való szerveződése, valamint a hosszabb hadjáratokat lehetetlenné tevő alacsony 

147 Goodall  1988,  10–11.
148 Goodall  1988,  12–13.
149 Wrangham–Peterson  1996,  19–21.
150 Goodall  1988, 8–10.
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szintű logisztikai támogatás. Nincsenek különböző szinteken szerveződő egységek, 
nincs szervezetszerű kiképzés, a vezetés-irányítás rendszere pedig elhanyagolt. A benne 
részt vevők katonai szempontból fegyelmezetlenek, katonai értelemben vett morál pedig 
nem létezik. Ezekben a háborúkban nem használnak csak harcra készített fegyvereket, 
és nem építenek különböző erődítményeket. Nincsenek hivatásos katonák, és nincs jele 
a katonai specializálódásnak. Az alkalmazott harcászat nem hatékony, és a harc meg-
vívásának nincsenek hagyományos értelemben vett elvei.151 A valóság azonban az, hogy 
a napjaink alacsony intenzitású, irreguláris és aszimmetrikus fegyveres konfliktusaival 
számos hasonló vonást felvonultató, és a csimpánzok csoportjai közötti erőszakkal is 
rokon jegyeket mutató, primitív háborúk nagyon is komoly következménnyel járnak mind 
az egyén, mind a közösség életét illetően.152 Hasonló megállapításra jutott Carl Schmitt 
A partizán elmélete című könyvében. Szerinte az ilyen háborúk együtt járnak a meglévő 
társadalmi struktúrák szétzúzásával, a háború és a béke, a katona és a civil, az ellenség 
és a bűnöző, a hőstett és a bűntett összemosásával. Tartalmaznak felforgató tevékeny-
séget, pszichológiai hadviselést, de akár az ellenfél teljes megsemmisítését eredményező 
terrort és ellenterrort is.153 Ezek a konfliktusok jelentős áldozatokkal járnak, rendkívül 
véresek tudnak lenni, és komoly eredmények elérését teszik lehetővé. Creveld szerint 
az ilyen konfliktusok közelítik meg leginkább az apokaliptikus vagy abszolút háborút.154

Dinamikai elemek

A mai ember nagyjából  150–230 ezer évvel ezelőtt alakult ki. Legközelebbi rokonunktól, 
a csimpánztól való elszakadás után az ember ősei nagyjából 2 millió évvel ezelőtt kezdtek 
el tartósan húst fogyasztani, agyuk nagyjából 1,8 millió évvel ezelőtt kezdett el meg-
növekedni, a tüzet pedig mintegy 1,5 millió évvel ezelőtt szelídítették meg. Az emberi 
nyelv kialakulása  150 ezer évvel ezelőttre tehető, a mezőgazdaság nagyjából  10 ezer 
évvel jelent meg, míg a lőport ezer, a belsőégésű motort száz éve találták fel.155 A csim-
pánzok fajon belüli, csoportok közötti erőszakának vizsgálata lehetővé teszi, hogy a had-
tudomány a háborúra és benne a hadviselésre ne csak néhány száz évet felölelő politikai 
jelenségként (Clausewitz), ne néhány ezer évet felölelő kulturális jelenségként (Keegan), 
ne néhány tízezer évet felölelő antropológiai jelenségként (Ferguson, Otterbein), hanem 
százezer évet, esetleg évmilliókat felölelő biológiai jelenségként tekintsen. A biológiai 
antropológia által lehetővé tett, kicsit homályos kép hasznosítható ismereteket ad a fajon 
belüli és a csoportok közötti erőszak, valamint a háború és a hadviselés tudományos 

151 Harris–Johnson  2003,  164–165.; Gardner–Heider  1968,  135–144.
152 Marsai  2011, 25–31.
153 Schmitt  1963.
154 Creveld  1991, 21–22. Lásd még: Trinquier  2006.
155 Wrangham–Peterson  1996, 43–62.



1529

A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikerét befolyásoló egyes tényezők elemzése

összekapcsolására.156 Az ember és a csimpánz között meglévő nagyfokú genetikai és mor-
fológiai hasonlóság, a fajon belüli és a csoportok közötti erőszak megléte mindkét esetben 
az sugallja, hogy az emberi háborúk és benne a hadviselés sajátosságainak eredetére, 
az aszimmetriára való törekvés igényének kialakulására a biológiai evolúció évmillióinak 
tanulmányozása szolgálhat magyarázatokkal. Napoleon Chagnon Yanomamo – Az éden 
utolsó napjai című könyvében leírja az Amazonas mentén élő yanomamö indiánok közötti 
háborúskodás sajátosságait, amely számos elemében hasonlít a Goodall által megfigyelt 
két csimpánzcsoport, a Kasakela és a Kahama között évekig elhúzódó – és az egyik cso-
port eltűnésével végződő – erőszakos cselekményekre. A nyilvánvaló különbségek mellett 
a hasonlóságok nagy száma egyértelmű. A csimpánzok a primitív emberi közösségekhez 
hasonlóan apai ági (patrilineáris) csoportokba szerveződnek, amelyben meghatározó 
a hímek közeli rokonsága. A csoportok nagysága mindkét faj esetében általában néhány 
tucattól néhány száz főig terjedhet. Csoportok közötti agresszióra mindkét esetben akkor 
kerül sor, amikor néhány hím egyed szándékosan behatol a szomszédos, más csoporthoz 
tartozó területre. A portyázók célja vagy egy másik csoporthoz tartozó magányos hím, 
egy nem ivarérett nőstény, vagy egy hímből és nőstényből álló pár felkutatása és meg-
támadása. A cél érdekében a portyázók kihasználják a terep és a növényzet adottságait, 
és áldozatukhoz a lehető legközelebb lopakodnak. Az áldozatot brutálisan megtámadják, 
esetenként a helyszínen megölik vagy halálosan megsebesítik. A támadás során feltépik 
a bőrt, kicsavarják a végtagokat, csontokat törnek, vért isznak, húst esznek, és egyéb 
olyan borzalmakat követnek el, amelyek a mai kor háborúi során háborús bűnöknek 
számítanak.157 A számbeli vagy helyzeti előnyre (aszimmetriára) való törekvés azt 
 feltételezi, hogy az emberhez hasonlóan a csimpánzok is képesek a támadás előtt a koc-
kázat felmérésére. A támadás jelentette meglepés eredményeként pedig a támadók meg-
sebesülésének a kockázata viszonylag alacsony. Fontos megjegyezni, hogy a portyázó 
csoport figyelme inkább a felnőtt hímekre és kevésbé az ivarérett nőstényekre irányul. 
A majdnem ivarérett nőstényeket a portyázók legtöbbször magukkal viszik, és a saját 
csoportjuk tagjává teszik. A rajtaütések annyira a mindennapi élet részét képezik, hogy 
azok eredményeként a hím csimpánzok 30%-a  az életét erőszakos halállal fejezi be. 
Úgy tűnik, hogy minél inkább hasonlítanak a primitív emberi közösségek gazdasági 
és környezeti életfeltételei a csimpánzokéhoz, annál inkább válik hasonlóvá a csoportok 
közötti agresszió jellege. A szembenállás és az annak alapját képező erőszak clausewitzi 
értelemben is abszolút. Nincs szabályos ütközet, nincsenek csoportok közötti szövetségek, 
nincsen helye hőstetteknek, és nincs rituálé vagy szabály. Ami marad, az lényegében 
minden szempontból hitvány, aljas, ocsmány, nemtelen és galád.158 Ez nagyon közel áll 
Hobbes Leviatán. Az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma című  könyvében 

156 Keegan  1994; Ferguson–Whitehead  2002; Ferguson  1984; Wrangham–Peterson  1996, 43–46.
157 Chagnon  1992,  182–241.; Gardner–Heider  1968,  135–144.; Wrangham–Peterson  1996, 63–70.; 
Gabsis–Shaw é. n. 
158 Bakos  2014, 214.; Wrangham–Peterson  1996, 71–82. Lásd: Violent chimpanzee attack, Planet 
Earth, BBC Wildlife é. n. 
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az emberiség boldogsága és boldogtalansága természetes feltételeiről leírtakkal. Hobbes 
az emberi létet az ilyen háborúban magányosnak, szegénynek, veszélyesnek, kegyet-
lennek és rövidnek látta.159

A területiség szerepe

Az ölésre való eltökéltség, a portyára való izgatott gyülekezés, az ellenség lopva való meg-
közelítése, az esélyek gyors felmérése, a rajtaütés során fennálló számbeli vagy helyzeti 
aszimmetriára való törekvés megfigyelhető nemcsak korábbi korok primitív háborúi, de 
a  21. század fegyveres konfliktusai során is. Nem elhanyagolható az sem, hogy a meg-
lepés a szövetségi összhaderőnemi és többnemzeti műveletek általános elvei között is 
szerepel. A Szövetségi Összhaderőnemi Doktrína szerint a meglepés a gyorsaságra, 
a titkosságra és a megtévesztésre épül. Amennyiben sikeres, a kifejtett erőfeszítésnél 
aránytalanul nagyobb (aszimmetrikus) eredményt hoz. Megfigyelhető a doktrína további, 
a hadműveletek megvívására vonatkozó elveinek alkalmazása a csimpánzcsoportok 
közötti agresszióban, úgymint az erőkifejtés egysége, a célkitűzések meghatározása, 
a szándék egysége, az erők összpontosítása, az erő gazdaságos alkalmazása, a rugal-
masság, a kezdeményezés, a morál fenntartása, a biztonságra való törekvés, valamint 
az egyszerűség.160 A fajon belüli erőszak Lorenz szerint egy adott faj egyedei területi 
eloszlásának optimalizálását, illetve a saját gének átadását segíti elő. Az idők folyamán 
a csimpánzok portyázására és a csoportjaik között tapasztalható erőszakra alapvetően 
három magyarázat született. Az első szerint a portyázás feladata a csoport egyedei 
 biztonságának növelése, a második szerint új nőstények felkutatása, a harmadik szerint 
a táplálékhoz jutás esélyének növelése.161 Élőhelyi megfigyelések eredményei a csimpánz-
csoportok közötti erőszakot még inkább hasonlóvá teszik az emberi háborúval. Mitani 
és társai tíz éven keresztül figyeltek meg csimpánzokat az ugandai Kibale Nemzeti 
Parkban. A megfigyelés  10 éve alatt (1999–2008) a Ngogo csimpánzcsoport összesen 21, 
szomszédos csoporthoz tartozó egyedet ölt vagy sebesített meg halálosan. Az áldozatokra 
mindig ugyanabban a régióban bukkantak rá és feltételezik, hogy egyazon csoporthoz 
tartoztak. A megfigyelés eredményeként a kutatócsoport arra a következtetésre jutott, 
hogy a csimpánzcsoportok közötti erőszak és a Ngogo csoport élőhelyének területi növe-
kedése között oksági kapcsolat áll fenn. A vizsgált időszak alatt a csimpánzcsoport által 
ellenőrzött terület a kezdeti 28,76 km2-ről 35,16 km2-re  nőtt, ami 22,3%-os  növekedést 
jelent. Tekintettel arra, hogy az utolsó évben végzett megfigyelések során nem láttak 
más csoporthoz tartozó egyedet az elfoglalt területen, a Ngogo csimpánzok a szom-
szédos csimpánzcsoport kárára növelték élőhelyüket. A megfigyelésből levont következ-
tetés összhangban van a biológiai evolúcióban meglévő erőforrásbeszerzési hipotézissel.  

159 Hobbes  1651, 78. Horváth  2014, 26–30.
160 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 1-6–1-8.
161 Mitani–Watts  2005,  1079–1086.
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Az élőhely területének növelése maga után vonja a csoporthoz tartozó egyedek táplá-
lékforrásokhoz jutási esélyének bővülését és a nőstények szaporodási képességének 
növekedését.162 A területi növekedés a következő egyszerű logikai lánc felállítását teszi 
lehetővé: minél nagyobb a terület, annál több gyümölcsfát ellenőriznek a hímek; minél 
több gyümölcsfát ellenőriznek a hímek, annál többet tudnak a nőstények enni; minél 
többet tudnak a nőstények enni, annál több utódot hoznak világra; minél több utódot 
hoznak világra, annál nagyobb lesz a csoport; minél nagyobb a csoport, annál erősebb; 
minél erősebb, annál nagyobb az esélye a túlélésre. Az igazsághoz azonban hozzátar-
tozik, hogy nem mindenki ért egyet a csimpánzcsoportok közötti agresszió és az emberi 
háborúk közötti kapcsolatot illetően. Annak ellenére, hogy Goodall óta a csimpánzok 
viselkedésének megfigyelése és annak dokumentálása ugrásszerűen megnőtt, a csoportok 
közötti erőszak következtében elpusztult állatok száma viszonylag alacsony. Az eddig 
megfigyelt 31 eset szenvedő alanya pedig  17 esetben nem kifejlett egyed volt. A kilenc 
afrikai helyszínen megfigyeléssel eltöltött 215 év pedig azt jelenti, hogy egy kutatónak 
nagyjából hét évente van esélye csoportok közötti, fajon belüli erőszak megfigyelésére. 
Fontos emellett kiemelni, hogy az emberrel szintén hasonló rokonságban álló – és a csim-
pánzokkal ellentétben alapvetően békés természetű – bonobókat nem vizsgálták ilyen 
behatóan. Sokan ezért úgy vélik, hogy az emberi háborúk kialakulását inkább lehet 
kötni életmódban bekövetkezett változásokhoz, semmint a biológiai evolúcióba ágya-
zott fajon belüli, csoportok közötti erőszakhoz. A csimpánzcsoportok közötti erőszak 
elmélete ezért erősen spekulatív és nem teljesen bizonyított, mivel nem támasztják alá 
sem kövületi, sem régészeti bizonyítékok.163

Abszolút erőszak

A háború és a biológiai evolúció hasonlósága egyértelmű, mivel mindkét esetben össze-
tett, folyamatosan változó, nyitott nagyrendszerekről van szó. A sevillai nyilatkozat, 
a szerzők nemes szándéka ellenére, alapvetően politikai és nem tudományos doku-
mentum. Nem veszi figyelembe a tudomány folyamatosan változó jellegét, mivel egy 
adott időpontban meglévő tudást próbál egyetemes érvényűvé tenni. Az összehasonlító 
biológia és a biológiai antropológia eredményei nem a háborút és erőszakot igazolják, 
hanem megfigyelt jelenségeket magyaráznak meg és elméleti összefüggéseket tárnak fel. 
A nyilatkozat állításaival kapcsolatban azonban számos pontosítás szükséges. Az embe-
riség háború megvívására vonatkozó hajlamához szükséges erőszak valószínűleg jelen 
volt állati őseiben, és egyértelműen jelen van a vele rendszertani szempontból nagyon 
közeli csimpánzokban. A háború vagy egyéb erőszakos tevékenység genetikailag prog-
ramozott, de nem csak genetikai tényezőktől függ, amire jó példa az emberrel szintén 
közeli rokonságban álló, de alapvetően békés természetű bonobók. Az emberré válás 

162 Mitani–Watts–Amsler  2010, R507–508.
163 Stempel  2012,  11–22.; Horváth  2014, 7–26.
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során a kiválasztódásban szerepet játszott az erőszakos viselkedés, még ha az nem is 
volt mindig meghatározó. Az embereknek nincs feltétlenül erőszakos agya, de az emberi 
agy egyértelműen képes erőszakos tevékenység koordinálására. A háború oka lehet ösz-
töni és sajnos visszavezethető egyedüli okokra is, amire jó példa a Ngogo csimpánzok 
területi növekedéssel járó erőszakos tevékenysége. A háború és benne a hadviselés bio-
lógiai evolúcióval való összevetése egyértelművé teszi, hogy – az emberi léthez hason-
lóan – az emberré válás évmilliókat felölelő folyamata sem erőszakmentes. Ennek ellenére 
fontos megjegyezni, hogy a biológiai antropológia által megfigyelhetővé vált elemek 
és minták legalább annyira mutatnak a háború kialakulásának irányába, mint ellene. 
A csimpánzok csoportjai között megfigyelhető erőszak és a primitív háborúk közötti 
hasonlóság nem kisebb és nem nagyobb, mint a primitív háborúk és a modern háborúk 
között meglévő egyezés. A fajon belüli erőszak magában hordozza a háború és a had-
viselés kialakulását, amelyben az aszimmetriára való törekvésnek kiemelt szerep jut. 
Minél inkább visszamegyünk az időben, annál inkább meghatározóvá válik a háború 
és a csoportok közötti erőszak abszolút jellege. Átszövi a benne részt vevők minden-
napjait, az erőszakos halál lehetőségét mindenki számára valóssággá teszi, egyéni és cso-
portos kapcsolatokat zúz szét, valamint kevés teret enged a hősiességnek. Evolúciós 
összevetésben – a második fejezetben bemutatott trinitárius vagy háromsági háború 
kölcsönhatásaitól eltérően – a háborút és benne az erőszakot semmi nem korlátozza.

Antropológiai ismeretek

Tézis: A hadműveleti környezet jobb megértése, a szövetségi összhaderőnemi műveletek 
sikeres megvívása megköveteli, hogy a hadtudomány nyisson más tudományágak, többek 
között az antropológia irányába is.

Annak ellenére, hogy a világ számos haderejében a katonák és az antropológusok 
együttműködése nagy hagyománnyal bír a  20. század második fele óta, a Magyar Hon-
védségben az antropológia mint új képesség csak pár éve jelent meg.164 Antropológusok 
segítették a katonák munkáját Vietnámban, Burmában (Mianmar), Koreában, Irakban, 
valamint Afganisztánban. Segítettek abban, hogy a civil lakosság megnyerésével és támo-
gatásával a háborúk minél kisebb veszteséget okozzanak, és minél hamarabb fejeződjenek 
be. Antropológiai tevékenységük mellett – esetenként helyett – kémkedtek, katonákat 
képeztek ki, fegyvereket csempésztek, vagy akár életük kockáztatásával mentették meg 
az ellenség elől menekülő társaikat.165

164 Többnyire tartalékosok adják a modern haderők ezirányú képességét. Magyarországon, a helyét 
kereső, új önkéntes tartalékos rendszerben érdemes lenne nagyobb figyelmet szentelni ennek 
a területnek. Bővebben lásd Ujházy  2014, 42.
165 Sztankai  2010, 1–5.
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A katonaantropológia szerepe

Az antropológia, azon belül a kulturális antropológia katonai alkalmazása továbbra is 
a modern katonai gondolkodás és gyakorlat szerves részét alkotja. Az ezredforduló konf-
liktusai és háborúi, a NATO összhaderőnemi műveletei egyértelműen bebizonyították, 
hogy kizárólag katonai erő alkalmazásával és fegyverrel nem lehet tartós eredményt 
elérni.166 A nemzetközi trenddel összhangban a Magyar Honvédség esetében is bizo-
nyosságot nyert, hogy a különböző katonai műveletek sikerét nem csak az alkalmazott 
fegyverek és harcászati módszerek befolyásolják. Jelentős szerepet játszik az is, hogy 
a műveleteket végrehajtó állomány miként használja a társadalomtudományok, azon 
belül is a kulturális antropológia elveit és módszereit a feladatok végrehajtása során.167 
A katonaantropológia a  21. század elején kialakulófélben lévő olyan új tudományág, 
amely a kulturális antropológia eszközrendszerével támogatja a katonai műveleteket 
nemcsak a tervezés, a szervezés, de a végrehajtás időszakában is. A katonaantropológus 
a helyi kultúrára és hagyományokra vonatkozó információkkal előmozdítja a katonai 
vezető együttműködését a helyi civil vezetőkkel, megismerteti az állomány tagjait egy 
adott kultúra sajátosságaival, valamint háttérkutatásokkal és információk rendszerezé-
sével támogatja a missziós területen dolgozó további társadalomtudósok munkáját. Bár 
a katonaantropológiának nagyon összetett és komplex feladata van, a fogalom a magyar 
hadtudomány világában még kevésbé ismert.168

Társadalmi meghatározottság

A háború neves porosz teoretikusa A háborúról című könyvében a háborút a társadalmi 
folyamatok eredményeként értelmezve különbséget tett a művelt és a műveletlen népek 
között vívott háborúk között. Szerinte a művelt népek háborúi kevésbé kegyetlenek 
és rombolók, aminek oka a társadalmi állapotokban, az államok belsejében és az államok 
között meglévő kapcsolatokban rejlik. Ennek megfelelően a háborúban megkülönbözte-
tett ellenséges érzületet és ellenséges szándékot. A műveletlen népeknél a kedély szülte 
érzület, míg a művelteknél az értelem szülte szándék a meghatározó. Clausewitz ezt 
a háború első kölcsönhatásaként határozta meg, ami az erőszak és annak korlátozásában 
nyilvánul meg.169 A Clausewitz által műveletlen – azaz primitív – népeknek nevezett 
emberi közösségek háborúi a kezdetektől fogva jelen voltak a legkülönbözőbb antropo-
lógiai munkákban. Ennek ellenére meglepő, hogy a háború sokáig nem képezte komoly 
antropológiai kutatások tárgyát, a vonatkozó információt nem rendszerezték, nem 

166 Törő  2013,  147–151.
167 Kolossa  2013,  140–147.
168 Sztankai  2013,  187–192.
169 Clausewitz  1999,  14–15. A hadügy eme jelenségét a hadikultúra fogalmával is magyarázták. 
A fogalom kialakulásáról lásd Forgács  2009a, 1–9.; Forgács  2009b, 1–8. 
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 történtek kísérletek az ismeretek általánosítására, a művelt és műveletlen népek hábo-
rúinak összehasonlítására, összekapcsolására. A műveletlen népek leggyakrabban törzsi 
vagy primitív jelzővel illetett háborúinak legelső tudományos feldolgozására az  1940-es  
években került sor. A két amerikai tudós, Quincy Wright (1890–1970) és Harry Turney-
High (1899–1982) egymástól független, de egymást megerősítő megfigyelése sokáig 
torzítóan hatott a primitív háborúkkal kapcsolatos tudományos álláspontra. Általánosan 
elfogadott volt, hogy a primitív háborúk halálos áldozatainak száma alacsony, az ilyen 
háborúkban való részvétel nem különösebben veszélyes, jellegüket tekintve – a Clau-
sewitz által műveltnek nevezett népek háborúival összehasonlítva – színvonal alattiak 
és gyávák, míg belső dinamikájuk a legjobb esetben is lagymatag. A primitív háborúk 
vonatkozásában további hiányosságokat is megállapítottak, úgymint az abban részt vevők 
alacsony szintű mozgósítottsága, a részvétel teljesen önkéntes alapon való szerveződése, 
valamint a hosszabb hadjáratokat lehetetlenné tevő alacsony szintű logisztikai támoga-
tottság. A primitív háborúkban nincsenek különböző szinteken szerveződő egységek, 
nincs szervezettszerű kiképzés, a vezetés-irányítás rendszere pedig elhanyagolt. A benne 
részt vevők katonai szempontból fegyelmezetlenek, katonai értelemben vett morál pedig 
nem létezik. Ezekben a háborúkban nem használnak csak harcra készített fegyvereket, 
és nem építenek különböző erődítményeket. Nincsenek hivatásos katonák, és nincs 
jele a katonai specializálódásnak. Az alkalmazott harcászat nem hatékony és a harc 
megvívásának nincsenek hagyományos értelemben vett elvei.170 A két tudós munkássá-
gának köszönhetően a primitív háborúkkal kapcsolatban kialakult kép inkább hasonlít 
viszonylag veszélytelen sportra, semmint tulajdonképpeni, nagyon is veszélyes háborúra. 
Nem meglepő, hogy az ilyen háborúk okaiként az antropológusok olyan  magyarázatokat 
alkottak, mint sportolás, sértések megtorlása vagy akár a szórakozás keresése.171 A háború 
antropológiája és a primitív háborúk vizsgálata fontosságának további oka, hogy minden 
társadalmi haladás ellenére a világ nagy része úgy él állami keretekben, hogy annak nem 
aktív részese. Százmilliók élnek a társadalmak különböző szegmenseiben olyan törzsi 
kötelékekben, amelyeket nem lehet politikai entitásként értelmezni.172 Ennek közvetlen 
velejárója, hogy az általuk megvívott háborúk sok szempontból hasonlítanak az antropo-
lógusok által vizsgált primitív háborúkra. Fontos ezekkel a háborúkkal kapcsolatban még 
megjegyezni, hogy az emberi történelem során a háborúkat alapvetően államtól eltérő 
emberi közösségek, hadseregektől eltérő társadalmi szervezetekkel és katonáktól eltérő 
fegyveresekkel vívták meg. Ezen háborúk sokszor döntő ütközeteket nélkülöző, elhúzódó 
konfliktusok voltak, amiket a szembenálló felek korlátozott célokért és korlátozott esz-
közökkel vívtak, és természetes jelenségként a mindennapok részeként értelmezték.173 
A művelt népek alapvetően politikai jellegű, politikai célokért katonai eszközök 

170 Keeley  1996, 8–14.; Schneider  1968, 283–291.
171 Harris–Johnson  2003, 64–165.; Gardner–Heider  1968,  135–144.
172 Tribes still matter, how global leaders tap into diaspora networks (2011).
173 Hammes  2004, 3.; Toffler–Toffler  1993, 64.; Creveld  1991, 73.; Wegman  2005, 86–89.
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alkalmazásával megvívott háborúitól eltérően ezek a háborúk az abban részt vevők 
túléléséhez szükséges brutális mechanizmusokként működtek.174

Orosz felfedező

Nyikolaj Nyikolajevics Mikluho-Makláj  19. századi nagy orosz tudós és utazó a pápuák 
megfigyelése során vezetett naplójában arról tudósít, hogy a különböző közösségek között 
a háborúk gyakoriak voltak, és az ellenségeskedés nagyon sok ok miatt törhetett ki. 
Kétszer említést tesz arról, hogy akár betegséget követő gyors halál is okot szolgáltat-
hatott a háborúra. A pápuák háborúival kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ugyan 
nem járnak nagy véráldozattal, mivel a harcban elesettek száma viszonylag kevés, de 
hosszan elhúzódhatnak, és sok esetben vérbosszúba torkollhatnak. A vérbosszúk pedig 
folyamatosan táplálják az ellenségeskedést, hátráltatják a békekötést, ami miatt az abban 
részt vevő közösségek között megszakadhat minden kapcsolat és összeköttetés.175 Ezek 
a háborúk annyira áthatották az ottani emberek mindennapjait, annyira azok termé-
szetes részét képezték, hogy amikor egyszer visszatért egy korábban már látogatott 
helyre, az időközben elhunytak esetében a halál oka sokszor fegyveres konfliktusban 
való részvétel volt. Mikluho-Makláj említést tett arról is, hogy egy esetben a bennszü-
löttek magát az expedíciót is megtámadták, de a tűzfegyvereknek köszönhetően táma-
dásukat a néhány fős expedíció visszaverte. Arról is ír, hogy a háborúba indult férfiak 
esetenként egyetlen sebesült vagy halott nélkül tértek vissza, és az ellenség közül sem 
öltek és sebesítettek meg senkit. Az ő – vélhetőleg hibás – értelmezése szerint ez nem 
 jelenthetett mást, mint hogy az „az egész hadjárat harci komédiába fúlt”. Mikluho-Makláj 
azt is megfigyelte, hogy a hegyi falvak általában ellenséges viszonyt ápoltak a parti 
falvakkal, illetve a háborúzás sok esetben együtt járt az emberevéssel. Többször arról 
tudósított, hogy a rajtaütések következtében számos bennszülött meghalt, a támadók 
a megölteket pedig elhurcolták és – esetenkénti átmeneti patriarchális jellegű rabszolgaság 
után – megették.176 A támadások következtében az is előfordult, hogy egy eredetileg 
part menti falu teljes egészében áttelepült az erdőbe, jelentős távolságra a tengerparttól. 
Mikluho-Makláj említést tesz még speciális, csak a háborúban használt fegyverekről, 
valamint a rajtaütések kegyetlenségéről is. Egy alkalommal jól felfegyverzett és jelentős 
számú pápua rajtaütött egy másik településen, amikor annak főnöke és férfilakossága 
nem volt otthon. Váratlanul és zaj nélkül jelentek meg, a zömében nőkből és gyere-
kekből álló lakosokat álmukban lepték meg, és senkit sem kíméltek. A halottak számát 
Mikluho-Makláj mintegy százra becsülte. A győztesek nem elégedtek meg az ellenség 
megsebesítésével vagy megölésével, hanem tudatosan csonkoltak. A megtámadott falu 

174 LeBlanc–Register  2003, xiv–xv (prologue),  15.
175 Harley  2006,  138–139.; Mikluho-Makláj  1962, 294–299., 359.
176 Mikluho-Makláj  1962,  103.,  133., 321., 343., 367., 368., 369., 372., 377., 360.; Webster  1984,  129., 
 190.,  201–202.
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főnökének kislányát széttépték, az emberi maradványokat dárda hegyére tűzték és diadal-
ittasan hurcolták el a hegyekbe. Mikluho-Makláj összességében meg volt győződve arról, 
hogy minden elmaradottságuk ellenére a bennszülöttek egyáltalán nem szűkölködnek 
különböző, halált okozó fegyverekben.177 A bennszülöttek igazságosságával kapcsolatban, 
a vérbosszú logikáját megfogva, kiemelte, hogy valakinek a halálát nem annak a meg-
ölésével bosszulják meg, aki a halált valóban okozta, hanem a bűnös közösség lényegében 
bármely lakóján.178 Mikluho-Makláj további, magyarul kiadatlan útleírásaiban is beszá-
molt az általa vizsgált primitív népek háborúiról, azonban a háború vizsgálata soha nem 
képezte antropológiai kutatásainak tárgyát. Megállapította ugyan, hogy a bennszülöttek 
háborúskodása és az élelmiszerforrások elégtelensége például Rapanuin – a Húsvét szi-
geten – nagyban hozzájárult a népességfogyáshoz és az emberevés megjelenéséhez, de 
nem vizsgálta sem a háborúhoz vezető okokat, sem a szigeten dúlt háború sajátosságait. 
Felismerte és lejegyezte az Új-Guinea szigetén élő bennszülöttek harciasságát és harcos 
kultuszát, az általuk alkalmazott hadviselés hasonlóságát a rabló- és bandaháborúkkal, 
de nem foglalkozott a mögötte lévő társadalmi sajátosságokkal.179 A palaui bennszü-
löttek vizsgálata során nem értette meg, hogy az áldozatok fejének levágására miért van 
szükség. Nem értette meg azt sem, hogy a palaui bennszülöttek miért képesek európai 
szemmel komolytalannak látszó okok miatt háborúzni generációkon keresztül, egészen 
addig, amíg a folyamatos háborúk a mindennapok szerves részévé nem válnak. Ugyan 
kutatásai központi elemét a legendák, a nyelvi és társadalmi sajátosságok megfigyelése, 
a szokások, a vallás és az építészet feltérképezése képezte, de feltűnt neki a palauiak 
véres háborúit átszövő fortély és csalás, valamint a lesállásból végrehajtott rajtaütések 
nagy száma. Meglepte, hogy életerős harcosok nem érezték méltóságon alulinak, hogy 
az éj leple alatt támadjanak meg és fejezzenek le védtelen nőket és ártatlan gyerekeket. 
A harcosok gyakorlatias válasza, miszerint azért ölnek nőket és gyerekeket, mert egy 
nő több gyereket szülhet, a gyerekből pedig felnőtt lesz, megdöbbentette.180

A múlt háborúi

Annak ellenére, hogy a primitív közösségek megfigyelései során – ahogy azt Mikuho-
Makláj példája is bizonyítja – az antropológusok folyamatosan találkoztak háborúra 
utaló egyértelmű jelekkel, egészen a  20. század közepéig nem nagyon foglalkoztak vele. 
A jelentős változást a vietnámi háború hozta meg, és lényegében az  1980-as  évek elejétől 
képezi a háború komoly antropológia kutatások tárgyát, ami különböző tudományos 
iskolák megszületését eredményezte. Azóta a háború kutatása megjelent az antropológia 
számos ágában, úgymint az ökológiai antropológiában vagy a társadalmi struktúrákat 

177 Mikluho-Makláj  1962, 231., 287., 395–396.
178 Mikluho-Makláj  1962, 404.
179 Webster  1984, 43–44., 88–94,  154.
180 Mikluho-Makláj  1962,  182.
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kutató antropológiában is.181 Az antropológiai kutatások nyilvánvalóvá tették, hogy a tör-
ténelem előtti primitív közösségek élete a legkevésbé sem volt békés. Az is egyértelművé 
vált, hogy e közösségek konfliktusainak vizsgálata alapján a háború fogalmát át kell 
értékelni. A háború nemcsak a fémet megmunkálni képes, összetett társadalmak sajá-
tossága, hanem nagymértékben átszőtte olyan emberi közösségek életét is, amelyek csak 
követ, csontot és fát használtak. Mikluho-Makláj feljegyzéseit olvasva egyértelművé 
válik, hogy a szomszéd falun való rajtaütés, és néhány lakos, férfi, nő, esetleg gyermek 
legyilkolása, is lehet komoly háború, különösen akkor, ha az rendszeresen megismét-
lődve, nagymértékben kihat az abban részt vevő emberi közösségek életére. Ezt erősíti 
az a tény is, hogy számos új-guineai és venezuelai bennszülött törzs esetében a háború 
nagyon gyakori, lényegében folyamatos esemény volt.182 A primitív népek háborúinak 
antropológiai vizsgálata egyértelműsítette, hogy ezen háborúk jellegüket tekintve akár 
az ellenség teljes megsemmisítéséig vezető totális háborúkká is válhatnak. Megsem-
misítő jellegük következik a gyakori, de kevés halálesetet okozó csatákból, valamint 
a rajtaütésekből, amelyek az ellenség esetenkénti lemészárlását eredményezhetik. Totális 
jellegük pedig következik az ellenség élelmiszerkészleteinek és vagyontárgyainak ki-
fosztásából, otthonainak és termelőeszközeinek lerombolásából, asszonyainak és a gye-
rekeinek fogságba ejtéséből és alkalmankénti legyilkolásából. Az antropológiai kutatások 
azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a primitív népek háborúskodásai jellegükben nagyon 
hasonlítanak a későbbi korokban megfigyelhető háborúkhoz. Már esetükben is élesen el 
lehet különíteni a nyílt csatákat, valamint a kisebb-nagyobb rajtaütéseket.183 A két forma 
éles ellentétben állt és áll egymással a mai napig. Amíg a nyílt csaták nagymértékben 
stilizáltak, jellegüket tekintve színházhoz hasonló társadalmi eseményeknek minősülnek, 
és a szembenálló felek által egy meghatározott protokoll – különböző egyezmények, 
előírások és szabályok – szerint vívták meg őket, addig a rajtaütések célja az élet ki-
oltása, amelyben minden trükk, csalás és csel megengedettnek számít. Általánosságban 
kijelenthető, hogy a nyílt csata az abban részt vevők nagy részének a harc örömét, kisebb 
részének az ilyen-olyan sebesülésekkel együtt járó pillanatnyi fájdalmat, míg egy el-
enyésző számú kisebbségnek a halált jelentette. Ezzel éles ellentétben állnak az ese-
tenkénti és akár véres mészárlásokba is torkoló rajtaütések, amelyek minden résztvevő 
számára különlegesen veszélyes tevékenységnek számítottak. A két forma közötti leg-
nagyobb különbség, a meglepés ténye mellett, a nyílt csata szimmetriáját szándékosan 
megtörő és így aszimmetriát okozó rajtaütés. Amíg a nyílt csata helye és ideje mindenki 
számára ismert, addig a rajtaütés helye és ideje mindig titok marad, és emiatt sokkal 
nagyobb mértékben befolyásolja az emberek mindennapi életét.184

181 Webster  1984, 43–44., 88–94.,  154.,  182.; R. Brian Ferguson discusses Violence: An Anthropology 
of War (2013). 
182 LeBlanc–Register  2003, 57.; Gardner–Heider  1968,  135.
183 Keeley  1996, 48., 59–69.; Otterbein  2004,  14–15.
184 Gardner–Heider  1968,  136–143.
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A jelen háborúi

A modern korban a csata és a rajtaütés éles elkülönülése nem alapvetően csak katonai-
technikai jellegű. Tartalmi és formai megkülönböztetésük több dimenzióban – reguláris/
irreguláris, legális/illegális, szimmetrikus/aszimmetrikus, magas intenzitású/alacsony 
intenzitású – is megjelenik. A két hadviselési forma ilyen éles különválásában központi 
szerepet játszik a háború és a béke állapotának eltérő jellege, a katona és a civil megkülön-
böztetése, az ellenség és a bűnöző elhatárolása, valamint az államok közötti és az államon 
belüli háború elkülönülése. A rajtaütés csatától lényegesen különböző jellegét nagyban 
meghatározza a tér-idő hagyományos hadviseléstől eltérő hangsúlyozása, a meglévő társa-
dalmi struktúrák szétzúzása, a bel- és a külpolitikai kontextus összemosódása, valamint 
a hadviselést támogató technikai-ipari háttér eltérő szerepe.185 A hadviselés fent említett 
két megjelenési formája nemcsak Clausewitznél és az antropológiában, hanem a poli-
tikatudományban is vizsgálat tárgyát képezi a szembenálló felek közötti aszimmetria 
értelmezésekor. A nyílt csatára fókuszáló háború a megvívását korlátozó egyezmények, 
előírások és szabályok miatt mindig limitált, míg a rajtaütésekből álló, és lényegében 
semmilyen protokoll által nem korlátozott, rajtaütésekből álló háború a jelleget tekintve 
mindig totális.186 A második világháború utáni korszakot elemezve megállapították, hogy 
regionális összehasonlításban a háború megvívása a formát tekintve elkülöníthető a nyílt 
csatára nagymértékben hasonlító villámháborúra és a rajtaütésekkel számos közös vonást 
felvonultató gerillaháborúra. Amíg az előbbi egy lényegében statikus megközelítést 
jelent, amelyben élesen különválik egymástól a háború és a béke, a katona és a civil, 
az ellenség és a bűnöző, a hőstett és a bűntett, addig utóbbi pont ezeket a kategóriákat 
mossa össze, és jelent felforgató tevékenységet, pszichológiai hadviselést, valamint akár 
az ellenfél teljes megsemmisítését is eredményező terrort és ellenterrort.187 A háború két 
formája közötti alapvető különbség, az akár mészárlássá fajuló rajtaütésekhez hasonló 
módon totális jelleget ölthető gerillaháború lényege a kínai kommunisták által alkalma-
zott stratégiát és taktikát tanulmányozva válik egyértelművé és megérthetővé.188 Straté-
giai szinten Mao fontosnak tartotta kiemelni az éberség, a mobilitás és a támadás jelen-
tőségét, amelyben figyelembe kell venni az ellenség helyzetét és annak erejét, a terep 
adottságait, az infrastruktúrában rejlő lehetőségeket, a mindenkori időjárást, valamint 
a lakosságot. Taktikai szinten Mao lényegében a műveletlen vagy primitív népek által 
alkalmazott rajtaütések jellemvonásait sorolja fel, úgymint keletről jönni és nyugatról 
támadni, a szilárdat kihagyni és az ürest megtámadni, a támadás után visszavonulni, 
a rajtaütés során olyan döntést hozni, amely lehetővé teszi döntő csapás mérését az ellen-
ségre. A gerillaháború lényegét egy kis versben foglalta össze, amelynek tartalmi elemei 
a következők: az ellenség elől akkor kell visszavonulni, amikor az előretör, akkor kell 

185 Schmitt  1963,  10–55.
186 Mack  1975,  175–200.
187 Arreguin-Toft  2001,  106–107.; Schmitt  1963, 6–7.
188 Schmitt  1963, 38–43.
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zaklatni, amikor megáll, akkor kell rá csapást mérni, amikor fáradt, és akkor kell üldözni, 
amikor visszavonul. Másképp kifejezve, a gerillaháború lényege a szimmetriatörés, azaz 
az ellenség hátának, szárnyainak és egyéb sebezhető részeinek zaklatása, támadása, 
szétszórása, kifárasztása és megsemmisítése.189 Hasonló elvek mentén írta le Marighella 
a városi gerillák harcát az  1969-ben  kiadott kézikönyvében. Annak érdekében, hogy 
az ellenséget lefárassza és demoralizálja, a városi gerillának is rendelkeznie kell olyan 
képességekkel, mint kezdeményezőkészség, mobilitás, és rugalmasság.190

A jövő háborúi

A  19. század második felében lezajlott gyarmatosítási hullám során a fejlett államok 
hagyományos értelemben vett katonai mutatóiknak (felszerelés, fegyverzet, kiképzés, 
ellátás) köszönhetően egymás után arattak kisebb-nagyobb katonai győzelmeket. Az ese-
tenkénti vereségektől függetlenül, technológiai és egyéb fölényüknek köszönhetően, 
a gyarmatosítók kisebb haderői is képesek voltak a legegyszerűbb harceljárások alkal-
mazása esetén is lényegesen nagyobb ellenséges erők felett sokszor mészárlásokba ful-
ladó győzelmeket aratni. Előbbire jó példa az afrikai brit gyarmatosítás korai szakasza, 
amikor a harcászat lényegében kimerült a katonai oszlopoknak az ösvényekről a bozó-
tosba való válogatás nélküli tüzelésében. Utóbbira pedig a britek és a mahdi felkelők 
közötti –  1898-as  – omdurmani csata. A hat Maxim géppuskával megerősített, de lénye-
gesen kisebb brit haderő döntő győzelmet tudott aratni a két és félszer nagyobb  mahdista 
sereg felett. Az ütközetben összesen 28 brit katona halt meg, ami éles ellentétben állt 
a mintegy  11 ezer halottal a másik oldalon. A géppuskáknak hála, egy halott brit kato-
nára 393 halott dervis jutott, ami egy szemtanú szerint a csatát lényegében tömeges 
kivégzéssel tette egyenlővé.191 Az omdurmani és a hozzá hasonló győzelmek ellenére 
az elmúlt kétszáz év aszimmetrikus konfliktusai eredményeinek összehasonlítása egy 
veszélyes tendenciára világít rá. Az összesített kimutatás szerint ugyan a vizsgált idő-
szakban az erősebb fél az esetek 70,8%-ban  diadalmaskodott, azonban amennyiben 
a kétszáz évet ötvenéves szakaszokra bontva vizsgáljuk, akkor már sokkal árnyaltabb 
kép rajzolódik ki. A kezdeti,  1800–1849 közötti időszakban az erősebb fél a konfliktusok 
88,2%-ban  győzedelmeskedett. A következő,  1850–1899 közötti időszak során ez a fölény 
79,5%-ra  csökkent, de továbbra is meghatározó maradt. Az  1900–1949 közötti időszakban 
az erősebb fél győzelme már csak az esetek 65,1%-ra  volt jellemző. Az  1950–1998 közötti 
időszakban pedig már csak 45%.192 A fenti tendencia alapján, valamint az iraki és az afga-
nisztáni háborúkat vizsgálva megállapítható, hogy az egyre inkább a nyugat (keresz-
ténység) és a kelet (iszlám) szembenállását jelentő terrorizmus elleni globális harc nem 

189 Tse-tung  1989, 46–48.
190 Marighella  2002,  18–22.
191 Heneker  2009, 22–51.; Ellis  1975, 86–87.
192 Arreguin-Toft  2001, 96–99.
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eo ipso eredményezheti majd az erősebb, azaz a nyugati fél győzelmét. A gyengébb fél 
tevékenységét átható vallásosság, amely a terrorizmus globális harcát szinte teljesen 
vallási tartalommal telítette, egy jellegét tekintve aszimmetrikus, dinamikáját tekintve 
alacsony intenzitású, belső tartalmát tekintve pedig irreguláris háborút a vallásháborúkra 
jellemző könyörtelenséggel itatott át. Az ISIS/ISIL vallási fanatizmusa és brutalitása 
egyértelművé tette, hogy a nyugat és szövetségesei számára a győzelem elérése se nem 
egyszerű, se nem egyértelmű.193 Alvin Toffler világhírű társadalomtudós és -kritikus 
szerint a nagy természettudományi felfedezések eredményeként kialakult és az ipari 
forradalom eredményeként meghatározóvá vált, a fejlett ipari országokat egyre jobban 
átformáló működési elvek, úgymint a szabványosítás, a szakosodás, az összehangolás, 
az összpontosodás, a szélsőértékesítés és a központosítás a globalizáció hatására folya-
matosan veszítenek erejükből.194 Amennyiben a háború sajátosságai a társadalmi folya-
matok következményei, ahogy Clausewitz azt leírja, akkor érdemes ezen folyamatok 
változásait katonai szempontból értelmezni:

• szabványosítás – egy összenövő, folyamatosan globalizálódó, különböző nagyságú 
társadalmi és környezeti problémákkal küzdő világban egyre kevésbé lehetséges 
szabványos politikai és katonai válaszokkal a felmerülő kihívásokat orvosolni;

• szakosodás – hasonlóan lehetetlen különböző szakterületek mentén haladva, 
az eltérő szinteken eltérő formában jelentkező összetett problémák egyes elemeit 
összefüggésükből kiragadva, az elemek jelentette kihívásokra választ adva a prob-
lémákat orvosolni;

• összehangolás – a NATO afganisztáni szerepvállalása során bebizonyosodott, hogy 
egy globalizált világban, egy aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irreguláris 
háborúban a fejlett országok idő-feladat / idő-tér összehangolását előtérbe helyező 
problémakezelése nem feltétlenül vezet sikerre;

• összpontosodás – a NATO felkelés elleni műveletei során az erők jelentős része, 
egyes klasszikusok szétszóródásra vonatkozó tanácsa, valamint a lakosságot súly-
pontként meghatározó konkrét műveleti igény ellenére, alapvetően táborokban 
és bázisokban koncentrálódott;195

• szélsőértékesítés – a felkelés elleni műveletek jelentette komplex kihívások megne-
hezítenek mindenfajta optimalizálást, ennek ellenére a hatékonyság iránti egyfajta 
igény továbbra is tetten érhető a NATO összhaderőnemi műveletekre vonatkozó 
hivatalos doktrínáiban;196

193 Creveld  1991,  134–142.; Terrill  2014,  13–23.; Hardt  2004, 4–25.
194 Toffler  1981, 46–60.
195 Bővebben lásd Creveld  1991, 29–32.
196 Az AJP–01(D) Allied Joint Doctrine együtt említi a hadműveleti és a költségvetési (?) hatékonyságot 
(2–6); az AJP–3(B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations a támogatott parancsnok 
feladataként határozza meg a hatékonyság növelését (1–25), illetve a hatékonysági szempontként 
szerepel a nyilvánossági munka (2A–8), a főerőkifejtés (3–3), valamint a hadműveletek befejezése 
és az erők visszatelepítése során (4–20).
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• központosítás – ugyan a felkelők csoportjai gyakran képtelenek voltak egymással 
együttműködni, vezetőiknek szinte alig volt lehetősége zászlóaljnál nagyobb kötelék 
felett parancsnokolni, a NATO felkelők elleni műveleteit alapvetően áthatotta 
a központosított információáramlás és vezetés.

Elkopó előnyök

Az a technológiai fölény, amely  150–200 évvel ezelőtt a fejlett országok számára lehe-
tővé tette a világ nagy részének gyarmatosítását, egy globalizált világban már csak 
átmeneti és gyorsan elkopó előnyt jelent.197 Számos hivatalos szövetségi és nemzeti 
dokumentum egyértelművé teszi, hogy korunk komplex válságai komplex megoldásokat 
igényelnek. A nemzetközi béke és biztonság megteremtése érdekében, a műveletek átfogó 
megközelítése elvének megfelelően sok kormányzati és nem kormányzati szereplő tesz 
komoly erőfeszítéseket. Az antropológia mint tudomány egyértelműsíti, hogy háborúk 
mindig egy adott közösségben, társadalmi folyamatokként zajlanak, amit az egyének, 
a különböző kis- és nagyközösségek befolyásolnak. Egy adott társadalom reakcióinak 
ki- és megismerése, a szövetséges összhaderőnemi műveletek sikeres megvívása nem 
képzelhető el a társadalom- és bölcsésztudományok ismerete nélkül. A vonatkozó isme-
retek megszerzéséhez nem elegendő a kiképzés és a felkészítés nyújtotta keret, hanem 
elmélyült tudásként az oktatásban is meg kell jeleníteni.198 Tekintettel az elmúlt  200 év 
aszimmetrikus konfliktusai eredményeinek összehasonlítása során nyilvánvalóvá vált 
veszélyes tendenciára, a gyengébb fél tevékenységét egyre inkább átható és egyre könyör-
telenebbé váló vallásosságra, a globalizált világban a saját helyét kereső NATO-t képező 
fejlett országok működési elveinek folyamatos elerőtlenedésére, a technológiai fölény 
jelentette átmeneti és gyorsan elkopó előny nyilvánvalóvá válására, a háború és a társa-
dalmi folyamatok közötti összefüggés antropológiai alapú vizsgálata kiemelt fontosságú.

Alkalmazott néprajz

Tézis: A kulturális antropológia, az alkalmazott néprajz és a hadszíntérre vonatkozó 
egyéb társadalmi és kulturális ismeretek fontossága más korokban is kulcsszerepet ját-
szott a fegyveres konfliktusok kimenetelét illetően.

A 21. század elején a hadművészetnek és hadviselésnek egyre inkább nem katonai 
tényezőkkel és szereplőkkel is számolni kell, amely egyértelműen közelíti egymáshoz 
a hagyományos értelemben vett hadtudományt és hadelméletet, valamint a különböző 
civil kutatásokat.199 A bipoláris világrend megszűnését követő valamivel több, mint 

197 Gray  2001, 31–36.
198 Boldizsár  2013,  101–106.; Nemzeti Katonai Stratégia (2012),  16.
199 Porkoláb  2015a, 3.; Bakos  2015, 44–45; Ujházy  2014, 71.
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negyedszázad biztonságpolitikai eseményei következtében pedig jelentős hangsúlyel-
tolódás következett be a háború megvívására és a hadviselésre vonatkozó ismeretekben. 
A korábbi magas intenzitású, szimmetrikus és reguláris megközelítés helyett – amelyben 
központi szerepet játszik a fejlett haditechnika által lehetővé tett tűzerő és a manőver 
ötvözése – előtérbe került az alacsony intenzitás, az aszimmetria és az irregularitás 
jelentette sajátosságok vizsgálata.200

Bővülő hadtudomány

Az elmúlt közel három évtized konfliktusai egyértelműsítették, hogy a hideghábo-
rúra jellemző, hagyományos értelemben vett katonai és civil hadszíntéri elkülönülés 
mind formai, mind tartalmi szempontból felpuhult, és egymást kiegészítve követelik 
meg a műveletek átfogó megközelítését.201 Ennek a folyamatnak az egyik vetületeként 
a hadtudomány mint tudományág átitatódott más tudományágak ismereteivel, és mára 
lényegében egy inter-, multi- és transzdiszciplináris tudománnyá vált.202 A különböző 
nemzetközi szerepvállalások pedig arra mutattak rá, hogy érdemes a háborúval és a had-
műveletekkel antropológiai megközelítésben is foglalkozni.203 A háború és a hadviselés 
során előtérbe kerülő antropológiai ismeretek egyértelműsítették, hogy napjaink ala-
csony intenzitású, irreguláris és aszimmetrikus fegyveres konfliktusai számos vonásban 
hasonlítanak a történelem előtti idők primitív háborúihoz.204 A különböző és egymástól 
esetenként külön futó antropológiai kutatások azt is megerősítették, hogy Clausewitznek 
a háború összetett és változó természetére vonatkozó megállapításai helyesek, valamint 
igazolták az abszolút és a valós háború között meglévő és először általa megfogalma-
zott tartalmi és formai különbségeket is.205 Az antropológia katonai alkalmazása mára 
a modern katonai gondolkodás és gyakorlat szerves részévé vált, mivel egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy kizárólag katonai erő alkalmazásával és fegyverrel nem lehet 
tartós eredményt elérni.206 Egyértelművé vált, hogy az alacsony intenzitású, aszimmet-
rikus és irreguláris műveletek sikerét nem csak az alkalmazott fegyverek és harcászati 
módszerek befolyásolják. Jelentős szerepet játszik bennük az is, hogy a műveleteket 
megtervező és végrehajtó katonák miként alkalmazzák az antropológia nyújtotta társa-
dalmi és kulturális ismereteket, elveket és módszereket a feladatok végrehajtása során.207

200 Jobbágy  2013a,  15–18.; Forgács  2016a, 21–57.
201 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 2-6., 2-11 – 2-17., 3-3., 4-1., 5-5., 5-7 – 5-14.
202 Boda et al.  2016, 2–23.
203 Sztankai  2012, 36–38.; Horváth  2014, 67–73.; Marsai  2015, 65–95.
204 Combee–Plax  1973,  173–182.; Gyrus, 1–7.; Jobbágy  2015, 67–78.
205 Clausewitz  1999,  13–76.; 525–527.; Otterbein  2009, 65–82.; Forgács  2013, 314–315.; Forgács 
 2009, 5–7.
206 Törő  2013,  147–151.
207 Kolossa  2013,  140–147.
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Humánterepcsoportok

A  2003-ban  elkezdődött iraki háború nyilvánvalóvá tette az amerikai haderő számára, 
hogy nincs katonai siker a helyi lakosság társadalmi, politikai, kulturális és nyelvi jel-
legzetességeinek megértése és figyelembevétele nélkül. Minden technikai fölény elle-
nére sem képzelhető el a humánterep széleskörű ismeretének hiányában a felkelés elleni 
műveletek hatékony megvívása. Ezt felismerve hozta létre az USA szárazföldi hadereje 
a specifikus társadalmi és kulturális tudással rendelkező humánterepcsoportokat. Ezek 
a csoportok olyan különlegesen kiképzett tisztekből, kutatókból és civil társadalom-
tudósokból álltak, akik a dandárszintű katonai szervezetek munkáját segítették a fel-
adataik végrehajtása során. A szárazföldi haderő ezzel a lépéssel nemcsak a hadszín-
térre vonatkozó társadalmi és kulturális ismeretek fontosságát ismerte fel, hanem eme 
különleges tudás intézményesítésének a szükségességét is.208 Vonatkozó igényt először 
a 10. hegyi hadosztály nyújtott be  2005 végén, amikor az improvizált robbanóeszközök 
előállításában részt vevő hálózatok jobb felderítését lehetővé tevő, de nem technológiai 
alapú műveleti képességet kért. A humánterepcsoportok hasznossága pedig a 82. légi-
deszant hadosztály afganisztáni feladatvégrehajtása során bizonyosodott be. A Khost 
tartományban  2007-ben  folyó Maiwand-művelet során a 4. dandár parancsnoka és törzse 
azt állapították meg, hogy a humánterepcsoportok lakossággal való kapcsolattartásának 
eredményeként a művelet végrehajtásával járó kinetikus tevékenység szintje csökkent, 
és ennek eredményeként csökkentek a dandár személyi veszteségei is.209 Összességében 
a humánterepcsoportok hasznossága három egymásra épülő szinten volt érezhető: a kul-
turális tudatosság, a kulturális megértés, valamint a kulturális hírszerzés. A kulturális 
tudatosság tartalmazta a nyelvre és a vallásra vonatkozó alapvető ismereteket, valamint 
a helyi normák és szokások megértését. Ezen ismeretek a legalacsonyabb vezetési szin-
tekig mind hasznosnak bizonyultak. A kulturális megértés a lakosság csoportjainak 
viselkedésére vonatkozó részletes és tematikus válaszok ismeretét jelentette, amelyekre 
leginkább dandárszinten volt szükség. A kulturális hírszerzés az előző két szintre vona-
tozó tudásra és ismeretekre épült, és bizonyos értelemben lehetővé tette a helyi lakosság 
viselkedésének előrejelzését és a parancsnoki döntéshozatalba való beépítését. A humán-
terepcsoportok munkájának eredményeként lehetővé vált a szituációs tudat feladatokon 
átívelő aktualizálása, valamint gyorsabb felépítése. A humánterepcsoportok munkájának 
eredményeként a parancsnokok jobban meg tudták érteni meghozott döntéseik következ-
ményeit, a döntéshozatal alapját képező a cselekvési változatokat pedig alaposabban össze 
tudták hasonlítani. További hozadéka volt a csoportoknak, hogy csökkentették a lakos-
sággal való súrlódást és az ezzel járó katonai veszteségeket, hozzájárultak a politikai 
megbékélés folyamatához, javították az információs műveletek hatékonyságát, valamint 
sikeresen tudtak közreműködni a járulékos károk következményeinek kezelésében.210 

208 Lamb et al.  2013, 21–22.
209 Lamb et al.  2013, 23.
210 Lamb et al.  2013, 26.; Rosen  2011, 535–558.
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A humánterepcsoportok létrehozása összhangban volt azzal a felismeréssel, hogy korunk 
összetett válságai hasonlóan összetett megoldásokat igényelnek.211 Az antropológia mint 
tudományág egyértelműsíti, hogy háborúk mindig egy adott közösségben, társadalmi 
folyamatokként zajlanak, amit mind az egyének, mind a különböző kis- és nagyközös-
ségek befolyásolnak. A felkelők ellen végrehajtott alacsony intenzitású, aszimmetrikus 
és irreguláris műveletek sikeres megvívása a  21. század elején nem képzelhető el a helyi 
lakosság reakcióinak ki- és megismerését lehetővé tevő és több forrásból merítő tudo-
mányos ismeretek nélkül.212

Arábiai Lawrence

Az alacsony intenzitású, aszimmetrikus és az irreguláris hadviselés klasszikusai közül 
mind tartalmi, mind formai szempontból kiemelkedik Arábiai Lawrence, azaz T. E. 
Lawrence A bölcsesség hét pillére című műve. Lawrence az általa vezetett arab felkelés 
(1916–1918) belső viszonyait mutatja be. A régész, diplomata, stratéga, hírszerző és író 
Lawrence a felkelés vezetése során négyszer sebesült meg. A két megerőltető év során 
hasonló problémával nézett szembe, mint az ezredforduló katonái, mivel egy elhúzódó 
hadjárat fizikai és lelki kihívásait kellett elviselnie. Le kellett küzdenie a kimerültséget, 
a különböző betegségeket, valamint a háborúval járó különféle borzalmakat. Az iraki 
és afganisztáni hadjáratban részt vevő katonákhoz hasonlóan kellett idegenként, idegen 
környezetben, idegen emberekkel együtt dolgoznia. Angolként próbálta meg a minden 
szempontból fejletlen befogadó közegben az arab és a hagyományos nyugati katonai kul-
túrát ötvözni.213 Nem volt született vezető, és Lawrence ezzel tisztában is volt. Gyűlölte 
a felelősséget, egész élete során a tárgyak kellemesebbek voltak neki az embereknél, 
az eszmék a tárgyaknál. A felkelés, minden sikere ellenére, szerinte tele volt amatőr irá-
nyítással, kísérleti tanácskozásokkal, megosztottsággal és egyéb furcsaságokkal. Annyira 
botcsinálta katona volt, hogy egy rajtaütésnél a menekülő törökök teveháton történő üldö-
zése során saját tevéjét lőtte a pisztolyával véletlenül hátulról fejbe.214 Széleskörű kulturális 
és nyelvi jártasságának, valamint kiváló memóriájának és tárgyalóképességének köszön-
hetően azonban sikeresen lépett ki eredeti szerepéből, amely tolmácsolásból és a had-
járatok térképeinek arab nyelvű feliratozásából állt.215 Egyéb kairói megnyilvánulásai, 
úgymint a hosszú haj, a rendezetlen egyenruha, az ezredhagyományok szimboliká-
jának teljes figyelmen kívül hagyása, sem sejtették későbbi sikeres vezetői szereplését. 
Hejazba utazása  1916 végén azonban meggyőzte arról, hogy meglévő kulturális és nyelvi 

211 Porkoláb Imre dandártábornok előadása a  2016-os  Aszimmetrikus hadviselés, a múlt, a jelen 
és a jövő konfliktusa című konferencián. Bővebben lásd Porkoláb  2017, 23–42.
212 Boldizsár  2013,  101–106.; Nemzeti Katonai Stratégia (2012).  16.
213 Schneider  2012,  13., 75–80.
214 Lawrence  1997,  101., 294–296.
215 Lawrence  1997, 45–46.
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ismereteinek  köszönhetően sikeresen tudna a brit erők és az arab felkelők között hadmű-
veleti szinten koordinálni, összekötő tiszti szerepben a felkelők tevékenységét segíteni, 
valamint a britek számára hírszerzőként tevékenykedni. Ennek érdekében meg tudta 
győzni a kairói brit katonai vezetést arról, hogy az arab felkelést érdemes támogatni 
különböző szakértőkkel, technikai személyzettel és modern fegyverzettel. A katonai 
siker elérése érdekében Lawrence ötvözte a modern katonai technológiát az arab fel-
kelők hagyományos hadviselésével, amelynek során válogatott harcosokból álló, nagy 
mozgékonyságú csapatok hajtottak végre villámgyors támadásokat török állások és léte-
sítmények ellen. Képes volt az arabok regionális céljait a britek globális érdekeibe be-
illesztve gyors támadásokkal a törökök távíróvonalait, vasútvonalait és hídjait rombolni. 
Lawrence lényegében hónapok alatt vált mellőzött és lázadozó régészből egy felkelést 
vezető katonává.216 Az általa vezetett kicsi, de nagy mozgékonyságú csapatok képesek 
voltak egy birodalom központosított hadseregét stratégiai állásai feladására kényszeríteni. 
Az így létrehozott, viszonylag kis létszámú arab–brit erő – az Arab-félsziget hatalmas 
térbeli kiterjedésének köszönhetően, megfoghatatlan ellenségként – folyamatosan nyomás 
alatt tartotta a törököket. Lawrence sikeresen koordinálta az arabok decentralizáltságát 
a britek centralizált katonai erejével. Tevékenysége eredményeként az arabok hagyo-
mányos sivatagi hadviselésében rejlő előnyök ötvöződtek a brit haderőben meglévő 
eljárásrendi, technológiai és szervezési tudással. Természetesen ehhez elengedhetetlen 
volt Lawrence-nek  az arab viselkedés sajátosságaira, a különböző szokásokra és nyelvi 
dialektusokra vonatkozó néprajzi ismerete.217 Fontos megjegyezni, hogy széleskörű kultu-
rális és nyelvi ismeretei mellett jelentős hadelméleti ismeretek birtokában volt. Lawrence-t 
ifjú korától kezdve érdekelték a katonai írások és a fősodorba tartozó modernkori szerzők. 
Clausewitz, Jomini, Moltke mellett olvasta Guibert, Bourcet és de Saxe írásait, valamint 
az ókori szerzők közül Vegetiust és Procopiust. De Saxe-t olvasva fogta meg például 
a csata nélküli győzelem, a harc megvívásának „zaklass és vonulj” vissza megközelítésre 
épülő gondolata.218 Széleskörű hadászati ismereteit sikeresen ötvözte a felkelés minden-
napjai során szerzett harcászati tapasztalataival, és nehéz helyzetekben meghozott racio-
nális döntéseivel. A hadviselést egységes egészként kezelte, a hadászati célokat kitűnően 
hangolta össze a harcászati szinten folyó tevékenységekkel – és alkalmazta azokat az arab 
lehetőségekhez. Ehhez szüksége volt egy kikezdhetetlen fizikai és lelki alapot biztosító 
ügyre, viszonylag barátságos helyi lakosságra, a törzsi harcosokban természetes módon 
meglévő mozgékonyság, rugalmasság és állóképesség egységére, az ellenség összeköt-
tetési útvonalainak folyamatos zaklatására és a térhez képest viszonylag kisszámú ellen-
séges erőkre. Szellemi örökségének talán legfontosabb része az, hogy bebizonyította: 
az alacsony intenzitású, aszimmetrikus és az irreguláris háború nemcsak kiegészítője 
a hagyományos háborúnak, hanem önmagában is lehetővé teszi komoly politikai célok 

216 Khdour–Harris–Weir  2014,  126–131.; Lovell  1932, 37–46.
217 Khdour–Harris–Weir  2014,  123–126.
218 Lawrence  1997,  102.,  177–179.; Saxe  1759,  142.
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elérését.219 Lawrence nyilvánvalóvá tette, hogy az alacsony intenzitású, aszimmetrikus 
és az irreguláris háború is természetes megjelenési formája a háborúnak. Annak elle-
nére az, hogy jellegét tekintve nem képes térben és időben összpontosult hatást kifejteni, 
és hatását csak akkor érezteti, ha nagy területen, intenzíven és hosszú ideig működik.220 
Lawrence annyira sikeres vezetővé vált az arab felkelés során, hogy a törökök – folya-
matosan növekvő – vérdíjat tűztek ki a fejére. Az eredetileg kitűzött száz font Akaba 
elfoglalása és Jemal pasa felrobbantása után a többszörösére emelkedett. Élve húszezer, 
halottként tízezer fontot fizettek volna a törökök érte.221

Az arab sajátosságok

Amikor Lawrence Arábiába ment, Erzerum helyőrség már elesett, és a tartományban 
sem álltak jól a dolgok. Tekintettel arra, hogy a fejében a katonai gondolkodás fősod-
rától eltérő közvetett módszerek alkalmazásának lehetősége járt, érkezése megütközést 
okozott. Két tábornok ki is hangsúlyozta neki, hogy a küldetése – amelyről valójában 
semmit sem tudtak – katonához – ami viszont Lawrence nem volt – méltatlan. A szakmai 
bírálatok mellett meg kellett küzdenie a személyes ellenségeskedéssel is. Ami azonban 
eltökéltté tette, az az arabokkal kapcsolatos egyedülállóan széleskörű, hadszíntérre vonat-
kozó néprajzi ismeretei voltak.222 A mekkai nagyserif vezette lázadás az érkezése előtti 
hónapokban nem hozott megfelelő eredményeket. Lawrence megkérdőjelezte vezetői 
képességeit, és új vezető után nézett, akit Feisalban talált meg. Tisztában volt ugyanis 
azzal, hogy az arabok személyekben és nem intézményekben gondolkodnak.223 Az ara-
bokkal – az arab jelenthet személyt, országot, valamint nyelvet is – kapcsolatban, lénye-
gében egyszemélyes humánterepcsoportként, Lawrence széleskörű társadalmi és kultu-
rális ismeretekkel rendelkezett. Tudta, hogy az arabok ősidők óta folyamatos vándorlásban 
vannak, s nagyobb részük nomád törzsek tagjaként éli le életét. Az életmódból származó 
társadalmi fegyelem eredményeként a dolgokat csak feketén vagy fehéren, azaz kontú-
rokban látták. Különbséget tettek az igazság és a hazugság, a hit és a hitetlenség között, 
az átmeneteket azonban nem értették, és ezért nem is vizsgálták. Korlátozott, szűk látó-
körű embereknek tartotta őket, akiknek belső intellektusát a passzív lemondás határozta 
meg. Képzeletüket Lawrence életerősnek, de nem kreatívnak látta. A művészettel olyan 
keveset foglalkoztak, hogy szinte nem is volt művészetük. A kézművességet sem nagyon 
űzték, nem találtak ki filozófiai rendszereket, összetett mitológiákat. Az élet ajándékát 
kérdés nélkül fogadták el, az öngyilkosság elképzelhetetlen volt számukra, a halál gyász 
nélküli és természetes. Lawrence szerint az arab civilizáció elvont természetű volt, inkább 

219 Aboul-Enein – Aboul-Enein  2011. 
220 Clausewitz  1999, 439–440.
221 Lawrence  1997, 453.
222 Lawrence  1997, 42–44.
223 Lawrence  1997, 8., 51–52., 74–76.
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morális és intellektuális, mint alkalmazott. A közösségi szellem hiánya az egyébként 
kiváló egyéni képességeiket feleslegessé tette. Utánzóképességüknek hála, a középkor 
elején civilizáltaknak tűntek, a szellemi tevékenységük haladónak, a birodalmuk pedig 
gazdagnak. Az arabok valós jelentősége szerinte abban állt, hogy sikeresen kötötték 
össze a letűnt ókort a kezdődő középkorral.224 Az arab törzsek közötti harcok a becsü-
letért és a zsákmányért folytak. A legfőbb célok között szerepelt a fegyverek, a hátas 
állatok és a ruhák megszerzése.225 Harciasak voltak, de egymás közötti harcaikat egy 
hármas szabályrendszer mentén vívták meg. Ezek közül az első az asszonyok elleni erő-
szak tilalmára, a második a harcra még nem képes gyerekek becsületének és életének 
a megóvására, a harmadik pedig az elvitelre alkalmatlan tulajdon érintetlenül hagyására 
vonatkozott. Nem ismerték a tüzérséget, valamint ismeretlenek voltak számukra az ipari 
háborúkkal járó borzalmak is. Utóbbival a Medina körül folyó csatározások során talál-
koztak először, amikor a törökök Awali elővárost elfoglalták, és arab lakosait brutálisan 
lemészárolták.226 Amennyire ismeretlen volt számukra a modern hadviselés, annyira 
értelmezhetetlen volt az araboknak egy központi hatalom megléte és tőlük idegen a nem-
zeti érzés. Szabad és független arab kormányzat minden arab számára csakis a saját tör-
zsén belül volt elképzelhető. A nemzettudat nem jelentett többet falvak és klánok függet-
lenségénél, a nemzeti egység pedig egy idegen hatalom elleni közös ellenállásnál. A törzsi 
harcosok életkora valahol tizenkettő és hatvan között mozgott. Annak érdekében, hogy 
a harcosokat – akiknek mindenkori létszáma folyamatosan ingadozott – hosszabb időre 
együtt tudják tartani, a harcosok családjainak is fizetni kellett. Fegyverrel  rendelkező 
családok fiai egymást váltva szolgáltak, házas férfiak felváltva voltak a táborban és a fele-
ségeiknél, és gyakran teljes klánok unták meg az ügyet, és váltak ki. A harcosok élén 
törzsi vezetőik álltak, és otthonaikhoz közel táboroztak az élelmiszerrel való ellátás 
és a szállítás megkönnyítése végett. A vérbosszút átmenetileg felfüggesztették, ennek 
ellenére a különböző törzsek tagjai óvatosan viszonyultak egymáshoz, míg a törzseken 
belül egyik férfi sem bízott teljesen a másikban. Mindegyikük gyűlölte a törököket, de 
nem annyira hogy a családi ellenségeskedéseket elfelejtsék. Egyenként elszánt harcosok 
voltak, de túlságosan fegyelmezetlenek a parancsok végrehajtásához, ezért Lawrence nem 
bennük látta a megfelelő alapanyagot az alakuló reguláris arab haderő felállításához. Erre 
inkább a városlakó – és ezért kevésbé harcias – szíriai és mezopotámiai lakosságot tartotta 
alkalmasabbnak.227 Feisal mellett megismerte a törzsi harcosok vezetését lehetővé tevő 
képességeket, úgymint a nagyfokú türelem, az önuralom, az empátia, valamint a humor. 
A herceg kérésére elkezdett arab öltözetet hordani. A felkelés terjedésének eredményeként 
a törökök egyre nehezebben megoldható problémákkal kerültek szembe. A rajtaütések 
miatt a török erők  1917. január első két hetében már napi 40 tevét és  20 embert vesztettek. 
A törökökkel folytatott harcok eredményeként a törzsi harcosok is elkezdtek megváltozni. 

224 Lawrence  1997,  14–27.
225 Lawrence  1997, 281.
226 Lawrence  1997, 78–79.
227 Lawrence  1997, 86–90.
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Kezdeti kegyetlenségüket felváltotta a növekvő harci tapasztalatukból fakadó nagyobb 
állóképesség, valamint egyre erősebbé vált az arab függetlenség eszméje iránti elkötele-
zettségük. A hazafiasságuk egyre tudatosabb lett, a szálláshelyüktől való eltávolodással 
arányosan erősödött reguláris jellegük. A parancsoktól való törzsi függetlenségük ugyan 
változatlan maradt, de sikeresen ötvözték a tábori életet a menetekkel. Tömegben nem 
voltak hatásosak, mivel sem testületi szellemmel, sem fegyelemmel nem rendelkeztek, 
és kölcsönös bizalommal sem voltak egymás iránt. Minél kisebbek voltak a csoportjaik, 
annál jobban teljesítettek. Tevékenységük magában hordozta annak lehetőségét, hogy 
az elszórt rajtaütésekből előbb-utóbb tudatosan végrehajtott műveletek legyenek. Ennek 
ellenére Lawrence a felkelést nem tekintette háborúnak, hanem a béke egy állapotának, 
egyfajta nemzeti sztrájknak, amelyben magára katonailag inkompetens, politikailag 
pedig abszurd szereplőként tekintett.228

Törzsi hadviselés

Törzsi harcosokként az arabok nem tettek különbséget egymás között. Megtanították 
Lawrence-t arra, hogy csak az lehet a vezetőjük, aki eszi az ételüket, viseli a ruhájukat, 
éli az életüket és csak a tettekben több náluk. Lényegében Lawrence ugyanazt írta le, 
amit Napóleon írt  1813. szeptember  12-én  Lefèvre tábornoknak: „Partizánként kell har-
colnod, bárhol is találkozol partizánokkal” – „il faut opérer en partisan partout où il y 
a des partisans.”229 Lawrence a törzsi harcosokat nem tekintette katonáknak. Olyan 
barátokat látott bennük, akik megbíztak a vezetésében. Nem nemzeti kötelékben volt 
katonai parancsnok, hanem bizalomból eredő meghívás által lett azzá. A törzsi harco-
sokban önkénteseket, egyéneket, helyieket és rokonokat látott, ezért bármelyikük el-
vesztése keserűséggel járt. Ennek ellenére képes volt, egy vérbosszút elkerülendő, saját 
maga egy marokkóit agyonlőni.230 Lawrence felismerte, hogy a törzsi harcosokból álló 
irreguláris arab erők nem képesek helységeket elfoglalni és megtartani, ezáltal alkal-
matlanok döntés kikényszerítésére. Emellett nem voltak képesek pontokat és összeköt-
tetési vonalak sem támadni, sem megvédeni. Az erősségük nem a frontális ütközetekben, 
hanem a mélységben végrehajtott tevékenységekben rejlett. Nem tudtak formális had-
műveleteket végrehajtani, de mozgékonyak, szívósak, magabiztosak, kíváncsiak és intel-
ligensek voltak, valamint jól ismerték a terepet. Ennek megfelelően Lawrence, a beérkező 
brit támogatást kihasználva, nagy mozgékonyságú és magas felszereltségű csapásmérő 
erőket hozott létre.231 Érdekes velejárója volt az arab hadviselésnek, hogy győzelem esetén 
a harcosok az ellenség ruháját vették fel. Ez esetenként azt jelentette, hogy a harcosok 
magukra öltötték az elesett török katonák zubbonyát. Ilyenkor derékon felül reguláris 

228 Lawrence  1997,  109–112.,  122–125.,  132.,  165.
229 Lawrence  1997,  144. Idézet: Schmitt  1963, 9. 
230 Lawrence  1997,  150–151.,  171.
231 Lawrence  1997, 214–216.
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haderőnek néztek ki.232 Az arabok törökök elleni háborúja Lawrence szerint leginkább 
a tengeri hadviselésre hasonlított. Meghatározó eleme volt a mozgékonyság, a minden-
hová való eljutás képessége, a bázisoktól, összeköttetési vonalaktól, rögzített irányoktól 
és pontoktól való függetlenség. Az arabok uralták a sivatagot. Teveháton mozgó cso-
portjaik – a hajókhoz hasonlóan – önfenntartók voltak, és magabiztosan cirkáltak a török 
állások és összeköttetési vonalak között, szükség esetén pedig visszahúzódtak a sivatag 
belseje felé. Egyre nagyobb gyakorlatot szereztek a törökök sebezhető pontjainak táma-
dásában, amelyek során a legkisebb erőket alkalmazták a legrövidebb idő alatt a legtá-
volabbi pontokon. Az arabok által alkalmazott távoli háborúhoz szükséges sebességet 
és hatótávolságot a sivatagi emberek és a tevék szívóssága adta. Együtt képesek voltak 
akár 6 hétig is minden logisztikai támogatás nélkül tevékenykedni. A sivatagi oázisok 
és források – amelyek ritkán voltak egymástól  100 mérföldnél nagyobb távolságra – pontos 
ismerete lehetővé tette az állatok napi itatását és az emberek vízhez jutását. Nyári napokon 
egy teve egy itatással akár 250 mérföldet is képes volt megtenni, ami egy háromnapos 
erőltetett menetnek felelt meg. Szükség esetén az arabok képesek voltak teveháton 
naponta akár  110 mérföldet is megtenni. Ghazala nevű tevéjén Lawrence kétszer napi 
 143 mérföldet tett meg. A tevék és emberek szívósságának eredményeként lehetővé vált 
 1500 mérföld megtétele 30 nap alatt. Amennyiben tevét vesztettek, az állatok képesek 
voltak átmenetileg két embert is vinni. Az arabok felszerelése nagyon egyszerű volt, 
azonban a brit támogatásnak hála, az automata fegyvereket illetően technikai fölényben 
voltak. A sebesség és mozgékonyság maximalizálása érdekében nem képezték ki őket 
a brit fegyverek szét- és összeszerelésére, ezért akadály esetén eldobták azokat. A bri-
tektől kapott dinamitnak köszönhetően pedig egy idő után képesek voltak bármilyen 
vasúti sínt és hidat gazdaságosan és biztonságosan rombolni. Egyedül lövegeket, ame-
lyeknek nagy hasznát vehették volna, nem kaptak a britektől egészen a felkelés végéig.233 
A rajtaütéseket végrehajtó arab csoportok mozgékonysága és kiszámíthatatlansága lehe-
tetlenné tette a rájuk vonatkozó, egyébként viszonylag kevés információ elemzését és érté-
kelését. Rajtaütéseket végrehajtó csoportjaik tevékenysége Lawrence szerint katonai 
unortodoxiát eredményezett. A törzsek között meglévő bizalmatlanság miatt nem lehe-
tett őket közösen bevetni, illetve egymás területein alkalmazni. Ennek ellentételezésére 
az erők maximális megosztására törekedtek. Az arabok nagyfokú mozgékonyságát 
keverték egyfajta folyékonysággal, mivel naponta váltogatták a törökök elleni rajtaütések 
körzeteit. Ezzel a módszerrel lehetővé vált új harcosok bevonása a felkelésbe, valamint 
a siker eléréséhez nélkülözhetetlen emberi tényező folyamatos megújulása. Lényegében 
az arabok az egyensúlyt a maximális rendezetlenségben találták meg. A teveháton szá-
guldó arab csoportok irregularitása teljes széttagoltságukból eredt, aminek eredménye-
ként soha nem ismétlődtek meg teljesen az eljárásaik. A közös ügyet ugyan törzsi ver-
sengés nélkül szolgálták, de nem alakult ki náluk a reguláris haderőkre jellemző 
testületi szellem. Az arabok szívesen harcoltak. Amikor azonban alábbhagyott 

232 Lawrence  1997, 297–298.
233 Lawrence  1997, 327–328.
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 meggyőződésük, büntetés nélkül hazamehettek. Nem szerződés alapján harcoltak, hanem 
becsületből. Nem létezett körükben hagyományos értelemben vett fegyelem, amely egyé-
niségüket korlátozta vagy elnyomta. Az arabok felkelése egyszerű és egyéni volt. Min-
denki az első sorban harcolt és önfenntartó volt. Az arabok erejének hatékonysága 
az egyének hatékonyságából táplálkozott. Lawrence szerint ebben a fajta háborúban 
az arab harcosok egyének összegeként minimum egyenlők voltak a reguláris török haderő 
katonáinak tömegével. Az arabok háborúja nagyon igénybe vette az egyént, kikövetelve 
a folyamatos kezdeményezőkészséget, a kitartást és a lelkesedést. Sokkal intellektuáli-
sabb volt, mint egy szuronyroham végrehajtása, és sokkal inkább állt egymástól elkü-
lönülő összecsapásokból, mint egymásból eredő csatákból.234 Az arabok tudták, hogy 
a törökök nem ejtenek foglyokat közülük. Az ezzel járó borzalmak elkerülése végett 
inkább saját maguk ölték meg súlyosan sebesült társaikat. Minden különbözőségük 
ellenére a törökök az arab harcosokat reguláris haderőként értelmezték, és úgy is viszo-
nyultak hozzájuk. A török szolgálatból kivált arab tisztek ismerték a törökök eljárásait, 
esetenként személyesen ismerték a szembenálló török tiszteket. Ugyanazon a kiképzésen 
mentek keresztül, ugyanúgy gondolkodtak és ugyanolyan világnézetük volt. Emellett 
az arabok bírták a lakosság teljes körű támogatását, és ezért a legszélesebb és legteljesebb 
hírszerző szolgálattal rendelkeztek. Lawrence szerint a felkelés ügye sem nem állt ros-
szul, sem nem állt jól. Mindenki bizakodó volt azonban, mivel ismerték a törökök ellá-
tási problémáit, az összeköttetési vonalaikat folyamatosan nyomás alatt tartották, tisz-
tában voltak a brit források méretével, valamint egyre jobban tudtak a brit erőkkel 
együttműködni.235 A felkelés előrehaladtával, valamint a brit támogatások növekedésével 
Lawrence egy különleges csapatot szervezett maga köré, akiket csak brigantiknak 
neveztek. A többi, tevével szolgáló arabhoz hasonlóan kapták a hat font havi zsoldot, de 
a tevéket Lawrence biztosította számukra. Ezek a drága tevék tették számukra lehe-
tővé a nagy távolságok rövid időn belüli leküzdését. A harcosok egyfajta testőrséget is 
képeztek Lawrence körül. Képesek voltak fél óra alatt egy 6 hetes portyára felkészülni. 
Ördögökként harcoltak a törökök ellen, soha nem panaszkodtak fáradtságra, és inkább 
meghaltak – összesen mintegy hatvanan – semmint kiváltak volna.236 Az arabok felkelését 
Lawrence ironikusan vademberek show-jának tartotta, aminek a lehetőségei és a kilátásai 
is kicsik voltak. Sem a felállított és viszonylag kicsi reguláris arab haderőben szolgáló, 
sem a portyázó törzsi harcosok esetében nem jöhetett szóba a fenyítés intézménye. 
A fegyelem nem volt formális, nem volt alávetettség. A szolgálat aktív és folyamatosan 
harcra kész kapcsolatot jelentett. Lawrence szerint sikerük kulcsa a szívósságukban 
és az általuk keltett bizonytalanságban volt keresendő. Feladataikat nem hajtották végre 
tökéletesen, de sikeresen tákoltak össze mindent, és nem próbálták a dolgokat valamilyen 
szabály szerint csinálni. Saját bevallása szerint jegyzetfüzete – tények és számok 
helyett – az elméje mindenkori helyzetekre vonatkozó állapotát tükrözték – a teve rin-

234 Lawrence  1997, 329–330.
235 Lawrence  1997, 363., 371., 377–379., 511.
236 Lawrence  1997, 456–458.
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gásába beleillő álmodozásokként. A megsegítésükre küldött Birodalmi Tevehadtestet is 
a sivatagi harc követelményeinek alakították át. Gyorsakká, rugalmasokká, kitartókká 
és csendesekké váltak.237

Sokaság fontossága

Az arab felkelés lényegét Liddel Hart fogalmazta meg évtizedekkel később. Szerinte 
háborúban a győzelem titka abban rejlett, hogy a vezető mennyire képes megérteni: 
„Ahelyett, hogy egyéniségük elnyomásával és gondolataik összehúzásával az egyént 
tömeggé olvassza, a vezetésnek […] csak akkor és olyan mértékben van hatása, villámló 
hatása, amilyen mértékben felemeli az egyéniséget és teret ad a gondolatoknak. Közös 
tettért elég, ha a tömeget vezetjük; közös növekedés csak az egyéni gondolatok szabadsága 
és bővítése által lehetséges. Nem az ember, még kevésbé a tömeg az, ami számít, hanem 
a sokaság.” Az oksági összefüggéseket illetően pedig Lawrence-szel teljes egyetértésben 
jelentette ki, hogy „rossz eszközök deformálják a célt, vagy eltérítik az odavezető utat”, 
és arra a következtetésre jutott, hogy „ha gondot fordítunk az eszközökre, a célok gondját 
viselik saját maguknak”.238 A tanulmány bizonyította, hogy egy háború/hadjárat sikere 
nagymértékben köszönhető a hadszíntérre vonatkozó széleskörű társadalmi és kultu-
rális – azaz antropológiai – ismereteknek, amelyeket Lawrence még néprajzi ismeretek-
ként határozott meg. Beigazolódott az is, hogy a humán- és társadalomtudományokhoz 
tartozó hadtudomány a hadszíntérre vonatkozó antropológiai ismeretek fontossága révén 
szervesen kapcsolódik az élő természettudományokhoz is. Ebben az értelemben iga-
zolódott új koncepciók, megoldások és módszerek bevezetésének szükségessége mind 
a képzés, mind a kiképzés terén.

Birodalmi rendfenntartás

Tézis: A szövetségi összhaderőnemi műveletek sikeres megvívásában központi szerepet 
tölt be a küldetésorientált vezetés, amelynek eredete megtalálható a brit gyarmati had-
viselés kis háborúiban is.

Az összhaderőnemi műveletek sikere nem képzelhető el megfelelő vezetés-irányítás 
nélkül. A szövetségi összhaderőnemi doktrína szerint a vezetés olyan hatáskört jelent, 
amellyel egy parancsnoknak lehetősége van az események befolyásolására, valamint 
az alárendelteknek adott parancsok eredményeként döntéseinek megvalósítására. A veze-
tést a parancsnok vagy személyesen gyakorolja, vagy a nevében gyakorolják. A vezetés 
három, egymással szoros kapcsolatban álló elemből áll, úgymint a vezetői képességből 
eredő parancsnoklás, a kockázatértékelésen alapuló döntéshozatal, valamint a folyamatos 

237 Lawrence  1997, 501., 504., 537–538., 559., 565.
238 Idézet: Liddel Hart  1938, 356–357.
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visszaellenőrzést lehetővé tevő irányítás. A parancsnok szerepe a vezetésben központi, 
mivel az ő feladata a háború művészete és a háború tudománya közötti egyensúly meg-
találása. A küldetés sikeres végrehajtása érdekében a vezetés motiváló és irányító jellegű 
is. A vezetéshez szükség van a megkívánt eredményekre vonatkozó vízióra, különböző 
elgondolások megértésére, küldetési prioritások meghatározására, különböző erőforrások 
rendelkezésre bocsátására, emberek és kockázatok felmérésére, valamint a mindenkori 
helyzet folyamatos értékelésére.239

Összhaderőnemi műveletek

A vezetés során parancsnoki feladatként jelentkezik a megfelelő cselekvési változat ki-
választása és annak megvalósítása, ezért a parancsnok számára a parancsnoklás és a dön-
téshozatal központi felelősségként jelenik meg. A vezetés tartalmazza a felelősségre von-
hatóságot és az irányítást, utóbbit a parancsnok a törzsével közösen gyakorolja. A NATO 
vezetési filozófiája a küldetésorientált vezetésben ölt testet. A küldetésorientált vezetés 
a beosztottak részéről megköveteli az elöljáró parancsok szándékának teljes körű meg-
értését, az elöljáró parancsok szándékának megvalósítását és a megvalósításhoz szükséges 
döntések időben történő meghozatalát. A parancsnok részéről pedig megköveteli a had-
műveleti terv sikeres megvalósítása iránti teljes elkötelezettséget.240 A szövetségi összha-
derőnemi műveletek esetében az összhaderőnemi erő parancsnokának felelőssége a had-
műveleti siker elérése szempontjából megkérdőjelezhetetlen. Ennek érdekében lehetősége 
van meghatározott hatásköröket az alárendelt parancsnokok számára átadni és a hadmű-
veleti folyamatok egy részét decentralizálni. A küldetésorientált vezetés lényege, hogy 
az alárendelt parancsnokok saját hatáskörükben önállóan tevékenykedhetnek egészen 
addig, amíg az elöljáró parancsnok szándékán belül maradnak. A decentralizációval 
az összhaderőnemi erő parancsnoka az alárendeltek számára cselekvési szabadságot biz-
tosít annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjanak előre nem látható eseményekre 
reagálni, valamint előnyösnek tűnő lehetőségeket kihasználni. A decentralizáció nemcsak 
az alárendelt parancsnokok kezdeményezőkészségét erősíti, hanem megfelelő keretet biz-
tosít a gyors döntéshozatalhoz is.241 Az összhaderőnemi erő parancsnoka a hatáskörök 
egy részének átadása előtt egyértelműen rögzíti a szándékát, az alárendelt parancsnokra 
vonatkozó korlátozásokat és az elérendő célokat, valamint biztosítja a feladat végre-
hajtásához szükséges erőforrásokat katonai erők és eszközök formájában.242 Szövetségi 
összhaderőnemi műveletek esetében a küldetésorientált vezetés sikeres alkalmazásának 
előfeltétele, hogy az összhaderőnemi erő parancsnoka és törzse alapvetően összhade-
rőnemi szintű hadműveleti kérdésekkel, míg az alárendelt haderőnemek hadműveleti 

239 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 6-1.
240 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 6-1.
241 Ujházy  2008, 445–451.
242 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 6–1.
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kérdéseivel csak a szükséges mértékben foglalkozzon. Az alárendelt parancsnokok teljes 
mértékben értsék meg az elöljáró parancsnok szándékát és a számukra meghatározott 
célokat, a siker érdekében minimális elöljárói ellenőrzés mellett lépjenek fel kezdeménye-
zően. A tagállamok aktívan vegyenek részt a NATO doktrínafejlesztési tevékenységében 
annak érdekében, hogy az erők alkalmazása közösen kidolgozott és értelmezett elvek 
és eljárások mentén történjen. Az összhaderőnemi erő parancsnoka és az alárendelt had-
erőnemek parancsnokai, valamint a parancsnokok és a törzsek közötti munka- és emberi 
kapcsolatokat hassa át a tisztelet és bizalom.243 Az elöljáró parancsnok szándéka lehetővé 
teszi, hogy az alárendelt parancsnokok a hadművelet tágabb környezetét szabadon értel-
mezve, és ne meghatározott hadműveleti elgondolások vagy manőversémák megkötéseit 
szem előtt tartva, tevékenykedjenek. A parancsnoki szándék rugalmas keretet tud biz-
tosítani az alárendelteknek, hogy a mindenkori helyzethez megfelelően alkalmazkodva 
érjenek el sikereket. Az elérendő végállapotot és nem az egymást követő eseményeket 
alapul véve elősegíti a döntéshozatali sebesség növelését és a döntéshozatalba vetett 
bizalom erősítését. Ennek eredményeként mind az alárendelt haderőnemek erői, mind 
az összhaderőnemi erő gyorsabban és rugalmasabban tud tevékenykedni az ellenség 
erőinél. A küldetésorientált vezetés ilyen értelemben növeli a saját erők egyensúlyát 
és belső összhangját, míg az ellenség esetében csökkenti azokat. A végállapot szem előtt 
tartása minden vezetési szinten megfelelő alapot nyújt a parancsnokok kezdeményező 
magatartásához olyan esetekben is, amikor a hadműveleti elgondolást az események 
hatására meg kell változtatni, az összeköttetés részben vagy teljesen megszűnik, az elöl-
járó iránymutatása és különböző irányelvei késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg. 
A parancsnoki szándék az alárendeltek számára lehetővé teszi, hogy az egész részeiként 
saját végállapotukat elérve az összhaderőnemi erő számára meghatározott végállapothoz 
sikeresen hozzájáruljanak.244

Törzsek szerepe

Az összhaderőnemi parancsnok feladata, hogy – a küldetésorientált vezetés elvét alapul 
véve – a haderőnemek és egyéb összetevők parancsnokai, a törzsfőnök, a szolgálati ágak 
főnökei, valamint az alárendelt kötelékek és elemek parancsnokai számára biztosítsa 
a maximális cselekvési szabadságot. Ennek érdekében az összhaderőnemi parancsnok 
kiadja a parancsnoki szándékát és meghatározza a hadművelet alakulására vonatkozó 
elgondolását. Egyértelműsíti a saját hatáskörben megtartott hadműveleti szintű döntést 
igénylő jogköröket. Az alárendeltek számára pedig maximális szabadságot biztosít arra 
vonatkozóan, hogy milyen módon hajtják végre harcászati tevékenységüket, beleértve 
a csaták és ütközetek megvívását.245 Az összhaderőnemi parancsnok visszaellenőrzi, 

243 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 6-4.
244 AJP–01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 6.4–6.5.
245 AJP–3(B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (2011), 4.2.
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hogy megvan-e az általa megkívánt egyensúly az elöljáró és az alárendeltek között, 
elvárja a haderőnemi és komponens parancsnokok részéről származtatott feladataik 
meghatározását, és folyamatosan tájékozódik, illetve tájékoztat. Az alárendelt parancs-
nokok eljuttatják hadműveleti parancsaikat beosztottaikhoz, ezáltal lehetővé téve annak 
a hadműveleti elgondolásban szereplő hadműveleti irányvonalnak a megvalósítását, 
amiért a hadműveleti terv szerint felelnek. Az alárendeltek részéről az összhaderőnemi 
parancsnok rendszeresen kap helyzetjelentéseket, és az így kapott információt felhasz-
nálja hadműveleti szintű döntéseinek meghozatala során. Ez lehetővé teszi, hogy külön-
leges körülmények között – mint például egy kínálkozó alkalom megragadása – az össz-
haderőnemi parancsnok bármely vezetési szintre lenyúlva a lehetőséget döntő módon 
kihasználja. Az összhaderőnemi parancsnoknak a siker érdekében hadműveleti szintű 
funkciókat246 kell jól működtetnie, amelynek érdekében képesnek kell lennie minden 
dimenzióban a hadműveleti terület előkészítésére és alakítására olyan módon, hogy 
hadjárat kockázatának növekedése nélkül hatékonyan érje el a katonai célokat: a had-
művelet – amely tartalmazhat fegyveres harcot is – sikeres vezetésére olyan módon, 
hogy az térben és időben a saját elképzelése szerint alakuljon, illetve a rábízott erők 
és eszközök megőrzésére és megóvására egészen a küldetés végéig, ami időben bőven 
túlnyúlhat a küldetés hivatalos befejezésén.247

Gyarmati háborúk

A küldetésorientált vezetés kialakulása részben visszavezethető a  19. század második 
felében lezajlott gyarmatosítási hullám idejére. A fejlett államok hagyományos érte-
lemben vett katonai mutatóiknak (felszerelés, fegyverzet, kiképzés, ellátás) köszönhetően 
egymás után arattak kisebb-nagyobb katonai győzelmeket. Az esetenkénti vereségektől 
függetlenül – technológiai és egyéb fölényüknek köszönhetően – a gyarmatosítók kisebb 
haderői is képesek voltak a legegyszerűbb harceljárások alkalmazása esetén is lénye-
gesen nagyobb ellenséges erők felett – sokszor mészárlásokba fulladó – győzelmeket 
aratni.248 A két világháború megnyerése ellenére, gyarmati múltja miatt, a brit haderő 
lényegében máig egy felkelések elleni műveletekre szakosodott szervezet, mivel szinte 
a kezdetektől fogva alapvetően különböző kis háborúkban vett részt – igen sikeresen. 
Ennek megfelelően a brit haderő fő feladata sokáig a birodalom terjeszkedésének támo-
gatása, majd annak belső rendje folyamatos fenntartása volt. A küldetésorientált vezetés 
kialakulásának okai alapvetően olyan tényezők mentén érthetők meg a legjobban, mint 

246 Az AJP–01(D) a következő hadműveleti szintű funkciókat határozza meg és részletezi: alakítás 
(shape); harcérintkezés (engage); kiaknázás (exploit); megóvás (protect); fenntarthatóság (sustain). 
AJP-01(D) Allied Joint Doctrine (2010). 5-11 – 5.15.
247 AJP-3(B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (2011). 4.3.
248 Heneker  2009, 22–51.; Ellis  1975, 86–87.
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a minimális (katonai) erő alkalmazása és a civil-katonai kapcsolatok megléte.249 A libe-
ralizmust és filantrópiát hangsúlyozó, a lovagiasság, a becsületesség és a kötelesség 
eszmerendszere köré épülő viktoriánus korszak (1837–1901) egyre erősebbé és befo-
lyásosabbá váló – és bentlakásos iskolákban (amelyek a jellemet és nem feltétlenül 
az intellektust helyezték előtérbe) tanult – középosztálya a brit tisztikar fontos utánpótlási 
bázisa volt. A brit haderő innen kikerülő és zömében úriemberekből álló tisztikara saját 
magára úgy tekintett, mint akik nemcsak a brit birodalmi érdekeket szolgálják, hanem 
egyben brit értékeket is közvetítenek. Ezek az értékek a brit katonákat folyamatosan 
figyelmeztették arra, hogy a fő feladatuk az ellenség teljes és/vagy részleges megsem-
misítése helyett az átmeneti zavargások elnyomása, amely során az alkalmazott erőnek 
mindig arányosnak kellett lennie a feladattal. Az arányos erő alkalmazásával kapcso-
latos döntések meghozatala pedig alapvetően a helyi parancsnok feladata volt.250 A biro-
dalmi rendteremtési és rendfenntartási feladatokat ellátó brit katonai szervezeteket sok 
esetben szándékosan hagyták felsőbb irányelvek, ajánlások és szabályok nélkül. Ezért 
elmondható, hogy a gyarmati hadszíntereken a különböző kis háborúkba belebonyolódó 
katonák tevékenységét alapvetően homályosan megfogalmazott társadalmi elvárások 
szabályozták, aminek következtében a brit haderőben kialakult az önálló döntéshozatal 
kultúrája. Az idők során a minimális (katonai) erő alkalmazása olyannyira a haderő 
mindennapjainak részévé vált, hogy még – jóval a brit gyarmatbirodalom felbomlása 
után is – az Észak-Írországba küldött brit csapatoknak sem voltak bevetési szabályai. 
Természetesen a minimális katonai erő alkalmazásának elve és az önálló döntéshozatal 
gyakorlata nem volt elképzelhető hatékony és jól működő civil-katonai kapcsolatok 
nélkül, amire szintén nem érkezett sok iránymutatás Londonból. Az együttműködés 
alapja a bizalom volt, mivel mind a katona, mind a civil igyekezett a feladatot a helyzet 
függvényében olyan módon megoldani, hogy az ne hozzon szégyent a Londonban székelő 
kormányzatra. A brit haderő sikeresen és barátilag működött együtt a civil birodalmi 
tisztviselőkkel. Az esetek többségében – a tisztviselők iránymutatását követve – a tisztek 
megértették, hogy a kis háborúk sikere megköveteli a civil iránymutatást. Katonai erő 
ugyan tudja kezelni a tüneteket, de annak okai felszámolásához a civil közigazgatás szük-
séges. Nem szabad eltekinteni attól a ténytől sem, hogy mind a katonatisztek, mind pedig 
a civil tisztviselők ugyanazon társadalmi csoportból jöttek és ugyanazokat az iskolákat 
végezték.251 A hasonló társadalmi közegből való származáson alapuló civil-katonai kap-
csolatok brit rendszere lehetővé tette, hogy a brit haderő tisztje fejlett politikai érzékkel 
rendelkezzen, és a döntése meghozatala előtt hallgasson más emberek véleményére, de 
legalábbis legyen kész a felmerülő problémákat megtárgyalni. Ez a közös háttér jelen-
tette kapcsolati rendszer a mai napig folyamatos megerősítést kap a meglévő formális/
informális átfedésekből, valamint a közösen szerzett tapasztalat megosztásából. A brit 
haderő a kis háborúkat alapvetően civil összefüggésben közelítette meg és értelmezte, 

249 Bakos  2015, 41–51.
250 Thornton  2005, 26–34; Gwynn  1934, 5.,  14.
251 Thornton  2005, 36–44.; Crawshaw  2012.; Callwell  1906, 43–56.
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amelyben a londoni politikai elit soha nem volt türelmetlen, nem követelt gyors ered-
ményeket. Természetesen a civil-katonai kapcsolatok brit rendszere nem mindig volt 
problémamentes, esetenként a katonákat akár magukra is hagyták. Ennek ellenére el-
mondható, hogy politikai döntéshozók bíztak a tisztek és tábornokok szakmaiságában 
és felkészültségében, akik szintén bíztak beosztottjaik felkészültségében, fegyelmezett-
ségében és kiképzettségében. Ez a fajta bizalom képezte az alapját a küldetésorientált 
brit vezetésnek (mission command), amely mind a felelősséget, mind a feladatot lefelé 
delegálja azzal a máig ható eredménnyel, hogy a brit katonák alacsonyabb szinteken nem 
várnak a parancsra, hanem amennyiben szükséges, bátran kezdeményeznek.252

Kontinentális hadviselés

A küldetésorientált vezetés kialakulása a brit gyarmatosítás kis háborúi mellett részben 
visszavezethető a kontinentális Európa nagy háborúira is. A porosz/német eredetű 
megbízás alapú harcászat, az úgynevezett Auftragstaktik is tartalmazta az önállóságon, 
kezdeményezőkészségen alapuló szemléletet. Nagy Frigyes például többször fenyített 
meg ezredparancsnokokat azért, mert nem cselekedtek önállóan, amikor lehetőségük 
nyílt volna rá.253 Scharnhorst porosz tábornok és katonai gondolkodó az  1806-os  jénai 
és auerstedti vereségeket követően vezérkari főnökként vezette a porosz hadsereg újjá-
szervezését. Véleménye szerint az arcvonal mögött elhelyezkedő parancsnok nem ren-
delkezhet pontos képpel az elöl zajló eseményekről. A harc káoszában, a háború ködén 
keresztül nem láthatja a történéseket. Az elöl harcoló parancsnokok azonban kedvezően 
befolyásolhatják az eseményeket. Hangsúlyozta, hogy a háborúra való felkészülésnek 
az a legjobb módja, ha a leendő parancsnokokat átfogó módon készítik fel arra, hogy ön-
állóan hozzák meg döntéseiket.254 Az  1812-ben  kiadott porosz Gyalogsági harcszabályzat 
magasabb parancsnoki szinten már a kezdeményezőkészséget, az önálló döntéshozatalt, 
valamint az önálló csapásmérés képességét helyezi előtérbe. Ez lényeges szemlélet-
beli változást jelent a korábbi vonalharcászat sematikus elveivel és gépies mozdula-
taival szemben, amely a tisztek részéről nem követelt meg különösebb önállóságot vagy 
kezdeményezést. A szervezeti átalakítást, korszerűsítést követően, a francia haderőtől 
átvett oszlopharcászat elveit követve, a zászlóaljra tekintettek harcászati alapelemként, 
amely megkövetelte a parancsnokok részéről az egyéni döntéshozatalt, és felértékelte 
a parancsnoki lánc szerepét, mivel a szervezet minden szintjén felelős döntéseket kel-
lett meghozni.255 A  19. század ipari forradalma magával hozta a fegyverzet fejlődését is. 
Megjelentek a hátultöltős fegyverek. Új találmányok (géptávíró) segítették a parancsnokok  

252 Thornton  2005, 44–46
253 Vandergriff  2013, 3.
254 Vandergriff  2013, 2.; Pryer  2013, 31–41.
255 Nagy  2012, 5–40.
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közti kommunikációt, de ezek egyúttal célponttá is váltak.256 A vasút széleskörű terjedése 
mozgékonyabbá tette a haderőket. A huzagolt cső, majd az ismétlő, később a sorozat-
lövő fegyverek megjelenése, a tüzérségi gránátok fejlődése véglegesen elavulttá tette 
a vonal- és oszlopharcászatot. Generációváltás kezdődött meg a hadviselésben. A fegy-
veres küzdelemben beállt változások elősegítették, hogy a már kialakulóban levő új 
szemlélet teret nyerjen a porosz–német haderőben. A német egyesítési háborúk során 
szerzett tapasztalatok, továbbá az amerikai polgárháború eseményei még indokoltabbá 
tették a változás szükségességét a csapatok vezetése terén. Felértékelődött a kisalegységek 
parancsnokainak szerepe, mivel az arcvonalak szélesebbé, szelősebbé, a zárt alakzatok 
egyre nyitottabbá váltak. A lövészalegységek elkezdtek szétbontakozni, így a harcot 
befolyásoló, helyzetfüggő döntések is egyre alacsonyabb szintre helyeződtek.257 Moltke 
tábornagy, a porosz királyi haderő vezérkari főnöke, későbbi német császári nagyvezérkar 
főnöke a német haderő alapvető vezetési filozófiájává tette a küldetésorientált vezetést. 
A harcászat alacsonyabb szintjein is kiemelte a delegált döntés, a kezdeményező parancs-
noki magatartás fontosságát. Elkezdte kialakítani azt a szemléletet, hogy az elérendő 
cél meghatározásán túl a végrehajtás mikéntjét az elöljáró csak a koordinációhoz szük-
séges minimális mértékben korlátozza. Mindennapi vezetői magatartásával is terjesztette 
az új vezetésszemlélet elveit. Munkássága nyomán az beépült a nevelésbe, a kiképzésbe, 
majd a hivatalos doktrínákba is. Egyik fő tanítása, amely a küldetésorientált vezetés 
alapvetésévé vált, pont azt emeli ki, hogy a parancsnokoknak számtalan helyzetben kell 
önállóan döntenie a saját helyzetmegítélése alapján. Rossz lenne, ha parancsra kellene 
várniuk olyankor, amikor az nem adható. Az önálló tevékenység eredményessége növel-
hető, ha az elöljáró szándékának megfelelően cselekszik.258 A brit vonalhoz hasonlóan 
a társadalmi-kulturális háttér változása is szükséges volt a küldetésorientált vezetés 
porosz–német változatának kialakulásához. A  19. század elejétől egészen az első világ-
háborúig a porosz állam kormányát, az arisztokráciát és a tisztikart összetartotta egyfajta 
monarchista szemlélet, amely egyrészt a folyamatos háborúkkal megszerzett területek 
megtartására, másrészt a liberalizmus és szocializmus eszméinek tagadására irányult. 
A kor európai országaiban a tiszti utánpótlás elsősorban az arisztokráciából került ki. 
Az egyre nagyobbra duzzadó haderő azonban egyre nagyobb tiszti létszámot igényelt, 
így már az alacsonyabb származású fiatalok is bekerülhettek a tisztikarba. A tisztnek 
jelentkezők szűrésére, válogatására, esetleges cseréjére azonban nem volt lehetőség. 
Porosz–német kulturális sajátosság, hogy az arisztokrata eredetű, idősebb tiszti állomány 
saját, meglevő értékeik közvetítését is fontosnak tartotta. Tanácsokkal, intelmekkel segí-
tették a fiatalabb állomány felzárkózását. Egy tisztjelölt, később tiszt mindig bizalommal 
fordulhatott elöljárója felé, és biztos lehetett abban, hogy az konstruktívan, építő jellegűen 
fogja támogatni őt. A kiképzés-felkészítés időszakában önálló feladatokat adtak az kisal-
egység-parancsnokoknak. Nagy Frigyes már a  18. század első felében  intézményesítette 

256 Németh  2013,  131.
257 Kiss  2009,  10–18.; Widder  2002, 3–9.
258 Widder  2002, 3–9.
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a tisztképzést. Scharnhorst haderőreformja után a porosz katonai iskolák átfogó isme-
reteket adtak mind a tisztek, mind az altisztek számára, amelyet elősegített a kiképzési 
szabályzók folyamatos fejlesztése, egységesítése is. A parancsnokok elsősorban agresszív 
kezdeményezőkészséget és nem szigorú vasfegyelmet vártak el beosztottaiktól. A gyakor-
lások, gyakorlatok esetleges sikertelenségét tanulságként és nem hibaként állították be. 
Képzésük során a tisztjelöltek olyan helyzeteket is gyakoroltak, amelyekben szándékosan 
meg kellet tagadniuk a parancsot anélkül, hogy az elöljáró elgondolásától eltértek volna.259

Eltérő ritmusok

Mind a brit, mind a porosz–német vonal vizsgálata egyértelművé teszi, hogy a küldetés-
orientált vezetés központi eleme a magasabb szinteken meglévő alacsonyabb hadműve-
leti ritmus sikeres ötvözése az alacsonyabb szinteken meglévő magasabb hadműveleti 
ritmussal. Ennek eredménye egy, a katonai szervezeteket függőlegesen és vízszintesen 
átható működési harmónia, amely egyfajta önszinkronizáló mechanizmusként sike-
resen hangolja össze a magasabb szinteken meglévő általános vagy nagyobb erőkifej-
tést az alacsonyabb szinteken jelentkező specifikusabb vagy kisebb tevékenységekkel. 
Az alárendeltek felhatalmazása, felelősséggel való felruházása eredményeként jelentkező 
cselekvési szabadság, a nagyfokú önállóságon nyugvó feladat-végrehajtás sikeresen 
ötvözi az alárendeltek kezdeményezőkészségét és az elöljáró szándékát.260 Miközben 
az elöljáró szándéka nagyban meghatározza a „mi”-t, az alárendeltek tevékenysége egyér-
telműsíti a „hogyan”-t. Ennek eredményeként a hadművelet hatásossága és hatékonysága 
egymást  erősít, így érve el szinergiát. A küldetésorientált vezetés további sajátossága, 
hogy a parancs nem hagyományos értelemben vett lineáris és merev utasítások összes-
sége. Az alárendelteknek lehetősége van a küldetés megvalósíthatóságát megkérdőjelezni, 
amennyiben úgy gondolják, hogy az elöljáró elgondolása nincs összhangban a kialakult 
helyzettel vagy nem áll rendelkezésre megfelelő erőforrás. Amennyiben azonban meg-
születik egyfajta „megállapodás” az elöljáró és az alárendeltek között, az elöljárónak 
minden alapja megvan ahhoz, hogy a beosztottól elvárja a feladat sikeres végrehajtását. 
A közös erőkifejtésként jelentkező – alulról felfelé irányuló –kezdeményezés és a felülről 
lefelé irányuló szándék eredményeként a feladatot jelentősebb kohézióvesztés hajtják 
végre, mivel lehetővé teszi a katonai szervezetek számára a változó feltételekhez való 
sikeres alkalmazkodást. A küldetésorientált vezetés tehát sikeresen ötvözi a hagyományos 
katonai tervezés előnyeit, valamint a tanulásban és alkalmazkodásban rejlő lehetőségeket. 
Ennek a kétirányú – a rendet és a rendezetlenséget egyaránt megjelenítő –, de egymást 
erősítő folyamatnak az eredményeként az elöljáró által megalkotott gondolati struktúra, 
valamint az alárendeltek által megélt valóság közötti különbség áthidalhatóvá válik.261

259 Kirkland s. a.; Pryer  2013, 31–41.
260 Boyd  1986; Ujházy  2013,  11–12.
261 Mintzberg  1987, 69–70.; Mintzberg–Waters  1985, 257–272.; Boyd  1976.; Marsai  2009, 29–50.
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Jelen írás bemutatta a küldetésorientált vezetést, részletezte a sikeres alkalmazásához 
szükséges szemlélet meghatározó elemeit, valamint ismertette a kialakulásában közre-
játszott történelmi eseményeket. A korszakokon átívelő, általános érvényű következte-
tésekre alapozva bemutatta a küldetésorientált vezetés helyét, szerepét a szövetséges 
doktrínák rendszerében. A küldetésorientált vezetés mint filozófia helyének, szerepének, 
lehetőségeinek és korlátainak megvilágításával a szerző irányt akar mutatni egy minő-
ségileg jobb vezetési kultúra kialakítására a Magyar Honvédségben, amely a napjaink 
kihívásaira keresett válaszokat is magában hordozhatja. Remélhető, hogy a felkelők ellen 
vívott szövetségi összhaderőnemi műveletek tapasztalatainak hazai doktrínák rendsze-
rébe történő beépítésével lehetővé válik az összegyűlt ismeretek, valamint a magyar 
hadtörténelemben még ki nem aknázott tudás ötvözése. A szövetségi tagságból fakadó 
interoperabilitás szükségszerűségét szem előtt tartva kell létrehozni egy, a magyar vezetői 
gondolkodást befolyásoló elvrendszert, amely a tiszti, vezető altiszti kiképzés-felkészítés 
meghatározó részévé válhat.

Felkelésellenes műveletek

Tézis: A felkelés ellen végrehajtott összhaderőnemi műveletek számos sajátossága meg-
található David Galula művében, aki annak elméletét és gyakorlatát részletezte francia 
megközelítésben.

Jelen tanulmány egy francia katona – David Galula – munkáján keresztül mutatja 
be az aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irreguláris hadviselés főbb sajátosságait. 
A  20. század egy történelmi példáján keresztül igazolja, hogy a jó állam hatékony haderőt 
követel meg, és bizonyítja, hogy még ilyen esetekben sem feltétlenül garantált a  győzelem. 
A bipoláris világrend megszűnését követő valamivel több, mint negyedszázad biztonság-
politikai eseményei következtében jelentős hangsúlyeltolódás következett be a háború 
megvívására és a hadviselésre vonatkozó ismeretekben.262 A korábbi magas intenzitású, 
szimmetrikus és reguláris megközelítés helyett – amelyben központi szerepet játszik 
a fejlett haditechnika által lehetővé tett tűzerő és a manőver ötvözése – előtérbe került 
az alacsony intenzitás, az aszimmetria és az irregularitás jelentette sajátosságok vizs-
gálata.263

Forradalmi háború

Az alacsony intenzitású, aszimmetrikus és irreguláris háborút Galula forradalmi 
háborúnak nevezi. A forradalmi háború szerinte olyan belső konfliktus, amely kaphat 

262 Ujházy  2008, 30.
263 Lt. Col. John Nagl ‟The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual” (s. a.).; 
Porkoláb–Wagner  2014,  13–27.
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ugyan külső támogatást, de alapvetően a helyi hatalmi viszonyokat megkérdőjelezve 
helyezi a meglévő közigazgatási, rendőri és katonai szerveket nyomás alá. A konfliktus 
során a két szembenálló fél közül a felkelő erők meg akarják szerezni a hatalmat, míg 
a felkelésellenes erők azt meg akarják tartani. Hagyományos háború kirobbanását mindkét 
fél kezdeményezheti, forradalmi háborút azonban csak az egyik. A forradalmi háború 
oka a felkelő erők, míg okozata a felkelésellenes erők tevékenysége. A forradalmi háború 
kezdődhet forradalommal, államcsínnyel vagy felkeléssel. A forradalom Galula szerint 
egy robbanáshoz hasonló lázadás. Hirtelen jön, rövid lefolyású, spontán és nem tervezett. 
Az államcsíny olyan titkos szervezkedés, amely egy adott ország vezetésének megdön-
tésére irányul. A felkelés pedig olyan elhúzódó harc, amely lépésről lépésre, közbülső 
célok elérésén keresztül akarja a fennálló rendet megdönteni. A felkelés ezért a lényeget 
tekintve egy polgárháború.264 A forradalmi háborúban a felkelő erők és a felkelésellenes 
erők között aszimmetria áll fenn, amely egyrészt az ilyen háborúk természetéből fakad, 
másrészt a szembenálló erők között a felszerelés, a fegyverzet, valamint a személyi 
állomány mennyiségi és minőségi mutatói között meglévő különbségekből. Amíg a fel-
kelő erők nem cselekednek, addig legfeljebb csak nehezen behatárolható fenyegetésként 
léteznek. A forradalmi háború elején a felkelésellenes erők fölénye a megfogható dolgok 
terén általában nagy. A felkelő erők azonban a megfoghatatlan dolgok, az ideológiák 
és az eszmék terén élveznek előnyt. A felkelő erők célja, hogy a megfoghatatlan dol-
gokból kiindulva tudjanak megfogható dolgokhoz jutni, míg a felkelésellenes erők ezt 
a folyamatot akarják megakadályozni. A felkelő erők, kezdeményező félként nem tudnak 
hagyományos értelemben cselekedni, ezért kénytelenek a konfliktust nem hagyományos 
módon indítani. Erre a legjobb eszköz a lakosság, amely a központi hatalomtól elide-
geníthető, fizikailag ellenőrizhető és a felkelő erők számára aktív támogatást nyújthat. 
A lakosság központi szerepe a forradalmi háborúban azt eredményezi, hogy a forra-
dalmi háború lényegében politikai háború. A hatalomnak ezért nem elég csak célokat 
és feladatokat meghatározni a felkelésellenes erők számára, hanem folyamatosan együtt 
kell velük működnie. A forradalmi háború során a politikai és a katonai tevékenység 
összefonódik, nehezen válik különválaszthatóvá. Az elérendő katonai célokat mindig 
a politikai következmények mentén kell meghatározni, esetenként politikai céloknak alá-
rendelni.265 A forradalmi háború nem hadüzenettel kezdődik és megy át szinte azonnal 
békéből háborúba. Az átmenet a forradalmi háború esetén elhúzódó, és annak sebességét 
a kezdeményező fél diktálja. A forradalmi háború ezért egy elhúzódó háború, amelynek 
sebességében – a kirobbantáshoz hasonlóan – a kezdeményező fél tevékenysége meg-
határozó.266 A felkelő erők célja a fennálló rend megdöntése, míg a felkelésellenes erők 
célja annak megakadályozása. Tekintettel arra, hogy a rend megdöntése sokkal egysze-
rűbb és olcsóbb a rend fenntartásánál, a forradalmi háború a kezdeményező félnek kevésbé 
költséges. Az alacsonyabb költségek miatt a háború elhúzódó jellegének fenntartásában  

264 Galula  2006, 1–3.
265 Galula  2006, 4–5.; Porkoláb  2017.
266 Galula  2006, 6.; Lawrence  1997, 363.
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ezért a kezdeményező fél jobban érdekelt. A forradalmi háborúban a felkelő erők egy-
fajta folyékony (fluid) halmazállapotban vannak, míg a felkelésellenes erőket inkább 
a merevség (rigid) jellemzi. Ennek megfelelően a folyékonyság és a merevség egymástól 
eltérő kettőssége határozza meg a műveletek jellegét. A feladatok viszonylag egysze-
rűek a felkelő erőknek, míg a felkelésellenes erőknek összetettek. A felkelő erők ezért 
laza, egyszerű szervezetekbe szerveződhetnek, és bátran teret engedhetnek a kezde-
ményezésnek. A felkelésellenes erők ezt nem tehetik meg. Amennyiben a felkelő erők 
az ügyükhöz találnak egy okot, ahhoz egy megfelelő ideológiát rendelnek, és azt ügyes 
propagandával terjesztik, komoly ellenféllé válhatnak.267

Szükséges előfeltételek

Galula szerint a forradalmi háború kirobbantásához a felkelő erőknek szüksége van egy 
okra, amellyel támogatókat tudnak szerezni. Ennek érdekében az oknak – mivel meg-
foghatatlan és nem fizikai dologról van szó – egyszerűnek, közérthetőnek és tartósnak 
kell lennie. Az ok megfogalmazásakor a felkelő erőknek okosan kell összekapcsolniuk 
a különböző politikai, társadalmi, gazdasági, vallási és egyéb problémákat. A felkelő 
erők következő feladata az, hogy egy alapvetően negatív okot párosítsanak össze bizonyos 
alkotó, építő elemekkel. Ezzel tudják a lakosság előtt bizonyítani, hogy nemcsak prob-
lémát fogalmaznak meg, hanem a megoldást is tudják.268 Természetesen az ok önmagában 
nem elég a felkelő erők sikeréhez. Szükséges még olyan kedvező körülmények megléte 
is, mint a nemzeti közmegegyezés, a felkelésellenes erők vezetésének határozottsága, 
a  felkelésellenes hadviselésben való jártassága, valamint a központi hatalom lakosság 
feletti ellenőrzésének képessége. Ez utóbbiban meghatározó a politikai struktúrák sta-
bilitása, az államigazgatás/bürokrácia általános helyzete, a rendőri erők belső állapota, 
valamint a haderő kiképzettsége és felszereltsége. Nem hanyagolható el a földrajzi tényező 
sem, benne egy adott terület elhelyezkedése, mérete, felszíne, a határok állapota, a terep-
adottságok, valamint az éghajlat.269 A felkelő erőket kívülről támogathatják, amelyek 
közül meghatározó az erkölcsi támogatás, a politikai támogatás, a technikai támogatás, 
a pénzügyi támogatás, valamint a katonai támogatás. A felkelés kezdeti szakaszában 
fontos az erkölcsi támogatás, a fegyveres szakaszban pedig a katonai.270 Galula szerint 
a felkelő erők a forradalmi háborút illetően alapvetően két forma közül választhatnak, 
úgymint a kommunista és a burzsoá-nacionalista. Amíg az előbbi szerinte ortodox 
és hosszabb időt vesz igénybe, addig az utóbbi unortodox és rövidebb idő alatt folyhat 
le. A kommunista formát szerinte legjobban a kínai modell tanulmányozásával lehet 
megérteni. Ez a forma nemcsak a meglévő rend megdöntését tűzi ki célul, hanem egy 

267 Galula  2006, 7–10.; Schmitt  2004, 47. 
268 Galula  2006,  11–16.
269 Galula  2006,  17–24.; Jobbágy  2013b, 28–31; Farkas  2017, 41.; Forgács  2016, 40.
270 Galula  2006,  15–28.
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adott ország teljes körű politikai – azaz kommunista – átalakítását is.271 A kommunista 
forma alkalmazása esetén az első lépés egy párt, a kommunista párt, létrehozása. A párt 
a legfontosabb eszköz a felkelő erők kezében, ezért nagyon fontos, hogy tagsága erős 
és fegyelmezett legyen. A párt nem lehet egy laza szervezet, amelyik a harc alatt vagy 
a győzelem kivívása után széteshet. Fontos, hogy a párt már a kezdetektől tartalmazzon 
nyílt és titkos szervezeti elemeket. Utóbbiak szerepe mind a védekező, mind a támadó 
tevékenység során fontos. A második lépés egy egységfront létrehozása. Tekintettel 
arra, hogy a létrehozott párt önmagában nem képes megdönteni a fennálló rendet, fontos 
egy széles szövetségesi hálózat kialakítása. Az egységfront létrehozásában, amely akár 
az első lépéssel párhuzamosan is történhet, a titkos szervezeti elemeknek fontos sze-
repük van. Feladatuk hármas, amelybe beletartozik felforgató tevékenység folytatása 
a felkelésellenes erők, a szövetségesek és a tömegek irányába. A titkos szervezeti elemek 
a felkelésellenes erők esetében akadályozó és szabotáló, a szövetségesek esetében össze-
fogó és bomlást megakadályozó, míg a tömegek esetében beépülő és agitáló tevékeny-
séget folytatnak. Az alkalmazott módszerek között megjelenik a beszivárgás, az agitáció 
és a propaganda. A harmadik lépésként a gerilla-hadviselés következik. Amennyiben 
az első és a második lépés nem elegendő, a felkelő erők a hadviselés egy sajátos formáját, 
a gerilla-hadviselést választják. Ez a hadviselés a kommunista forma esetében szükség-
szerű és nélkülözhetetlen, mivel a teljes győzelem nem lehet kiegyezés vagy megállapodás 
eredménye. Erre a fajta hadviselésre akkor kerül sor, amikor a felkelő erők mind a belső, 
mind a külső körülményeket kedvezőnek ítélik meg. Fontos megjegyezni, hogy a gerilla-
hadviselés központi eleme, egyik sajátossága a lakosság megnyerése. A gerilla-hadviselés 
alapvető célja a lakosság bűnrészessé – aktív közreműködővé – tétele. A gerilla-had-
viselés másik sajátossága, hogy térben és időben nem összpontosul . Ez mind a felkelő 
erők, mind a felkelésellenes erők számára komoly kihívás.272 A negyedik lépés, a mozgó 
hadviselés pont ezt a problémát orvosolja. A gerilla-hadviselés esélytelen egy eltökélt 
központi hatalom jól szervezett erői ellen. Egy elhúzódó gerillaháború okozhat problémát 
a központi hatalom számára, de elidegenítheti a lakosságot és rombolhatja az egység-
frontot is. Ennek elkerülése érdekében a gerilláknak képessé kell válniuk arra, hogy 
reguláris erőkké alakuljanak át. Kedvező belső és külső körülmények esetén a legjobb 
gerillaerőkből, alulról felfelé építkezve, reguláris erők hozhatók létre. Az először század, 
majd zászlóalj, később akár ezred-dandár-hadosztály-hadtest szinten megszervezendő 
reguláris erők mozgó hadviselése a korábban már említett folyékonyságra épül. Ehhez 
nincs szükség nehéz fegyverzetre, mivel az alapvető cél a rövid távú sokkhatások el-
érése. Ezeket a felkelő erők reguláris katonai szervezetei olyan területeken hajtják 
végre, ahol a felkelő erők pártszervezetei is erősek, és megvan a lakosság támogatása. 
Területi szempontból ezért Galula megkülönböztet reguláris támaszpontokat, gerilla 
támaszpontokat, gerilla területeket és elfoglalt területeket. A cél, hogy minden terü-
letből reguláris támaszpont legyen. Ennek érdekében a lakosságot mind vízszintesen, 

271 Galula  2006, 29–30. A kínai modellről lásd Forgács  2017,  195–207.
272 Galula  2006, 31–36. Vesd össze Clausewitz  1999, 440–441.
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mind függőlegese n be kell szervezni. Ezek között mozognak a pártsejtek, és ezekben 
jelennek meg a párt titkos és csak a felső vezetésnek jelentő szolgálata.273 Az ötödik lépés 
a negyedik logikus következménye, és lényegében megsemmisítő hadjáratot jelent. Amíg 
a felkelő erők befolyása folyamatosan növekszik, addig a felkelésellenes erőké csökken, 
és egy adott pillanatban bekövetkezik az erők egyensúlya. Innentől kezdve a felkelő erők 
mind katonai, mind politikai szempontból, mind a lakossági támogatottságot tekintve 
előnyben vannak. A megfogható és a megfoghatatlan dolgok terén is előnyt élveznek 
a központi hatalommal szemben. Természetesen a felkelő erők az ellenség megsemmi-
sítése helyett kezdeményezhetnek tárgyalásokat, amennyiben ezzel többet nyerhetnek.274 
A felkelések polgári (Galulánál burzsoá-nacionalista) minta szerinti végrehajtása során 
a felkelő erők alapvetően a hatalom megszerzésére törekednek, minden további tevékeny-
ségük a hatalom megszerzésének módjától függ. Egy viszonylag kicsi, de a mindenkori 
ügy iránt elkötelezett csoport, széleskörű szervezeti háttér nélkül próbál gyorsan egy 
forradalmi pártot létrehozni. A felkelés ezen fajtája során első lépésként a felkelő erők 
vak terrorizmust alkalmaznak. Az erőszakos cselekmények célja a figyelemfelkeltés, 
valamint a támogatók toborzása. Ennek érdekében hajtanak végre koncentrált, koordinált 
és összehangolt hullámokban robbantásos merényleteket, gyújtogatásokat és különböző 
gyilkosságokat. A második lépés gyorsan követi az elsőt, és célja a tömegek elkülönítése 
a felkelésellenes erőktől, majd bevonása a harcba, de legalábbis passzív bűnrészességbe 
kényszerítése. Ezért kerül sor alacsony rangú kormánytisztviselők meggyilkolására 
annak érdekében, hogy a felkelésellenes erőkkel meglévő összes kapocs megszűnjön. 
Amennyiben ez a lépés sikeres, minden készen áll a felkelő erők számára, hogy hadat 
üzenjenek a központi kormányzatnak, és a lakosságot ügyük támogatása érdekében 
mobilizálják. A további lépések megegyeznek a kommunista mintában említettekkel.275

A felkelések szakaszai

Galula szerint a forradalmi háború alapvetően két szakaszra, hidegre és melegre osztható. 
A két szakasz közötti határ az, amikor a felkelés elleni erők bevetik a saját katonaságukat 
a fennálló rend megőrzése céljából. A katonaság bevetésére alapvetően négy, egymást 
nem kölcsönösen kizáró módon van lehetőség. A felkelő erők vezetői elleni közvetlen 
tevékenység részeként, a felkelést kiváltó okok elleni közvetett tevékenység részeként, 
a felkelő erőkbe való beépülés és hatékonyságuk gyengítése céljából, valamint a saját 
politikai gépezet kiépítése és megerősítése érdekében.276 Az első lehetőség megfosztja 

273 Galula  2006, 37–39. Még lásd Liddell Hart  1960, 3–14.; Farkas  2017, 40.; Forgács  2014, 
267–268.
274 Galula  2006, 39.
275 Galula  2006, 39–40. Ezek a jelenségek megjelentek a brazil városi gerilláknál is, lásd Forgács 
 2012,  107–108.
276 Galula  2006, 43–44.
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a felkelő erőket attól, hogy fizikailag felépítsék a mozgalmukat. A vezetők letartózta-
tása, bíróság elé hurcolása, szervezési tevékenységük ellehetetlenítése azt eredményezi, 
hogy a felkelés már a kezdeti stádiumban hamvába hal. Ez a módszer akkor alkalmaz-
ható a legjobban, ha a felkelő erők nem vonzóak a lakosság számára, a felkelésellenes 
erőknek pedig megvan a megfelelő törvényi keretük a cselekvésre és a felkelő erőket 
nem engedik nyilvánossághoz jutni. A második lehetőség a felkelő erők jelentette veszély 
tudomásul vételét és az arra való célirányos felkészülést jelenti. Magában foglalja a jogi 
keretek szükségszerű megváltoztatását, a közigazgatás és a bürokrácia erősítését, vala-
mint a rendőrség és a haderő fejlesztését és megerősítését. A harmadik lehetőség a fel-
kelés kezdeti szakaszában hatékony, amikor a felkelő erők még gyengék, és nem képesek 
komolyabb ellenállást kifejteni. A felkelésellenes erők ilyenkor megpróbálják a felkelőket 
beépített ügynökök segítségével belülről bomlasztani. Az utolsó lehetőség már a for-
radalmi háború meleg szakaszának irányába mutat. Ez olyan megelőző tevékenységet 
takar, amikor a felkelésellenes erők kezdenek felpörögni és az összes rendelkezésre álló 
eszközt bevetni.277 A forradalmi háború meleg szakaszában a felkelő erőket könnyebb 
észrevenni és ellenük fizikailag fellépni. Már folytathatnak gerilla-hadviselést a felkelés-
ellenes erők ellen, birtokolhatnak egyes területeket, veszélyeztethetnek más területeket 
vagy tervezhetik azok elfoglalását. Annak érdekében, hogy a felkelésellenes erők sikerrel 
vegyék fel a harcot, ismerniük kell a felkelésellenes műveletek megvívására vonatkozó 
törvényeket és elveket. A hagyományos hadviseléssel ellentétben a felkelésellenes műve-
letek során nem cél az ellenség területének elfoglalása és haderejének megsemmisítése. 
Folyékony természetüknél fogva a felkelők folyamatos mozgásban vannak, ezért nem 
birtokolnak területet hagyományos módon. Az erőik pedig túl kicsik és könnyűek ahhoz, 
hogy megsemmisíthető célokként szolgáljanak. A forradalmi háború során a felkelő erők 
a kezdeti hátrányból kovácsolnak erőt, míg a felkelésellenes erők kezdeti előnye válik 
később hátránnyá. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, ismerni kell a felkelés-
ellenes hadviselés törvényeit és vonatkozó elveit. Ezek közül első törvény a lakosság 
támogatásának a megszerzése, ami mindkét fél számára fontos. A második törvény egy 
aktív támogató kisebbség megszerzésére és mozgósítására vonatkozik. Ez a – lényegét 
tekintve – propagandaverseny eredményezi azt, hogy a forradalmi háborúk tudnak 
a legszemélyesebb és egyben a legkegyetlenebb háborúkká válni. A forradalmi hábo-
rúkban a lakosság – amelyben van semleges és ellenséges kisebbség is – központi szerepe 
miatt a győzelem sohasem lehet közvetlen, csak közvetett. A negyedik törvény a lakosság 
támogatásának feltételessége. Hatékony politikai tevékenység nem képzelhető el a kato-
naság és a rendőrség kapcsolódó műveletei nélkül. Csak így tudják a felkelésellenes 
erők egyértelműen bizonyítani, hogy rendelkeznek a győzelem kivívásához szükséges 
akarattal, eszközökkel és képességekkel. Az ötödik törvény az erőkifejtés intenzitására 
és az eszközök mérhetetlenségére vonatkozik. A forradalmi háborúk hosszú ideig húzód-
hatnak el, és jelentős erőforrásokat emészthetnek fel. Az előbbi törvényeket figyelembe 

277 Galula  2006, 45–47.
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véve Galula a forradalmi háború sikeres megvívásához hat elv betartását javasolja.278 
Az első az erők gazdaságos alkalmazása, amelyre a műveletek térben és időben való 
elhúzódása miatt van szükség. A második a folyamatok visszafordíthatatlansága, amely 
miatt a felkelésellenes műveleteket sok esetben sziszifuszi tevékenységet jelentenek. 
A harmadik a kezdeményezés, amely a felkelésellenes erők aktív, kezdeményező tevé-
kenységének szükségességét tükrözi. A negyedik elv a képességek teljes körű alkal-
mazása. Ez azt jelenti, hogy a felkelésellenes erők a lakosság irányába végzett tevé-
kenységük eredményeként rugalmassá válhatnak, és ezzel a hagyományos értelemben 
meglévő fölényük újra értelmet nyer. Az ötödik elv az egyszerűség, amelyre a forradalmi 
háborúk összetett jellege és bonyolultsága miatt van szükség. Fontos, hogy a felkelésel-
lenes erők tagjai a feladataikat megértsék és a mindenkori helyzetet átlássák. A hatodik 
elv a vezetés-irányításra vonatkozik. Ez azt fejezi ki, hogy aki vezet, az egyben irányít 
és ellenőriz is. A vezetés-irányítás feladata, hogy a forradalmi háború véletlenszerű 
mozaikjait célirányos tevékenységgel szándékos mozaikmintává átalakítva a felkelő 
erők mozgékonyságát egyre szűkebb korlátok közé terelje.279

Vezetési szintek

A különböző vezetési szintek, különösen a hadászati szinten meglévő szándék és a har-
cászati szinten megtapasztalható valóság összekapcsolását Galula problémásnak látja. 
A forradalmi háborúk megvívása során kihívások jelentkeznek a vezetés egysége, az erő-
kifejtés területének meghatározása, valamint a politikai előkészítés terén. A vezetés terén 
vannak egyértelműen katonai, rendőri, valamint politikai feladatok. Hagyományosan 
a katonai feladatok közé tartozik a gerillaerők kiűzése egy adott területről, visszatérésük 
megakadályozása, helyőrségek létrehozása a lakosság védelme érdekében, valamint 
a fennmaradt gerillaerők felszámolása. A rendőri és bírói feladatok közé tartozik a fel-
kelő erők politikai ügynökeinek elfogása, letartóztatása, kihallgatása, elítélése vagy 
esetleges felmentése. A politikai feladatok közé tartozik a lakossággal való kapcsolat-
tartás, a helyi élet megszervezése, az infrastruktúra helyreállítása, javítása. A felkelő 
erők legyőzése nem ezeknek a tevékenységek összege, hanem az eredménye. Minden 
feladat egyformán fontos, ezért az egységes vezetés kiemelt fontosságú. Nincsenek csak 
katonai, csak rendőri vagy csak politikai műveletek. Galula szerint a politikai meg-
fontolások minden esetben elvi és gyakorlati szinten is előnyt élveznek a katonaival 
szemben. A katonai tevékenységek rendszere csak a politikai megfontolásokat figyelembe 
véve válik értelmezhetővé.280 Ez akkor is így van, ha szükség esetén a katonák képesek 

278 Az érvényben lévő NATO összhaderőnemi doktrína  12 elvet nevez meg. Lásd AJP-01(D) Allied 
Joint Doctrine (2010). 1.6.–1.8.
279 Galula  2006, 49–60.
280 A hasonló brit megállapítást lásd Jobbágy–Czeglédi  2016, 86–90.; Gwynn  1934,  10–34.; Galula 
 2006, 61–63.
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rövidebb-hosszabb ideig politikai, azaz civil feladatokat ellátni. Ebben az összetett fel-
adatrendszerben fontos az erőkifejtés összehangolása és a megalapozott döntéshozatal 
olyan esetekben is, amikor a különböző feladatok egymással nemcsak összefüggenek, 
hanem esetenként egymással ellentétesek. Ezt kiküszöbölendő létrehozhatók civil-katonai 
vegyesbizottságok vagy integrált civil-katonai törzsek. A magasabb vezetési szinteken 
működő rugalmasabb, de lassabb bizottságok munkáját eredményesen támogathatja 
az alacsonyabb vezetési szinteken meglévő törzsek merevebb, de gyorsabb tevékeny-
sége. A hagyományos hadviseléssel szemben – amely során a felderítési, hadműveleti 
és a logisztikai szempontok központi szerepet játszanak – a felkelés elleni műveletekben 
hangsúlyosan jelenik meg a politikai szempont. A katonai erőnek alapvetően két egy-
mástól eltérő feladata van: a felkelők katonai erejének megtörése, valamint a megszerzett 
területek biztonságának fenntartása. Ennek megfelelően a katonai erőnek van egy moz-
gékony, harcfeladatokat végrehajtó része és egy nem mozgékony, lényegében a lakos-
ságot támogató és ezért politikai tevékenységeket végrehajtó része. Galula fontosnak 
tartja kiemelni, hogy a felkelésellenes műveletekben részt vevő katonai erőnek alkal-
mazkodni kell a feladatokhoz felszerelési, fegyverzeti, szervezeti, kiképzési és gondo-
lati szempontból is.281 Az erőkifejtés területének meghatározása terén a felkelésellenes 
erők a feladatok végrehajtását kezdhetik a nehezebb, de a könnyebb vég felől is. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy a felkelésellenes erőknek szükségük van a tevékenységük 
elején pszichológiai és morális szempontból egy megkérdőjelezhetetlen siker felmu-
tatására. A terület elszigetelése és felosztása szempontjából a harcot hagyományosan 
befolyásoló tényezőket – a terep adottságai, út- és vasúthálózat, időjárás – továbbra is 
figyelembe kell venni. A terület felosztása során meg kell találni az optimális méretet, 
amelyre Galula egy egyszerű szabályt javasol. Tekintettel arra, hogy a felkelők zömében 
gyalog közlekednek, a terület átmérője legfeljebb háromnapi gyalogmenetnek megfelelő 
legyen. A területre bejutni próbálkozó felkelőknek emiatt egy éjszakánál többet kell 
gyalogolniuk, ami lehetővé teszi észlelésüket és elfogásukat.282 A politikai előkészítés 
terén fontos, hogy a felkelésellenes erők saját – a felkelő erők ügyével eredményesen 
versengő – okkal rendelkezzenek. A bölcsesség és szükségszerűség azt diktálja, hogy 
a felkelésellenes erők olyan politikai programot állítsanak össze, amely a lehető legtöbb 
szelet veszi ki a felkelő erők vitorlájából. Természetesen olyan időszakban, amikor 
a szenvedély és nem az értelem hajtja a lakosságot, a politikai mozgástér esetenként 
nagyon lecsökkenhet. Fontos annak meghatározása is, hogy a felkelésellenes erők milyen 
időpontban teszik nyilvánossá politikai programjukat. Az ok meghatározása és a program 
összeállítása elméleti jellegű, azonban a valóság és benne a gyakorlat mindig különbözik 
az elmélettől. Bármilyen jól felkészítettek, kiképzettek és vezetettek is a felkelésellenes 
erők, követnek el hibákat. Ezekből a hibákból tanulni kell, de szükség van bátor 

281 Galula  2006, 61–67.
282 Galula  2006, 67–71.
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kísérletezésre  is. Az eredmények megfigyelésének, a megfelelő tapasztalatok leszűrésének 
és azok átadásának folyamatát megfelelően kell megszervezni és működtetni.283

Hadműveletek lépései

A felkelő erők legyőzése érdekében hadműveleti szinten különböző tevékenységeket 
kell folytatni. Galula a hadműveletek végrehajtása során nyolc lépést különböztet meg. 
Mindegyik lépésnek része még a pszichológiai hadviselés folytatása a propagandatevé-
kenység keretében. A propagandatevékenység minden lépés során a felkelésellenes erők 
lakosság általi elfogadását, magának a lakosságnak a megnyerését, valamint a felkelő 
erők gyengítését célozza meg. Első lépés a felkelő erők megsemmisítése vagy kiűzése 
egy adott területről. Ez a lépés nem önmagáért van, hanem a következő lépés előkészí-
tését szolgálja. Az első lépés akkor sikeres, ha a katonai erő nem mozgékony, lakosságot 
támogató és politikai tevékenységeket végrehajtó része biztonságosan tevékenykedhet. 
Fontos, hogy ez a lépés nem húzódhat el jobb katonai eredmény elérése érdekében. 
A második lépés a nem mozgékony egységek települése. Ebben a lépésben a felkelés-
ellenes erők figyelme a gerillákról a lakosság felé helyeződik át. A nem mozgékony 
egységek településének célja egy olyan hálózat létrehozása, amely mind a lakosságnak, 
mind a felkelésellenes erők politikai csoportjainak megfelelő biztonságot nyújt. Ez a biz-
tonságos keret teszi lehetővé a megfelelő, szakasz-, század- esetleg zászlóaljszintű kap-
csolatok kialakítását a helyi lakossággal és vezetőikkel. Ekkor tudnak a katonák olyan, 
alapvetően civil feladatok végrehajtásában segíteni, amelyekkel a lakosság életét jobbá 
tehetik. A katonáknak a lakosság között kell élni és dolgozni annak érdekében, hogy 
mély és szoros kapcsolat alakuljon ki közöttük.284 A harmadik lépés a lakossággal való 
kapcsolatfelvétel és ellenőrzés megkezdése. Ennek célja a felkelésellenes erők lakosság 
feletti hatalmának helyreállítása, a lakosság elszigetelése a felkelő erőktől, valamint 
a szükséges hírszerzési tevékenység megkezdése a következő lépés előkészítése érde-
kében. Kapcsolatot kell kialakítani a lakossággal, azt népszámlálás keretében nyilván-
tartásba kell venni, meg kell szervezni a lakosság védelmét, el kell kezdeni a felkelő 
erőkre vonatkozó információ gyűjtését, valamint meg kell nyerni a lakosság támogatását. 
A lépés sikere érdekében a felkelésellenes erőknek már gazdasági, társadalmi, kulturális 
és egészségügyi tevékenységeket is kell folytatniuk. A negyedik lépés a felkelő erők 
politikai szervezeteinek szétzúzása, ügynökeik gyors és hatékony megsemmisítése. 
Ez a lépés akkor sikeres, ha mindez a saját részről minimális hibával, a lakosság részéről 
pedig minimális keserűséggel jár. Jellegénél fogva ez a lépés alapvetően rendőri feladatot 
jelent, mivel az ellenséges ügynökök esetenként köztiszteletben álló emberekként élik 

283 Galula  2006, 71–74.
284 Galula  2006, 75–80. A lépések száma és tartalma nagyjából megegyezik az AJP–3.4.4 által 
felsorolt ellentmondások (paradoxok) számával. AJP–3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counter-
Insurgency, Edition A, Version 1, July  2016 (2016). A.1.–A.3.; Marsai  2015, 86–94.
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mindennapjaikat. Fontos szempont még, hogy a lakosság jelentős része tisztában van 
azzal, kik dolgoznak együtt a felkelő erőkkel. Az ellenség ügynökeinek letartóztatása 
nagy odafigyelést és komoly szakértelmet, egyfajta közvetett megközelítést igényel.285 
Az ötödik lépés a helyi választások megtartása, amely a felkelésellenes erők tevékeny-
sége építő részének a megkezdését jelenti. Az eddigi lépések során sikerült a lakosságot 
közvetlenül fenyegető fegyveres felkelők, valamint közvetve fenyegető ügynökök be-
folyását visszaszorítani. Most a lakosság aktív támogatásának megszerzése a tét, amely 
nélkül nem lehet a felkelő erőket legyőzni. A lakossági támogatást meg kell szervezni, 
amelynek keretében helyi vezetőket kell megválasztani, őket felelősséggel és hatalommal 
felruházni. A hatodik lépés a megválasztott helyi vezetők tesztelése, képességeinek fel-
mérése. Ennek érdekében feladatokat kapnak, és azok elvégzésének minősége alapján 
értékelik tevékenységüket. Fontos megjegyezni, hogy a megválasztott helyi vezetők 
a felkelő erők számára kiemelt célpontok. Tudatosítani kell velük, hogy biztonságuk 
nagymértékben a lakosságtól és kevésbé a felkelésellenes erőktől függ. A helyi vezetőket 
a kezdeti támogatás után magára kell hagyni, hogy boldoguljanak egyedül. Logisz-
tikai és pénzügyi támogatást csak a szükséges mértékben indokolt számukra nyújtani. 
A hetedik lépés egy párt megszervezése. Egy párt – a politika eszközeként – hatásosan 
tudja támogatni a felkelésellenes erők céljait, és lehetővé teszi, hogy a felkelésellenes 
erőket támogató helyi vezetők regionális és országos szinten összekapcsolódjanak. 
Politikai párt létrehozásával a közigazgatási hatalom pedig államigazgatási hatalommá 
válhat. A nyolcadik lépés a megmaradt gerillák megnyerése vagy elnyomása. A lépés 
célja a lakosság bevonása a felkelő erők maradványainak felszámolása érdekében. Ezzel 
a lépéssel a felkelésellenes  erők a lakossággal közösen demonstrálja, hogy elkötelezettek 
a kialakult helyzet politikai rendezésére, egy adott területen élő lakosság életének nor-
malizálására.286

Egyéb tényezők

Galula művének megírásakor (1963) Franciaország a második világháborút követő gyar-
mati háborúit elvesztette. Az indokínai, de különösen az algériai háború azonban sok 
szempontból érdekes ma is. Az utóbbiban a felkelők iszlám vallásúak voltak, a francia fel-
kelésellenes erők pedig jelentős technológiai, logisztikai és pénzügyi fölénnyel rendelkez-
tek.287 Galula egyértelművé tette, hogy a forradalmi háborúk aszimmetrikusak, alacsony 
intenzitásúak és irreguláris jellegűek. Ezek a jelzők azonban megtévesztők. Franciaország 
megtapasztalta, hogy ezek a háborúk jelentős áldozatokkal jártak, rendkívül véresek 
tudtak lenni és komoly politikai eredmények elérését tették lehetővé. Franciaország a győ-
zelem érdekében jelentős erőforrásokat mozgósított, a legjobb alakulatait küldte harcba, 

285 Galula  2006, 81–88.
286 Galula  2006, 89–94.
287 Demares  2010,  19–24.
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a legfejlettebb haditechnikát alkalmazta, esetenként külső – amerikai – támogatást is 
kapott és sok esetben kifejezetten könyörtelenül bánt a helyi lakossággal. Ennek ellenére 
gyarmatai nagy részét elvesztette, az évekig elhúzódó konfliktusok pedig jelentős erő-
forrásokat emésztettek fel. Franciaország nem volt képes ezeket a konfliktusokat meg-
nyerni. A győztes felkelők sokszor alig rendelkeztek formális katonai kiképzettséggel, 
csoportjaik gyakran képtelenek voltak egymással együttműködni, vezetőiknek pedig 
szinte alig volt lehetősége zászlóaljnál nagyobb kötelék felett parancsnokolni. Bebizo-
nyosodott, hogy az ilyen jellegű, alacsony intenzitású konfliktusokban a gazdag és fejlett 
országok hagyományos hadereje a politikai érdekek érvényesítése szempontjából irre-
leváns és felettébb drága.288 Galula szerint forradalmi háború két ok miatt robbanhat ki. 
Az egyik a nemzeti mozgalmak ébredése a gyarmatokon, a másik a kommunista eszmék 
térhódítása. Joggal merül fel a kérdés, hogy a  21. század elején van-e még értelme forra-
dalmi háborúról beszélni? Egy másik francia katonatiszt, Gabriel Bonnet meghatározása 
szerint a forradalmi háború nem más, mint „irreguláris hadviselési módok alkalmazása 
egy ideológia vagy politikai rendszer elterjesztése érdekében”.289 A  21. század elején 
egyre inkább meghatározóvá válik a vallási fanatizmus térhódítása, amelynek ered-
ményeként szintén forradalmi háborúk robbanhatnak ki. Az iszlám mint terjesztendő 
ideológia és az irreguláris hadviselés mint alkalmazott módszer napjainkra nagyon is 
valós globális fenyegetéssé vált. Ennek megfelelően a forradalmi háború a Bonnet-féle 
meghatározás alapján nemcsak a múlt, hanem valószínűleg a jövő háborúi megjelenési 
formáiban is központi szerepet játszik, így további tanulmányozása indokolt. Galula jó 
példát szolgáltat arra, hogy az átfogó megközelítés jegyében nem katonai tényezőkkel 
és szereplőkkel is számolni kell, amely felismerést a francia szerző megállapításai egy-
értelműen alátámasztják.290

Modern hadviselés

Tézis: A francia Roger Trinquier által részletezett modern hadviselés elmélete és gyakor-
lata is számos ponton tekinthető a felkelések ellen végrehajtott összhaderőnemi műveletek 
egyik szellemi előfutárának.

A NATO és ezáltal a Magyar Honvédség szemszögéből is meghatározó volt 
a  2001–2014 között zajló afganisztáni háború. A háború tapasztalataival összhangban 
a  2012-ben  elfogadott Nemzeti Katonai Stratégia (NKS) kiemeli, hogy a Magyar Hon-
védség korszerűsítése során alapvető fontosságú a nemzetközi környezetben megszerzett 
tudás és tapasztalat hasznosítása. Ez azért fontos, mivel összetett katonai kihívásokra 
csak olyan haderő képes sikeres válaszokat adni, amelynek állománya magas színvo-
nalú képzésben és kiképzésben részesült, így az Afganisztánban megszerzett gyakorlati 

288 Creveld  1991, 23–24.; Hobbes  1996, 84.; Gat  2006, 622–657.
289 Galula  2006, 96. Idézet: Fall  1994, 370.
290 Porkoláb  2015b, 36–48.
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tapasztalatok feldolgozása, szakirodalommal való összevetése és megosztása kiemelt 
fontosságú.291 Az NKS szerint a jövő katonai műveleteire jellemzően eltérő kultúrájú, 
megosztott társadalommal, visszamaradott infrastruktúrával és államszervezettel ren-
delkező országokban kerül sor. Mivel az ilyen műveleti környezetben kiemelt jelentőségű 
a haderő megfelelő felkészítése és kiképzése a várható viszonyokra, különös figyelmet 
kell fordítani a Föld különböző térségeiben, szintén eltérő kulturális és politikai viszo-
nyok között korábban szolgált és esetenként kevésbe ismert klasszikusok írásainak be-
mutatására.292

Hadtudományi kihívások

Carl Schmitt német filozófus egyértelművé tette, hogy a véres és sokáig elhúzódó fél-
szigeti háború során (1808–1814) a szembenálló erők harca az ellenségeskedését olyan 
dimenzióba helyezte, amelyben megjelent a terror és az ellenterror, benne az ellenség 
teljes megsemmisítése. A háborúnak eme sokjelzős megjelenési formájában az erőszak 
kilép az intézményi térből és átszivárog a társadalmi térbe, és ott abszolút jelleget ölthet. 
Ez a hadviselés hagyományos, statikus alapjait kérdőjelezi meg, amelyben központi sze-
repet játszik a háború és a béke különválasztása, a katona és a civil megkülönböztetése, 
az ellenség és a bűnöző elhatárolása, valamint az államok közötti és az államon belüli 
háború szétválasztása. Megjelenik benne a tér-idő hagyományos hadviseléstől eltérő 
értelmezése, a meglévő társadalmi struktúrák szétzúzása, a bel- és a külpolitikai kon-
textus összemosódása, valamint a hadviselést támogató technikai-ipari háttér eltérő 
 jelentősége.293 Az ilyen jellegű hadviselés során az egyik fél a nagy katonai szerve-
zetek helyett kisebb csoportokban harcol, ezért a küzdelem kimenetelét nem néhány 
nagyobb csata, hanem nagyszámú kisebb összecsapás eredménye határozza meg. Jel-
legétől függetlenül az ilyen háború valódi háború, de nem korlátozott, és semmi esetre 
sem hagyományos. Nem korlátozott, mivel nem csak katonák vesznek részt benne, 
és nem hagyományos, mivel megvívását nem feltétlenül szabályozzák konvenciók, tör-
vények és normák. Nincs külön stratégiája, de megvívása során érvényesek a hadvise-
lésre vonatkozó általános stratégiai elvek, amelyeket azonban különleges körülmények 
között és indirekt módon alkalmaznak. Mivel alapvetően nem csak katonák vesznek 
részt benne, ezért nem lehet hagyományos értelemben vett frontokról sem beszélni. 
Az ilyen háborúnak sok esetben nincsen megállapítható kezdete, nem jár döntő csaták 
megvívásával és esetenként nincs egyértelmű győztese, de vesztese sem.294 Jelen tanul-
mány a felkelésellenes műveletek egy Magyarországon kevéssé ismert klasszikusának, 

291 Nemzeti Katonai Stratégia (2012),  16–20.
292 Nemzeti Katonai Stratégia (2012),  14.
293 Schmitt  1963.
294 Heydte  1986, 2–11., 67–104.
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a francia Roger  Trinquiernek az írását mutatja be.295 Egyértelművé teszi, hogy a  21. század 
elején a katonáknak egyre inkább a nem katonai tényezőkkel és szereplőkkel is számolni 
kell, amely miatt a hagyományos értelemben vett hadtudomány és hadelmélet közelebb 
kerülhet a civil kutatásokhoz.296

Modern háború

Trinquier véleménye szerint minden hadsereg alapvető kötelessége az ország területi 
egységének fegyveres védelme. Ennek ellenére a második világháború befejezése óta 
Franciaország két, ettől eltérő gyarmati háborúban vett részt. Az indokínait elvesztette, 
az algériait pedig nem nyerte meg. A sikertelenség oka szerinte abban rejlik, hogy a had-
sereg nem készült fel olyan háborúk megvívására, amelyekben az ellenség a reguláris 
haderő által alapvetően ignorált fegyvereket használ és lenézett módszereket alkalmaz, 
és ezért a reguláris haderőnek semmi esélye sincs a győzelemre. Az anyagi-technikai 
eszközökben, valamint élőerőben meglévő fölény ellenére a francia katonai vezetésnek 
nem sikerült a Viet Minh-t nyílt csatára kényszerítenie. Amikor ez megtörtént, az ellenség 
minden szempontból fölényben volt a francia erőkkel szemben, és az eredmény a Dien 
Bien Phu-i  vereség volt  1954. májusban. Algériában hasonló volt a helyzet: a francia 
erők semmit sem tanulva az indokínai háborúból, egymást követő, összetett műveletek 
végrehajtásával próbálták az ellenséget legyőzni, azonban a befektetett energia sem-
milyen arányban nem állt az elért eredménnyel. Mindkét háború egyértelművé tette, 
hogy az ellenség különleges alkalmazkodó szervezetként, a megfelelő hadviselési mód 
 alkalmazásával, valamint a lakosság felhasználásával képes az erősebb felet  legyőzni.297 
Trinquier szerint a második világháború befejezése óta egy új hadviselési forma jelent 
meg, amelyet lehet akár felforgató hadviselésnek, akár forradalmi hadviselésnek is 
nevezni. Ennek a hadviselésnek az a lényege, hogy a győzelem nem két reguláris haderő 
szabályos ütközetének, hanem különböző, politikai, gazdasági, pszichológiai és katonai 
szálakon futó, egymásba kapcsolódó cselekményeknek az eredménye. A háborús cél 
pedig a meglévő feszültségek felerősítésével a fennálló rendszer és kormány leváltása 
és egy új rendszer és kormány létrehozása. Ebben a háborúban a fegyveres erőknek nincs 
döntő szerepe, mivel a katonai műveletek jelentősége korlátozott, és nem is érvényesek 
a szembenállás teljességére. Ezt a fajta háborút sokan – felületesen – gerilla-háborúnak 
vélik, azonban nem veszik figyelembe a lakosság ilyen háborúban játszott kiemelt sze-
repét, valamint a terrorizmus fontosságát. Szerinte a modern háború során néhány fel-
fegyverzett egyén rejtett tevékenység keretében egy sajátos szervezet által manipulált 
lakosságot használ fel különböző célok elérése érdekében. A modern hadviselés központi 

295 Jobbágy  2017, 82–97.
296 Porkoláb  2015a, 3.; Bakos  2015, 44–45.
297 Trinquier  2006, 3–4; Demares  2010,  19–24.
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célja ezért ennek a fegyveres titkos szervezetnek a teljes szétzúzása.298 Erre a szervezetre 
a legjobb példa a Nemzeti Felszabadítási Front által létrehozott Algír Autonóm Zóna, 
amely két egymástól elkülönült, politikai és katonai részből állt. A 127 fős politikai 
rész, valamint a 35 fős katonai rész ugyan szorosan kapcsolódott egymáshoz, de eltérő 
feladatrendszerükből kifolyólag tevékenységüket folyamatosan egyeztették.299

Terrorizmus szerepe

A modern hadviselés alapvető fegyvere a terrorizmus, amely Trinquier szerint az ellen-
séget – kevés erőforrása ellenére is – alkalmassá teszi a hatásos tevékenységre. A modern 
hadviselésben cél a lakosság ellenőrzése, amelyre a terrorizmus megfelelő fegyver, 
mivel a lakosságot közvetlen módon célozza meg. A terrorizmus miatt a lakosság 
az utcán, a munkahelyen vagy otthon folyamatosan az erőszakos haláltól retteg, ezért 
az államban és annak intézményeiben csökken a bizalma. A lelki nyomás miatt egyre 
inkább a terrorista oldalára kerül, és elhiszi, hogy csak a terrorista képes a biztonságát 
lehetővé tenni. A városokban lakók jobban védettek a terroristáktól, mivel a biztonsági 
erők nagyobb jelenléte képes a terroristák befolyásának növekedését lassítani, esetenként 
megállítani. A vidék a maga alacsonyabb népsűrűségével, valamint a rendelkezésre álló 
kisebb számú rendőri erővel könnyebb terep a terroristáknak, mivel nem kell nagyobb 
ellenállással számolniuk, és emiatt hatásosabban tudnak működni. Trinquier fontosnak 
tartja kihangsúlyozni, hogy elfogása esetén a terroristát nem úgy kell kezelni, mint egy 
bűnözőt vagy hadifoglyot. Az elfogott terroristát nem megbüntetni kell, hanem általa 
az őt támogató szervezetet gyengíteni vagy elpusztítani. Nem saját magáról vagy az általa 
elkövetett merénylet részleteiről kell kikérdezni, hanem az őt támogató szervezettel 
kapcsolatos információkat kell belőle kicsikarni. Amennyiben erre nem hajlandó, a ki-
hallgatás különleges szakemberek bevonásával folytatódik, és a terroristában tudatosítani 
kell, hogy szenvedés és esetleg halál lesz a sorsa. Sikeres kihallgatás után a terroristát 
hadifogolyként kell kezelni a háború végéig.300 A modern háború sikeres megvívása 
és a győzelem kivívása nem képzelhető el az ellenség pontos meghatározása nélkül. 
Trinquier megjegyzi azonban, hogy a hagyományos háborúval ellentétben az ellenség 
meghatározása a modern háborúban sokkal nehezebb. A szembenálló feleket elválasztó 
vonal nem fizikai, hanem ideológiai, és sokszor keresztülhalad városokon, falvakon, vala-
mint családokon. A modern háború nem hagyományos módon kezdődik, sok esetben nem 
hirdetik ki, és a hadiállapotot sem vezetik be. Az ellenség ezért kihasználja a békeidőszaki 
törvényhozást, és ennek megfelelően folytatja mind nyílt, mind titkos tevékenységét.301

298 Trinquier  2006, 5–7. Még lásd Galula  2006, 1–3.
299 Trinquier  2006,  10–13.
300 Trinquier  2006,  10–13.; Melnik  1967, 40–47.
301 Trinquier  2006,  16–25.
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A területvédelem fontossága

Tekintettel arra, hogy a modern háborúban a cél a lakosság ellenőrzése és irányítása, 
a reguláris haderőnek nemcsak képessé kell válni a lakosság megvédésére, hanem fel 
kell készítenie a lakosságot az önvédelemre is. A modern háborúban a csatatér korlátlan, 
amelyben a legstabilabb elemként a lakosság képezi a súlypontot. Mivel a szembenálló 
felek a lakosságért folytatnak küzdelmet, bizonyos értelemben a lakosság is küzdő féllé 
válik. Ennek megfelelően a lakosságot fel kell készíteni arra, hogy ne elszigetelt célként 
élje életét, hanem legyen képes a saját védelmét megszervezni. A lakosság militarizálása, 
katonai és polgári vezetők kinevezése mind része ennek a feladatnak. Trinquier szerint 
ennek érdekében energikus és intelligens vezetőket kell kiválasztani a közösségekben, 
akik minimális külső támogatás mellett néhány segítővel képesek védelmi szervezetek 
létrehozására. A vezetők feladata, hogy felosszák a közösséget körzetekre, és a közös-
ségek élén alacsonyabb szintű vezetőket helyezzenek el saját segítőkkel. Az alacsonyabb 
szintű vezetők pedig felosztják a körzeteket alkörzetekre. Trinquier kihangsúlyozza, 
hogy ez a folyamat addig nem áll meg, amíg el nem éri a ház vagy az épület szintjét. Ezt 
követően minden szinten össze kell írni a lakosságot – a családtól kezdve az alkörzeten 
át egészen a körzetig, legvégül pedig a közösségi szintig. A lakosság összeírása lehetővé 
teszi népszámlálási kártya kiállítását mind a lakosság, mind a biztonsági erők számára. 
Ennek eredményeként nemcsak a lakosságot lehet ellenőrizni, de a mindenkori vezetők 
munkáját is figyelemmel lehet kísérni. Egy külön erre a célra létrehozott intézmény vagy 
hivatal pedig folyamatosan figyelemmel kíséri a közösség tagjaiból létrehozott védelmi 
szervezet munkáját. A védelmi szervezet ilyen módon jegyzékbe vett tagjai információ val 
szolgálhatnak az ellenség rejtett behatolási kísérleteiről, de esetenként segíthetnek azok 
felszámolásában is.302 Átfogó és megbízható hírszerző rendszer működtetésével minden 
behatolási kísérlet felderíthető, továbbá megállapítható azon személyek identitása is, akik 
az ellenség támadó tevékenységét előkészítik. A védelmi szervezet létrehozása lehetővé 
teszi egy közösség életkörülményeinek megismerését, bizalmat ébreszthet bennük a biz-
tonsági erők iránt és a különböző szinteken végrehajtott gyűlések erősíthetik a minden 
irányú kapcsolatokat. A védelmi szervezet létrehozásával Trinquier szerint lényegében 
az egymás megértéséhez szükséges alapokat rakják le, amely a biztonság nélkülöz-
hetetlen feltétele. Természetesen nem mindenki lesz szimpatizáns és nem mindenki 
válik ügynökké. Ezt kiküszöbölendő, létre kell hozni egy nagy, az egész országra kiter-
jedő hírszerző hálózatot, amelyre minél előbb – lehetőleg még a konfliktus kirobbanása 
előtt – sort kell keríteni. Fontos annak biztosítása is, hogy a lakosság egy kisebb részének 
még a védelmi szervezetek létrehozása előtt is legyen lehetősége az információ bizton-
ságos átadására. Ezek a személyek adatokkal szolgálhatnak a környezetükről, valamint 
az olyan beépülésre kész ügynökökről, akik az ellenség első vonalát képezik. Fontos 

302 Trinquier  2006, 27–31. Példaként említhető, hogy a vezetők munkájának értékelésére 
Afganisztánban Joint Prioritized Shape and Influence List-et (JPSIL), valamint Joint Prioritized Effects 
List-et (JPEL) vezettek.
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az információ biztosította lehetőségek gyors kihasználása, amelynek érdekében Trin-
quier egy hírszerző akció szolgálatot javasol felállítani. Azt is fegyelembe kell venni, 
hogy a szakszerű kihallgatások során az egyének sok esetben hajlandók oldalt váltani. 
Sokukat az ellenség csak zsarolással tudja a saját oldalára kényszeríteni, és amennyiben 
a rend erői garantálják biztonságukat, ezek a személyek a leghűségesebb közreműködőkké 
válhatnak, és a hírszerző akció szolgálat számára értékes információt szállíthatnak. Ter-
mészetesen a leghatékonyabb módszer a saját ügynökök beépülése az ellenség soraiba, 
amelyre azonban csak nagyon kevés személy képes. Amennyiben a haderő már béke-
időben felkészült a modern hadviselésre, irányítja a lakosság önvédelmének megszerve-
zését, megtörténik a hírszerző hálózat kiépítése, valamint egy hírszerző akció szolgálat 
létrehozása, ez már önmagában elrettentheti az ellenséget. Ellenkező esetben az ellenség 
nyíltan megkérdőjelezheti a fennálló rendet, és szembeszállhat a biztonsági erőkkel.303

Városi lakosság

Egy országon belüli háború, különösen a városokban, rendőrségi műveletekkel és pro-
pagandatevékenységgel jár. Ezt követi egy széleskörű társadalmi program, amelynek 
célja a lakosság anyagi és morális támogatása a mindennapi életmenethez való gyors 
visszatérés érdekében. Trinquier kihangsúlyozza, hogy a rendőrségi műveleteket alap-
vetően rendőri erők hajtják végre. Amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelően 
kiképzett és felkészült rendőri erők, akkor ez a feladat a katonákra hárul. Ideális esetben 
a reguláris haderő a rendőri erők számára azonban csak egy biztonsági hálót biztosít. 
A rendőri erők feladata a lakosság mielőbbi megszervezése és irányítása, egy tág érte-
lemben vett hírszerző szolgálat létrehozása, valamint a korábban említett hírszerző akció 
szolgálat megteremtése. A rendőri erők és a reguláris haderő sikeres tevékenysége esetén 
az együttműködők fizikai biztonságának garantálása lehetővé teszi, hogy számuk idővel 
növekedjen. Ez megköveteli a kihallgatást végző csoportok számának az emelését is. 
A fényképpel ellátott népszámlálási kártya pedig abban az esetben is hasznos, amikor 
az ellenség ügynökei több álnév alatt dolgoznak. Természetesen figyelembe kell venni, 
hogy a városokban végrehajtott rendőri műveletek számos problémával járnak. A modern 
hadviselés a városi lakosság nagy része számára új dolgot jelent, amelyben a rendszeres 
rajtaütések – amennyiben rosszul végrehajtottak – kontraproduktív eredményt hoz-
hatnak. Az ellenség minden eszközzel megpróbálja a rendfenntartó erők tevékenységét 
lassítani és megállítani, az elfogott ügynököket pedig egyszerű bűnözőként beállítani. 
A modern hadviselés dinamikus része sűrűn lakott területen szinte nyilvánosan, de 
legalábbis nagyobb nyilvánosság bevonása mellett történik, amely éles ellentétben áll 
a hagyományos háború elkülönülő jellegétől.304 Trinquier ezért fontosnak tartja, hogy 

303 Trinquier  2006, 31–34.; Galula  2006, 1–3; Schmitt  1963, 47.
304 Trinquier  2006, 37–40. Lásd kiegészítő képességek (complementary capabilities), AJP–01(E) 
Allied Joint Doctrine (2017). 1.4.– 1.6.; Pion-Berlin – Carreras  2017, 3–26.
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a lakosság tisztában legyen a modern háború céljával és eszközeivel, valamint a bizton-
sági erők elkötelezettségével megvédésüket illetően. A rendőri művelet befejezésével, 
egyre nagyobb szerepet kap a békés rendezést szolgáló propaganda.305

Gerilla-hadviselés

Amennyire a városokban meghatározó a terrorizmus, úgy Trinquier szerint vidéken 
a modern hadviselés egy másik formája, a gerilla-hadviselés a jellemző. A gerilla célja 
a bizonytalanság érzésének keltése annak érdekében, hogy a reguláris erők visszavonul-
janak megerődített és védhető körzeteikbe. A területek nagy részének feladása követ-
keztében a gerillák átmennek azok ellenőrzésébe, és onnan szervezik meg és hajtják 
végre korlátozott, de esetenként nagyon erőszakos tevékenységüket. Sokan azt hiszik, 
hogy a gerillákat a legjobban gerillaellenes műveletekkel lehet legyőzni. Sajnos azonban 
a gerilla- és a reguláris hadsereg fegyverzete több szempontból különbözik. Ennek meg-
felelően a gerillát csak a lakosság saját oldalra állításával lehet meglepni és legyőzni. 
A hagyományos gerillaellenes módszerek, úgymint előretolt állások létesítése, kom-
mandós csoportok tevékenysége, járőrözések, rajtaütések és vállalkozások végrehajtása, 
területek átfésülése csak ritkán hoznak eredményeket – és akkor is csak a szerencsés 
véletlenek miatt. A hagyományos hadviselés elveit szem előtt tartva a parancsnokok 
gyakran megpróbálnak a gerillákat reguláris erőként kezelve, különböző manőverek vég-
rehajtásával a gyors és látványos győzelmet kicsikarni. Kevésbé érdekeltek a  lakossággal 
való együttműködés kiépítésében és rájuk támaszkodva a gerillákat támogató rejtett 
szervezet sikeres, de legkevésbé sem látványos felszámolásában. Ez utóbbi azért fontos, 
mert lényegében ez teszi lehetővé az ellenség hadviselését biztosító alap szétrombolá-
sát.306 A gerillaellenes tevékenység másik sajátossága, hogy bármekkora fölényben is 
van a reguláris haderő a gerilla szervezetekkel szemben, sokszor nem képes legyőzni 
azokat. A hagyományok béklyójában vergődve a reguláris haderő képes a gerillákat 
akadályozni, terveik megvalósításában lassítani, de nem képes őket a céljaik elérésében 
meggátolni. A győzelem megkívánja a gerillák eljárásának megismerését, a saját eljá-
rások tanulmányozását és bizonyos általános elvek felismerését. Trinquier szerint ezzel 
a módszerrel fel lehet deríteni a gerillaerők gyenge pontját, és a főerőkifejtést ide lehet 
összpontosítani. A gerillaerők és a reguláris haderő számos pontban eltér egymástól, 
amelyek Trinquier szerint a következők: a reguláris haderő nagy létszámú, jól kiképzett 
és felszerelt katonával rendelkezik, gyorsan tud kedvező terepen mozogni és jól szer-
vezett híradóhálózattal rendelkezik. A gerillacsoportok rosszul kiképzett és felszerelt 
fegyveresekkel rendelkeznek, zömében gyalog mozognak. Nem rendelkeznek híradó 
eszközökkel, ezért nem képesek tevékenységüket megfelelően összehangolni. Ezzel 

305 Trinquier  2006, 40–42. Mai szóhasználattal információs tevékenység, bővebben lásd AJP-01(E) 
Allied Joint Doctrine (2017). 4.2 és 4.6.
306 Trinquier  2006, 45–50.; Schmitt  1963, 48–52.; Liddell Hart  1960, 3–14.; Gant  2009.
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 ellentétben a hagyományos erők nehezen mozognak a gerillák által ellenőrzött terüle-
teken, terepismeretük korlátozott, és alapvetően még akkor sem bírják a lakosság támo-
gatását, ha az nem ellenséges velük szemben. Emellett nehezen tudnak a gerillák helyéről 
és szándékáról információt szerezni. A gerillák viszont ismerik a terepet és jól alkalmaz-
kodnak hozzá, gyorsan tudnak mozogni és képesek könnyen eltűnni. Élvezik a lakosság 
spontán vagy kikényszerített támogatását és folyamatosan rendelkeznek információ val 
a reguláris haderő alegységei helyét és szándékát illetően. A gerillák ereje a terület 
tökéletes ismeretében és a lakosság támogatásában rejlik. A hagyományos erők ereje 
pedig a számbeli, az anyagi-technikai és logisztikai fölényben, valamint a nagyobb erők 
vezetését lehetővé tevő híradóhálózatban van. Fontos felismerni, hogy a gerillák ereje 
egyben a gyenge pontjuk is. Ezekből az alapvető különbségekből Trinquier szerint három 
egyszerű elv következik: a gerillák elszakítása a lakosságtól, a gerillák által ellenőrzött 
területek tarthatatlanná tétele, valamint ezen tevékenységek nagy területen és hosszú 
időn át való összehangolása. Ritka kivételektől eltekintve azonban az elvek megvalósítása 
nem fog látványos eredményt hozni, viszont megköveteli politikai, gazdasági, pszicho-
lógiai adminisztratív és természetesen katonai eszközök összehangolt alkalmazását.307

Gerillaellenes műveletek

A modern hadviselés sajátossága, hogy a reguláris haderő nemcsak néhány fegyveres 
csoporttal áll szemben, hanem egy, a lakosságba beépült, összetett szervezettel. Trinquier 
szerint az ellenség szempontjából a körzet felosztható politikai-adminisztratív vezető 
által irányított városokra és lakossági központokra, politikai-katonai vezető által veze-
tett vidéki területekre, valamint szintén politikai-katonai vezető által vezetett menekü-
lési-visszavonulási területekre. Egy gerillaellenes stratégiának a legkívánatosabb célja 
szerinte mindig a közbülső területek politikai-katonai vezetésének szétrombolása. Har-
cászati szinten a védelem megszervezése érdekében egyfajta rácsos módszert javasol, 
amelyben a katonai szervezetek a civil közigazgatás mentén szervezik meg tevékenysé-
güket annak érdekében, hogy a közigazgatás a lehető leghosszabb ideig legyen működő-
képes. A támadó tevékenység biztosítása érdekében szektor-zóna-hadszíntér felosztást 
tartja jónak. A szektor szintjén nemcsak a katonai őrhelyeket kell fizikailag megerősíteni, 
hanem az annak helyet adó falu lakosságát is meg kell szervezni, így képezve stratégiai 
falucskákat. Szerinte a népszámlálási kártyákat ki kell terjeszteni a nagyobb háziálla-
tokra is, így állítva meg az élelem és a haszonállatok ellenőrizetlen mozgását és geril-
lakézbe jutását. A lakosság megszervezése saját védelme érdekében azt eredményezi, 
hogy katonai erő szabadul fel. Ezek a katonák, négy századból álló könnyű és mozgé-
kony zászlóaljakba szerveződve, egyfajta átmeneti erőt képezve alkalmasak a stratégiai 
falucskák közötti üres területek ellenőrzésére, újabb stratégiai falucskák létrehozására, 

307 Trinquier  2006, 51–55. Állítása alátámasztására Trinquier a következő cikket említi Beebe  1955, 
3–18.
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valamint a gerillákkal kapcsolatos adatok gyűjtésére. Amennyiben a stratégiai falucskák 
biztonságos helyeknek számítanak és sikeresen működnek, egyre többen kívánnak oda 
költözni. A stratégiai falucskák lélekszámának növekedése eredményeként egyre több 
embert lehet ellenőrizni, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy kik a gerillák, egyre nehezebbé 
válik élelmiszerhez jutásuk és egyre inkább kiszorulnak a menekülési-visszavonulási 
területekre. Sikeres szektorszintű tevékenység esetén a zóna parancsnoka támadásba 
mehet át a fontosabb városokban, és a szektorparancsnokokkal közösen egyre jobban 
kiszoríthatja az ellenséget a zömében nehezen járható menekülési-visszavonulási terü-
letekről is. Ezzel lehetővé válik olyan projektek indítása, amelyek a normális életmenet 
kialakítását és a gazdasági fellendülést szolgálják. Ide tartozik az utak megjavítása, 
új utak építése, további stratégiai falucskák kialakítása, valamint iskolák létrehozása. 
Trinquier szerint zónaszinten a szektorszintű zászlóaljak tevékenységének támogatására 
két-három beavatkozó ezred katonai jelenléte és tevékenysége szükséges. A tartalék 
erők vonatkozásában javasolja a helikopteres szállítást, míg repülőgép vonatkozásában 
a felderítő és támogató célra egyaránt használható könnyű típust. Fontosnak tartja a pszi-
chológiai tevékenységet, valamint a hangszórók és a röplapok használatát. Hadszíntér-
szinten javasolja jelentős tartalék képzését annak érdekében, hogy a reguláris haderő 
megfelelő helyen és időben tudjon csapást mérni az ellenségre. A gerillaellenes műve-
letek sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy annak vége ne határidőhöz, hanem 
meghatározott körülmények eléréséhez legyen kötve. Összességében a rácsozó erők, 
az átmeneti erők és a beavatkozó erők tevékenysége azt eredményezi, hogy a gerilla-
ellenes műveletek alapvetően – különösen pedig a kezdetekben – a hadnagyok és a fiatal 
századosok háborúja. Ebben a háborúban a reguláris erők finom hálót vetve halásszák ki 
a gerillákat és az őket támogató szervezet aktivistáit egy adott terület lakossága soraiból. 
Ez magas szinten és részletesen kidolgozott tervező munkát igényel, amelyben a katonai 
szempontok mellet egyéb nem katonai szempontokat is figyelembe kell venni.308 Sikeres 
gerillaellenes tevékenység eredményeként az ellenség vagy megszűnik, vagy kénytelen 
nyílt hadviselésbe átmenni. Ennek érdekében keresi néhány, a konfliktusban közvetlenül 
részt nem vevő baráti nemzet támogatását. Területükön létrehozhat kiképző bázisokat, 
különböző harcianyag ellátó központokat, összpontosítási körleteket létesíthet támadás 
megindítása előtt, vezetési pontokat üzemeltethet, valamint árnyékkormányt hozhat létre. 
Ameddig ez a jelentős háborús potenciál nem tűnik el, a gerillákat nem lehet teljesen 
legyőzni, és továbbra is képesek bizonytalanságot okozva biztonsági kockázatot jelen-
teni. A legjobb védelem ilyen esetekben a harmadik féllel való diplomáciai megállapodás 
arról, hogy nem támogatják a területüket használó gerillákat, esetleg fellépnek ellenük. 
Amennyiben erre nincs lehetőség, le kell zárni az érintett határszakaszt, ezzel is lassítva 
vagy gátolva emberek és különböző anyagok vagy eszközök mozgását. Tekintettel arra, 
hogy egy határszakasz nagyon hosszú, földrajzi adottságai pedig nagyon változatosak 

308 Trinquier  2006, 57–74. Ismételten lásd kiegészítő képességek (complementary capabilities), 
AJP–01(E) Allied Joint Doctrine (2017). 1.4.–1.6.; Farkas  2017, 41.; Lawrence  1997, 363. A hal-halász 
hasonlat ellentétpárjaként lásd Mao hal-víz hasonlatát Tse-Tung  1961, 93. 
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lehetnek, a határzár üzemeltetése akár nagyon bonyolult és nehezen megvalósítható fel-
adatként is jelentkezhet.309

Légüres térben

A gerillák ellen harcoló, de hagyományos hadviselést szem előtt tartó reguláris haderő 
az esetek többségében légüres térben találja magát. Trinquier szerint a parancsnokoknak 
tudomásul kell venni, hogy a hadviselés ebben a formájában minden erőfölény ellenére 
először védekezni kell, majd a háborút az ellenséghez kell vinni, és ott a saját területén, 
a saját módszerei alkalmazásával kell legyőzni. Ennek érdekében szorosan együtt kell 
működni a lakossággal még akkor is, ha nagyobb része esetleg nem szimpatizál a rend 
erőivel. Meg kell találni azokat az aktív támogatókat, akik sikerrel tudják a lakosságot 
a gerillaellenes erők oldalára átbillenteni. Természetesen ennek érdekében megfelelő 
ismerettel kell rendelkezni a terület fizikai, földrajzi, gazdasági és emberi adottságairól, 
valamint a lakosság aktuális pszichológiai állapotáról. A zónák kialakítását mindig kon-
taktcsoportok létrehozásával kell kezdeni, amelyeknek fele harcoló állomány, másik 
fele pedig egyenlő arányban kommunikációs szakember, valamint politikai és hírszerző 
ügynök. Kiképzésük ne legyen három hónapnál hosszabb, alaprendeltetésük pedig a helyi 
gerillabefolyás megszüntetése.310 Trinquier komoly háborús tapasztalatokkal rendelkező, 
gyakorlatias katonatiszt volt. Nyugállományba vonulását követően, rendszerezve tapasz-
talatait és rendezve gondolatait, írta meg klasszikusnak számító művét. Fontos azonban 
kiemelni, hogy minden hitelessége ellenére nem volt gyakorlott író, ezért a modern 
háborúról szóló gondolatai csaponganak, sok esetben szétesők, és semmi esetre sem 
képeznek szerves egységet. Ennek ellenére hasznos támpontot ad az ilyen jellegű had-
viselés – többek között a manapság olyan gyakran emlegetett hibrid háború – egyes 
sajátosságainak jobb megismerésére.

Szövetségi támogatás

Tézis: Az összhaderőnemi műveletek sikeres megvívása még a viszonylag nagy és gazdag 
tagállamok esetében sem képzelhető el szövetségi támogatás és koalíciós partnerek 
nélkül, amire jó példa Franciaország esete Maliban.

2013. január  11-én  – Hollande francia elnök döntését követően – a francia haderő 
megkezdte a Serval-művelet végrehajtását Maliban. A mali haderővel együttműködő 
francia expedíciós erők a szárazföldi és légi csapások összehangolása eredményeként 
nemcsak visszaszorították a terrorista csoportokat, de egymás után foglalták vissza 
a nagyobb városokat is. A franciák lényegében egy hónap alatt megtörték az ellenség 

309 Trinquier  2006, 77–81.; Creveld  1991, 23–24; Hobbes  1996, 84.; Gat  2006, 622–657.
310 Trinquier  2006, 83–90.
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fegyveres ellenállását, és – akkor még úgy tűnt – sikeresen stabilizálták az országot. 
A Franciaország vezette koalíciós erők katonai sikerei után a  2013 őszétől folyamatosan 
romló biztonsági helyzet  2014 tavaszára kritikussá vált. A kidali kormányzó székhelyét 
 2014. május  16-án  az MNLA fegyveresei megtámadták és elfoglalták. Két nappal később 
Kazura tábornok, a MINUSMA ruandai parancsnoka Kidalba utazott, hogy ott Toure 
tábornokkal, a mali haderő vezérkari főnökével, valamint Bilal Ag Cherifel, az MNLA 
vezetőjével tárgyaljon. A tárgyalások ellenére Kidalban  2014. május 21-én  a fegyveres 
harcok kiújultak, és a nap végére a régió több városára is átterjedtek. A Kidal körzetében 
időközben összevont mali haderő támadásba ment át, amit 4 órás harc után az MNLA 
harcosai visszavertek, és a város főbb helyein az azawadi zászlót húzták fel.311

A beavatkozás okai

Menaka  2014. május 21-én  harc nélkül jutott a felkelők kezére, emellett az MNLA-nak  
(Mouvement National Pour l Índependance de l’Azawad) sikerült a Menekatól keletre 
található Anderanboukaneban is átvenni a hatalmat. A mali haderő ottani részei a szom-
szédos Nerbe menekültek. Timbuktuban a helyzet nyugodt, de Goundam/Lere térsé-
gében különböző fegyveres csoportok harcban álltak egymással. Bamakóban  2014. május 
22-én  francia- és MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabili-
zation Mission in Mali) ellenes tüntetésekről adtak hírt.312 A harcok eredményeként 
az MNLA egyre jobban ellenőrzése alá vonta Mali északi részét. A mali haderő a vere-
ségek következtében csökkenő morállal és logisztikai problémákkal küzdött, harccso-
portjai műveleti szempontból többé nem számítottak bevethetőnek. Az EUTM (European 
Union Military Training Mission) MHQ információja szerint a harcok során a 2. (Elou) 
és a 3. (Sigui) harccsoportot teljesen, míg a 4. (Balanzan) harccsoportot részben szétver-
ték.313 Mali – európai mércével mérve – nagynak számít. Lakossága vegyes összetételű, 
de az ország területéhez képest kisszámú. A leküzdendő távolságok nagyok, és az infra-
struktúra fejletlensége miatt a megtételükhöz szükséges idő nagy. Mali  1883–1960 között 
francia gyarmat volt, azonban a francia katonai beavatkozásnak sem konkrét gazdasági, 
sem történelmi okai nem voltak. Franciaország kereskedelmi partnereként Mali mind 
a kivitelt, mind a behozatalt illetően jelentéktelen szerepet tölt be. Az ország a közvetlen 
francia befektetések terén is elhanyagolható fontosságú. Franciaországban nagyjából 
80 ezer mali bevándorló él, míg Maliban mintegy 6 ezer francia állampolgár és nagy-
jából ezer egyéb európai dolgozik.314 A katonai beavatkozás valós oka a térség  2007 óta 

311 Mali says 50 soldiers killed in Kidal fighting (2014).; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti 
Parancsnokság  2014.
312 Unrest in Kidal – Response Situation Report No.1, 22 May  2014 (2014).; Flott et al.  2013.; 
Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2014.
313 Mali: What Now for the MNLA and Tuareg Community? (2012).; Bundeswehr Összhaderőnemi 
Műveleti Parancsnokság  2014.
314 Seigneur  2014. 



1580

Jobbágy Zoltán

megfigyelhető, fokozatos destabilizálódása és radikalizálódása volt. Az ország északi 
részében tevékenykedő terrorista csoportok esetleges déli irányú terjeszkedése nemcsak 
a fővárost veszélyeztette volna, de magában hordozta az ország kormánya megdöntésének 
lehetőségét is. Emellett egyre gyakoribbá váltak az európai, elsősorban francia állam-
polgárok elleni erőszakos cselekmények. Félő volt, hogy amennyiben ezek folytatódnak, 
az a térségben meglévő francia érdekek sérülését eredményezheti.315 A kezdeti katonai 
sikereken felbátorodó terrorista csoportok  2013. január 9-én  támadást indítottak Konna 
város ellen, amit a mali haderő keleti csoportosításának egy 480 fős zászlóalja védett. 
A következő nap délutánjára a támadóknak sikerült elfoglalniuk a várost, ezáltal megnyílt 
az út Mopti–Sévaré irányába. A helyzet  2013. január  11-ére  kritikussá vált, mivel fenn-
állt annak a veszélye, hogy a mali hadsereg széthullik, és az iszlamista erők elfoglalják 
Mopti–Sévarét. Mopti–Sévaré fontossága abban állt, hogy egyrészt itt található a mali 
hadsereg keleti csoportosításának fő harcálláspontja, másrészt rendelkezik stratégiai 
fontosságú és jól használható repülőtérrel.316 A mali kormány felkérésére Franciaország 
a katonai segítségnyújtás mellett döntött. A francia expedíciós erők feladata 4 területre 
terjedt ki: a mali haderő támogatása, a terrorcsoportok logisztikai bázisainak és vezeté-
sének szétverése, Bamako város biztosítása, valamint a MISMA (Mission Internationale 
de Soutien au Mali) és az EUTM (European Union Training Mission) előkészítése.317

Hadműveleti sajátosságok

Francia szempontból a Serval-művelet három nagyobb tanulsággal is szolgált. Stratégiai 
szinten senki nem számított a politikai állásfoglalást követő határozott, gyors és egyér-
telmű francia katonai beavatkozásra, hadműveleti szinten a feladat pontos megtervezésére 
és precíz végrehajtására, amelybe beletartozott a szárazföldi alakulatok átcsoportosítása 
egy más földrészen, több ezer kilométer távolságban található hadműveleti területre, 
valamint harcászati szinten az alakulatok részéről a kockázatok és a közelharc bátor 
és céltudatos felvállalására.318 A hadművelet előkészítése során komoly kihívást jelentett, 
hogy az ellenség nehezen megfogható csoportokból állt. Vezetőik különböző helyekről 
származtak, és különböző célokért, eltérő módszerekkel harcoltak. A francia szóhasz-
nálatban emiatt a nevük is megváltozott, a kezdetben használt fegyveres „dzsihádista” 
csoport kifejezésből fegyveres „terrorista” csoport lett. Az ellenség jellegéből fakadóan 
egyértelmű volt, hogy a francia expedíciós erőknek gerilla- és sivatagi háborúra kellett 
felkészülniük. A francia erőket végül támogató MNLA megítélése és esetleges szerepe 
sem volt egyértelmű a műveletek előkészítése során. Az MNLA szempontjából azonban 
fontos volt a franciákkal való együttműködés, mivel csak így volt esélyük megtépázott 

315 Marsai  2013.
316 Boissiére  2013, 1–5; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2013. 
317 Seigneur  2014.
318 Seigneur  2014.
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presztízsük és elvesztett hitelességük visszanyerésére.319 A műveletek végrehajtásánál 
a mintegy 5 ezer fős francia expedíciós erők számolhattak még 2 ezer fő harcedzett 
és jól vezetett csádi katonára, akik az évtizedes francia–csádi katonai együttműködés 
keretében jól ismerték a francia katonai eljárásokat. Ezt az erőt egészítette ki az MNLA 
mintegy ezer fővel. A biztosítási feladatok ellátása a mintegy 3000 fős mali haderőre, 
illetve a MISMA (Mission Internationale de Soutien au Mali sous Conduite Africaine) 
mintegy 5 ezer fő katonájára hárult.320 A francia expedíciós erők harcfeladatokat végre-
hajtó része a régióban állomásozó francia alakulatokból került ki. Ennek keretében már 
 2013. január  11-én  reggel megkezdték Burkina Fasóból a gyorsreagálású erők egy szá-
zadának átcsoportosítását Mopti repülőterének védelmére. Egy nappal később Csádból 
légi úton egy C–130 Herkules és egy C–160 Transall segítségével egy további századot 
és egy előretolt zászlóaljtörzset telepítettek Bamakóba, majd  2013. január  13-án  egy 
további francia századot telepítettek át légi úton ugyanide. A következő napon száraz-
földi menettel egy újabb francia század érkezett Elefántcsontpartról Maliba. Az erők 
létrehozása jó lehetőség volt a nemrég bevezetett francia riasztási és telepítési rendszer 
tesztelésére is. A Serval-művelet során a kitűnőre vizsgázott Guepard öt ütemben teszi 
lehetővé az erők telepítését különböző szükséghelyzetekben.321 Természetesen az erők 
gyors telepítéséhez Franciaországnak is szüksége volt szövetségesi támogatásra. Ennek 
keretében az USA felajánlott 3 darab C–17-est, Nagy-Britannia 1 darab C–17-est, Kanada 
1 darab C–17-est, Belgium 2 darab C–130-ast, Spanyolország 1 darab C–130-ast, Dánia 
1 darab C–130-ast, Németország pedig 2 darab C–160-ast. A hadművelet előkészítő 
fázisa, amely az erők létrehozásából és telepítéséből állt, egyértelművé tette a konkrét 
politikai cél megfogalmazásának, az összhaderőnemi együttműködés biztosította cselek-
vési szabadságnak, egy működő riasztási és telepítési rendszernek, illetve a logisztikai 
hiányok kiküszöbölését lehetővé tevő szövetségesi rendszernek a szükségességét.322

Első fázis

Az első fázist jelentő konkrét katonai műveletek  2013. január  15-én  kezdődtek meg. 
A fegyveres terrorista csoportok támadását kivédendő, Bamakóból kiindulva egy száza-
derejű harccsoport előrevonást hajtott végre Mopti–Sévaréig, hogy a repülőteret elfoglalja 
és biztosítsa. Az előrevonás sikere nagyban függött a haderőnemek együttműködé-
sétől, amelynek keretében lehetőség volt a terrorcsoportok és eszközeik precíziós tűzzel 
való pusztítására a levegőből. A műveletek középpontjában – Gao súlyponttal – a Niger 
folyó könyöke térségének elfoglalása állt.323 A Mopti–Sévaréből továbbnyomuló francia 

319 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.
320 Seigneur  2014.
321 Seigneur  2014; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2013.
322 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.
323 Seigneur  2014; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2013. 
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erők ekkor már erősítést kaptak a szintén Gao felé előrevonást végrehajtó csádi erőktől. 
Az előrevonás biztosítása érdekében fontos volt a timbuktui repülőtér elfoglalása is, 
amelyet mintegy 250 fő francia ejtőernyős hajtott végre. A repülőtér elfoglalása után, 
a légi forgalom biztosítása érdekében meg kellett tisztítaniuk a kifutópályát a műszaki 
alakulatoknak. A kifutópálya megtisztításakor használt lánctalpas eszköznek az volt 
az érdekessége, hogy azt francia erők legutóbb az  1950-es  években, a vietnámi hábo-
rúban használták. A hadművelet első fázisának végrehajtásakor a  2011-es  líbiai be-
avatkozás során szerzett joint targeting tapasztalat fontosnak bizonyult. Az ellenálló 
terrorista csoportok rendkívül agresszívek voltak, és bár nem rendelkeztek hordoz-
ható légvédelmi rakétákkal, a helikoptereket folyamatosan lőtték kézi lőfegyverekkel.324 
Az egyik fiatal francia helikopterpilóta is emiatt halt meg. A művelet kezdetén 2 darab 
francia Gazelle típusú harci helikopter repült be Mali légterébe, és csapást mért a Sévaré–
Mopti irányába tartó terrorista csoportok oszlopára. Ennek során legalább 4 járművet 
megsemmisítettek, és az oszlopot visszafordulásra kényszerítették. A művelet során 
az egyik helikopter pilótája, egy főhadnagy súlyosan megsérült az ellenséges tűzben, 
és a kórházba szállítása után életét vesztette. A kettő helikopter visszatért a bázisra, de 
a találatok következtében harcképtelenné váltak.325 A műveletek első fázisában a siker 
szempontjából fontos volt a francia expedíciós erők és az afrikai partnerek folyamatos 
és összehangolt együttműködése. A harcban részt vevő erőknek a harcot korlátozott 
logisztikai biztosítás és minimális vezetéstámogatás mellett kellett megvívniuk. Az első 
fázisban már megfigyelhető volt a francia expedíciós erők által alkalmazott harceljárás. 
A városokban nem bocsátkoztak  harcokba, hanem az utánpótlási vonalak biztosítása 
végett megszállták az utakat és a lakott települések mellett található fontosabb pon-
tokat. A városokba a mali hadsereg erői vonultak be a francia erők légi és tüzérségi 
támogatása mellett, így a városok felszabadítását is ők hajtották végre.326 A hadművelet 
előrehaladtával egyre jellemzőbbé vált, hogy a terrorista csoportok minimális ellenállást 
tanúsítva vagy harc nélkül adták fel a városokat. Egyre nyilvánvalóbbá vált az is, hogy 
a terroristák elrejtőztek a lakosság körében, hogy később aktiválódva hajtsanak végre 
támadásokat és okozzanak zavart a koalíciós erők soraiban. A kezdeti becslések szerint 
az ellenség létszáma mintegy 2 ezer fő volt, de a hadművelet előrehaladtával ez a létszám 
folyamatosan csökkent. Soha nem lehetett pontosan tudni, hogy az ellenség mekkora 
veszteségeket szenvedett, mennyien vonulhattak vissza északra, illetve hányan rejtőz-
hettek el a civil lakosság körében.327

324 Seigneur  2014.
325 Mali War – Operation Serval: When the Army Films its War (s. a.).
326 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2013.
327 Seigneur  2014.; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2013.
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Második fázis

Ez a fázis két súlyponttal és két fronton zajlott. Az egyik súlypontot a Mali északi részén 
található AQMI- (Al Qaeda au Maghreb Islamique) és MUJAO- (Mouvement pour l’Uni-
cité et le Jihad en Afrique de l’Ouest) bázisok felderítése és pusztítása, a másikat a Gao 
környéki MUJAO-fészkek felszámolása képezte.328 Az első fronton a magas műveleti 
tempó miatt szükség volt mozgó vezetési pontok működtetését lehetővé tevő harcászati 
műholdkapcsolat meglétére. A terrorista csoportokat a saját területükön kellett legyőzni, 
s ennek érdekében a francia expedíciós erők gyalog végrehajtott összfegyvernemi harcot, 
esetenként közelharcot vívtak. A saját veszteségek minimalizálása érdekében fontos sze-
repet kapott a felderítés, a megfelelő tűztámogatás, a tartalékképzés, illetve a folyamatos 
összeköttetés.329 A francia expedíciós erők harcrendje ebben a fázisban két részből állt. 
Mind az északi zóna, mind a déli zóna alkalmi harci kötelékei a Gaóban működő dan-
dárszintű parancsnokság alárendeltségében voltak. A harcfeladatok végrehajtása során 
az alegységek szállítását esetenként nem hagyományos eszközökkel kellett megoldani. 
A terrorista csoportok bázisainak pusztítása koalíciós és összhaderőnemi együttműködés 
eredménykent vált csak lehetővé. A harcok során kitűnt a csádi erők magas harcértéke, 
a csádi katonák önfeláldozó magatartása. A csádi katonákról a francia tisztek többször 
is elismerően nyilatkoztak, kiemelve bátorságukat. A harcok során egy ellenséges állás 
elleni rohamnál a csádi katonák 23 fő halottat és 40 fő sebesültet veszítettek, de ez sem 
szegte harci kedvüket. Összességében a csádi katonák keresték a harcot – és szívesen 
harcoltak.330 Az északi fronton az erőknek gyakran 50 C° körüli hőmérsékletben, nehéz 
és lakatlan terepen, kiépített állásokban és az áldozatokat tudatosan felvállaló ellenséggel 
szemben kellet harcolniuk. A harcfeladat végrehajtása során a közelharcban számolni 
kellett gyerekkatonák jelenlétével is. A harcok során összesen 250 fő ellenállót öltek meg 
és 40 tonna lőszert és felszerelést foglaltak le. A műveletek magas tempója és az isme-
retlen terep nagymértékben megnehezítette a logisztikai támogatást és a híradást.331 
A második fronton, Gao környékén szintén komoly kihívást jelentett az 50 C° körüli 
hőmérséklet, a magas beépítettségű városias környezet és a benne megvívott közelharc, 
a precíziós légicsapások korlátozott alkalmazhatósága, a fanatikus ellenség és az ön-
gyilkos merénylők jelentette állandó veszély. Ennek ellenére a francia és a csádi erőknek 
sikerült  115 fő ellenállót megölni, illetve 75 tonna lőszert és felszerelést elkobozni. Fontos 
megjegyezni, hogy a terrorista csoportok mindkét fronton fokozatosan váltottak át nyílt 
harcból aszimmetrikus hadviselésre, így kívánva megnehezíteni a koalíciós erők dolgát 
és kiterjeszteni a konfliktust.332 A két fronton folyó harcok során bebizonyosodott:

328 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.
329 Seigneur  2014.
330 Seigneur  2014.
331 Seigneur  2014.
332 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.
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• a missziós tapasztalatokat figyelembe vevő, kézifegyverekkel végrehajtott 
és készségszinten rögzült lőkiképzés fontossága;

• a sivatagi és helységharcra vonatkozó nemrég elfogadott és bevezetett francia 
katonai doktrína alkalmazhatósága;

• a kemény katonaélethez való testi és lelki edzettség szükségessége és a C-IED333 
központi szerepe és fontossága;

• a nemrég rendszeresített és légkondicionáló berendezéssel ellátott VBCI334 csapat-
szállító/gyalogsági harcjármű magas harcértéke;

• a koalíciós erők – jelen esetben a csádi katonák – tevékenysége mentorálásának 
szükségessége.335

Harmadik fázis

A harmadik fázis alapvetően a francia expedíciós erők leváltását és az átmenet előkészí-
tését szolgálta. Ennek érdekében a francia expedíciós erőket átalakították, a logisztikai 
ellátást stabilizálták. Ebben a fázisban alapvetően az erők önvédelmét, valamint az erők 
és eszközök rendbehozatalát, karbantartását helyezték előtérbe. Fontos szempont volt még 
az afrikai erők szerepének kihangsúlyozása is. A hadművelet negyedik fázisa a francia 
expedíciós erők kivonását és a felelősség átadását jelentette. Ebben a fázisban a Maliban 
maradó és lényegében zászlóalj harccsoport nagyságú francia expedíciós erők áttelepültek 
Gaóba, és azóta egyfajta QRF- (Quick Reaction Force) szerepben támogatják az ENSZ-et. 
Az ellenállókra való nyomásgyakorlás ezzel egyértelműen átkerült az afrikai partnerek 
vállára.336 A katonai siker ellenére a terrorista csoportok nagy hányada lényegében vesz-
teségek nélkül vészelte át a hadművelet különböző fázisait, és sikeresen felkészültek egy 
elhúzódó aszimmetrikus harc megvívására. A hadművelet során és annak befejezése óta 
a koalíciós erőknek több nagy fegyver-, lőszer- és robbanóanyag raktárát sikerült felszá-
molnia, azonban valószínűsíthető a terrorista csoportok jelentős tartaléka ezen a téren.337 
Problémát jelent még a Malin belüli menekültek száma, amely jelenleg mintegy 342 ezer 
fő – és további  171 ezer fő menekült található a szomszédos államokban. A menekültek 
hazatérése folyamatos, amit az állami hivatalok is bátorítanak. Az élelem terén tapasz-
talható korábbi feszültség is enyhülni látszik. Ennek ellenére nem mondható a helyzet 
teljesen nyugodtnak, mivel a menekültek/elűzöttek visszatérése az élelemforrások álta-
lános szűkössége mellett megy végbe. Maliban jelenleg mintegy 600 ezer ember alul-
táplált, és 2,5 millióan csak korlátozottan férnek hozzá élelemhez.338

333 C-IED – Counter-Improvised Explosive Device.
334 VBCI – Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie.
335 Seigneur  2014.
336 Webb  2013,  19–21.
337 Webb  2013,  19–21.; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2013.
338 Hainzl  2013.; Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2014. 
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Haditechnikai eszközök

A Serval-műveletben bebizonyosodott, hogy a francia haderőben nemrég rendszeresített 
modern haditechnikai eszközök, úgymint a VBCI csapatszállító/gyalogsági harcjármű, 
a CEASAR kerekes önjáró löveg, valamint a TIGRE harci helikopter beváltak, és magas 
harcértékkel bírnak. Egyértelműen növelték a francia expedíciós erők mozgékonyságát, 
tűzerejét és túlélőképességét. Az is egyértelművé vált, hogy a régebben rendszeresített 
haditechnikai eszközök – mint például: AMX–10 RC felderítő harcjármű, VAB gya-
logsági harcjármű és a VBL könnyű harcjármű – is megfeleltek a műveleti követelmé-
nyeknek.339 Mindegyik haditechnika megbízhatóan látta el feladatát annak ellenére, 
hogy esetenként már az  1980-as  évek óta Afrikában van. A Serval-művelet során ismét 
egyértelművé vált, hogy a  21. századi hadviselés természetes velejárója az improvizált 
robbanóeszközök340 használata. Maliban is szükség volt C-IED tevékenységre, amely 
a magas műveleti tempó ellenére is tartalmazta a tapasztalatok folyamatos feldolgozását 
és beépítését a katonák kiképzésébe, illetve a szakemberek továbbképzésébe.341 A francia 
expedíciós erők sikere szempontjából döntőnek bizonyultak az egyértelműen megfogal-
mazott – és katonai eszközökkel teljesíthető – politikai célok. Logisztikai szempontból 
döntő volt az erők gyors és szakszerű telepíthetőséget lehetővé tevő szövetségesi képes-
ségek igénybevétele, a térségben már meglévő és azonnal harcba vethető előtelepített 
erők megléte, valamint a logisztikusok bátorsága és munkaereje. Hadműveleti szem-
pontból meghatározó volt a minden szinten meglévő rövid döntéshozatali folyamatok 
 eredményeként felgyorsult döntéshozatali mechanizmus, amely lehetővé tette a fegyveres 
harc sikeres megvívását, az ellenség erőinek és eszközeinek pusztítását. Kiképzési szem-
pontból bebizonyosodott a haderőnemek közötti együttműködés fontossága, az ellenség 
mélységében végrehajtott harc központi szerepe, a fejlett haditechnika és a hagyományos 
gyalogos harcászat sikeres ötvözése. Személyügyi szempontból fontosnak bizonyultak 
a személyi állományban meglévő hagyományos katonai erények, úgymint a merészség, 
az önálló cselekvés, a kezdeményezőkészség, a testi és lelki terhelhetőség, a kitartás, 
az alkalmazkodás, valamint a személyes bátorság.342 A Serval-művelet sikerében egy-
értelműen szerepet játszott a harcfeladatokat végrehajtó katonák minősége. Döntőnek 
bizonyult, hogy a katonák komoly műveleti tapasztalatokra tettek szert korábban 
Afganisztánban, ezért testileg és lelkileg megfelelően voltak felvértezve a fegyveres 
harcra. Készségszintű elsősegély-ismeretekkel rendelkeztek, készségszinten alkalmazták 
az új típusú lőkiképzés során megtanultakat, ismerték a hadművelet jelentette nomád 
életet, valamint képesek voltak a mindenkori helyzethez alkalmazkodni és szükség esetén 
rögtönözni. A hadművelet során a feladatok végrehajtása tükrözte a kiképzés minőségét. 

339 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.
340 IED – Improvised Explosive Device.
341 Tramond–Seigneur  2013, 40–43.
342 Seigneur  2014.
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Összességében elmondható, hogy a hadművelet során a katonák bátorsága és kitartása 
ötvöződött a parancsnokok felkészültségével és professzionalizmusával.343

Francia bázisok

A jelenleg 2800 fős francia kontingens  2013. április óta lényegében támogató feladatot 
lát el, és sikeresen együttműködik a MINUSMA-val, amelynek létszáma és képességei 
folyamatosan, de messze nem az elvárt mértékben bővülnek. Mali felértékelődését jelzi, 
hogy politikai döntést követően már  2013. decembertől mintegy 370 fő holland katona, 
 10 fő holland rendőr, valamint 4 darab Apache harci helikopter erősíti a missziót. Az össz-
létszámból mintegy 90 fő a különleges erőkhöz tartozik, 70 fő a misszió főhadiszállásán 
elemzőként dolgozik, 60 fő a harci helikopterek repülését és kiszolgálását végzi,  20 fő 
katonai rendész,  128 fő pedig egyéb támogató/kiszolgáló feladatokat lát el.344 A térségben 
a francia erők Malin belül Bamakóban, Koulikoroban, Timuktuban, Gaóban, Menakaban 
és Tessalitban állomásoznak, míg Burkina Fasóban Ougadoudouban, Nigerben pedig 
Niameyben állomásoznak. Francia vélemény szerint Mali Afrika egy rendkívül érzékeny 
régiójában található és gyanítható egyfajta Libia–Mali terrorista tengely megléte is.345 
A francia összekötő tiszt tájékoztatása alapján jelenleg mintegy  12 ezer fő francia katona 
tartózkodik Afrikában. Az erők gyors bevethetősége érdekében Franciaország kisebb 
állomáshelyek hálózatát tartja fenn Szenegál, Gabon és Dzsibuti központokkal. A konti-
nensen állomásozó francia erők alapvetően zászlóalj erejűek, az alakulatok rotációjának  
alapja bizonyos katonai képességek megléte, és nem egyes alakulatok, mint például 
az idegenlégió szándékos afrikai állomásoztatása. A törzsbeosztásban szolgálók gyakran 
a családjukkal szolgálnak 2–3 évig, míg az egyéb beosztásokban szolgálók 4 hónapon-
ként rotálnak. Ez azt jelenti, hogy a kontinensen szolgáló  12 000 fő 2/3-a  4 hónaponként 
cserélődik, a harci technika azonban marad. A francia erők jelenlegi súlypontja N’Dja-
mena, de a jövőt illetően Gaót tervezik fő súlyponttá megtenni mind a nemzetközi, mind 
a csak francia műveletekben részt vevő francia erőknek. A Serval-hadművelet talán 
legfontosabb hozadéka, hogy a  2008–2012 közötti időszakkal ellentétben már nincs szó 
francia csapatcsökkentésről és bázisok bezárásáról Afrikában.346

Összefoglaló

A szövetségi összhaderőnemi műveletek aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irregu-
láris vetülete jelen volt Irakban és Afganisztánban is, ezért a vonatkozó szakirodalom 

343 Seigneur  2014.
344 The Netherlands to contribute to UN mission in Mali (2013).
345 Azeem  2013, 33–36.; Seigneur  2014.
346 Bundeswehr Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság  2014.
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reneszánszát éli. A NATO hivatalos terminológiájában jelenlegi megnevezése a coun-
terinsurgency operations, azaz felkelésellenes műveletek. A  21. század elején, a háború 
megjelenési formájában bekövetkezett változást felismerve az Amerikai Egyesült 
Államok szárazföldi hadereje a tengerészgyalogsággal közösen  2006-ban  kiadta az FM 
3–24 Counterinsurgency tábori kézikönyvet. Öt évvel később, az FM 3–24 lényeges 
elemeit változatlan formában átemelve, a NATO is kiadta az AJP–3.4.4 Allied Joint 
Doctrine for Counterinsurgency (COIN) szövetséges összhaderőnemi doktrínát. A két 
dokumentumnak köszönhetően ismert és kevésbé ismert klasszikusok írásai kerültek 
ismét a figyelem középpontjába.347

Biztonsági környezet

A folyamatosan változó globális stratégiai környezetet legjobban egy bonyolult, dina-
mikus, alapvetően államok közötti, de államon belüli csoportokat és különböző nem állami 
szereplőket is tartalmazó kapcsolati hálóként lehet a legjobban leírni. A kapcsolatokban 
bekövetkező bármilyen eltérés válsághoz vezethet, mivel számos olyan tényező létezik, 
amely közvetlenül befolyásolja a változásokat és azok jeleit. Idetartoznak a társadalom 
globalizációja, a politikai felállás, demográfiai és környezeti átalakulás, városiasodás, 
valamint a technológiai fejlődés. Minden tényező magában hordozza az aszimmetria 
és a nem hagyományos hadviselés kialakulásának lehetőségét, amelyeket a NATO nem 
képes hasonló eszközök vagy módszerek alkalmazásával elhárítani. A szembenálló erők 
összetétele és motivációja is folyamatosan változhat: újra feltűnhetnek a már legyőzöttek, 
illetve az irreguláris szereplők segítségével megerősödhetnek.348 A NATO-parancsnokok 
támogathatják a civil társadalom, a kormányzás, a jogrend és a gazdaság védelmére, 
megerősítésére és helyreállítására irányuló tevékenységet, azonban ehhez olyan kör-
nyezet kell, amelyben elsődleges szempont a biztonság, benne a stabilitásra irányuló, 
a támadó, valamint a védelmi tevékenységekkel. Ebben a környezetben a szembenálló 
erők gyakran irregulárisak. Elképzelhető, hogy a NATO-erők lázadás leverésére irá-
nyuló feladatot kapnak, részt vesznek stabilizáló és helyreállító műveletekben vagy 
ezek keverékében. A NATO-erők elfogadottsága meghatározó a társadalmi támoga-
tottság megszerzésében. Valószínű, hogy a NATO-erőkkel szemben előre nem látható, 
innovatív módszereket alkalmazó csoportok vagy személyek lépnek fel. Olyan harcel-
járásokat alkalmaznak, amelyek nincsenek tekintettel a nemzetközi jogra és a széleskö-
rűen elfogadott erkölcsi normákra. Akik ebben részt vesznek, a civil lakosságot céljaik 
előmozdítására és tevékenységük hatása maximalizálására használhatják fel. Nehéz 
a célok beazonosítása, amely növeli a járulékos károk kockázatát, különösen a lakott terü-
leteken és a lakosság körében. Az érzékeny politikai és szociális környezetben szükség 

347 The U.S.Army/Marine Corps Counterinsurgency Manual (2007).; Allied Joint Doctrine for 
Counterinsurgency (COIN) – AJP–3.4.4 (2011).; Bakos  2014, 210–218.
348 AJP–01(E), Allied Joint Doctrine (2017)., 49., 50., 57., 69.,  124.
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van a helyi lakosság  viselkedésének megértésére és hozzáállásának befolyásolására. 
A NATO-erők számára fontos a humán környezet pontos megértése. A katonáknak 
képesnek kell lenniük – a műveleti biztonság követelményeit betartva – a politika, a média 
és a közvélemény figyelme alatt tevékenykedni. A NATO csak egy a sok szereplő közül. 
A szereplők körébe beletartozik a helyi lakosság, a formális és informális hatóságok, 
a média, a diplomaták, a nemzetközi szervezetek, a különböző civil szervezetek, a katonai 
és biztonsági magánvállalkozások, különféle multinacionális cégek és egyéb, lehető-
séget kereső elemek. A NATO-erőknek törekednie kell ezen összetett helyzetek nemzeti 
erőkkel és kiegészítő képességekkel történő befolyásolására.349

A háború természete

Clausewitz szerint a háború természete folyamatosan változó, ezért hasonlít egy színét 
váltó kaméleonhoz. Ezt három tényezőre, az úgynevezett csodálatos háromságra, 
vezethető vissza. Alkotóelemei az erőszakosság, amely a szembenálló felek gyűlölkö-
déséből és ellenségeskedéséből táplálkozik; a véletlenek és valószínűségek, amelyek 
az emberi lélek veleszületett sajátosságából erednek; valamint a racionalitás és számítás, 
amely a háború politikának alárendelt eszköz szerepéből következik.350 A háború az elsőt 
a népből, a másodikat a hadseregből, a harmadikat pedig a kormányzatból nyeri. Kora 
háborúit vizsgálva Clausewitz megállapította, hogy a háború megvívásának alapja a nép, 
a megvíváshoz szükséges eszköz a hadsereg, a megvívással elérhető cél pedig politikai. 
Vagyis a nép kebelében meglévő tűz a hadsereg által nyer formát, amelyet a politika által 
meghatározott célok megvalósításáért vesznek igénybe.351 Clausewitz feltárta a háborút 
alkotó tényezőket, és a háborút a tényezők (alap-eszköz-cél) között meglévő összefüg-
gések mentén vizsgálta. Részleteiben közelíti meg a háborút a politika (cél) irányából, 
valamint részleteiben tárgyalja a háborút a hadsereg (eszköz) irányából. A háborút tar-
talommal, azaz erőszakkal, gyűlölködéssel és ellenségeskedéssel megtöltő néppel (alap) 
a fő művében azonban aránytalanul keveset foglalkozott. Jelentőségét csak bemutatta, 
röviden leírta, de nem elemezte a másik két tényezőhöz hasonló részletességgel.352 A fen-
tiek nyilvánvalóvá teszik, hogy Clausewitz a kaméleonhasonlatot a háború alapvető ter-
mészetének meghatározására alkotta meg, és azt lényegben annak megjelenési formájától 
függetlenül használta. Clausewitzi megközelítésben a háború tényezői koronként ugyan 
különböző súllyal és eltérő tartalommal bírnak, de történelmet és kultúrákat átszelő jel-
legüknél fogva egyetemes érvényűnek tekinthetők.353 Tisztában volt a háború különböző 

349 AJP–01(E), Allied Joint Doctrine (2017)., 26., 43., 57–62.
350 Clausewitz  1999, 33–34.
351 Clausewitz  1999, 33–34.
352 Clausewitz  1999, 439–444. Bővebben lásd Gorka  2010, 32–38.; Forgács  2008, 88–100.
353 Lásd bővebben: Creveld  1991,  20., 21., 57.,  124–126.; Abegglen s. a., 7–8.; Herberg-Rothe  2009, 
217.
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megjelenési formáival, ami szerinte koronként és kultúránként eltérő. 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 álla-
potok teremtenek a háborúnak feltételeket és befolyásolják formájukat.354 Clausewitz 
a háború természetének leírására egy másik hasonlatot is használt: azt egy tág körben 
dúló párviadalként határozta meg. A párviadalban részt vevő felek arra törekszenek, 
hogy saját akaratukat fizikai erő alkalmazásával, azaz erőszakkal, a másikra rákénysze-
rítsék.355 A háború természetének jobb megértése érdekében Clausewitz különbséget tett 
még ellenséges érzület és ellenséges szándék között is. Egyértelműsítette, hogy minél 
inkább veszélyezteti a háború az egyes népek létét, annál inkább fog harcias és nem 
politikai jelleget ölteni, amelyben az ellenséges érzület erősebben jelenik meg, mint 
az ellenséges szándék. Minél mélyrehatóbbak és erősebbek a háborút indító okok, annál 
inkább törekszik a háború az ellenfél tönkretételére, és annál inkább fog harcias, és nem 
politikai jelleget ölteni. Ezért jelenhet meg a háború aszimmetrikus, nem hagyományos, 
irreguláris, gerilla, valamint partizán formában. Az ellenséges érzület és szándék közötti 
különbséget mások – többek között Creveld – is kiemelték, akik a háború megjelenési 
formái között megkülönböztettek politikai háborút és nem politikai háborút. Az utóbbiak 
közé sorolható az igazságos háború, a vallásháború, valamint a létért folyó háború.356

Veszélyes elegy

A Nemzeti Katonai Stratégia szerint a jövő összhaderőnemi műveleteire jellemzően 
eltérő kultúrájú, megosztott társadalommal, visszamaradott infrastruktúrával és állam-
szervezettel rendelkező országokban kerül sor. Mivel az ilyen műveleti környezetben 
kiemelt jelentőséggel bír az alkalmazott erő megfelelő felkészítése és kiképzése a várható 
viszonyokra, a könyv különös figyelmet fordított a Föld különböző térségeiben, eltérő 
kulturális és politikai viszonyok között tevékenykedett, kevésbe ismert klasszikusok 
írásainak bemutatására.357 A szövetségi összhaderőnemi műveletek aszimmetrikus, ala-
csony intenzitású és irreguláris jellege közül az utóbbi csak akkor nyer értelmet, ha a vele 
szembenálló reguláris kifejezést megfelelően határozzuk meg. Az irreguláris kifejezés 
ezért csak a szembenálló haderő reguláris jellegének figyelembevételével nyer értelmet. 
Az irreguláris jelleg az aszimmetriával és az alacsony intenzitással együtt az ellensé-
geskedést új dimenzióba helyezi, amelyben megjelenik a terror és az ellenterror, benne 
az ellenség teljes megsemmisítése. A reguláris haderő katonájától eltérően egy irreguláris 
harcos nem rendelkezik egyenruhával és egységes fegyverzettel. A politikai kötődése 
azonban erős, amely elvezethet akár egy eszmével, üggyel vagy csoporttal való teljes 

354 Clausewitz  1999,  14–15., 60.,  185.,  188.; Ehrenreich  1998, 7–23.,  144–159.
355 Clausewitz  1999,  13–15.
356 Clausewitz  1999, 32.; Creveld  1991,  126–149.
357 Nemzeti Katonai Stratégia (2012),  16–20.
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belső integrációig is. A reguláris-irreguláris megkülönböztetés ezért alapvetően katonai-
technikai jellegű, de a legális-illegális megkülönböztetéséhez hasonlóan nem feltétlenül 
létezik tiszta választóvonal. Az aszimmetria, az alacsony intenzitás és az irreguláris 
jelleg a háború hagyományos, statikus alapjait kérdőjelezi meg, amelyben központi sze-
repet játszik a háború és a béke különválasztása, a katona és a civil megkülönböztetése, 
az ellenség és a bűnöző elhatárolása, valamint az államok közötti és az államon belüli 
háború szétválasztása. Meghatározó benne a tér-idő hagyományos hadviseléstől eltérő 
értelmezése, a meglévő társadalmi struktúrák szétzúzása, a bel- és a külpolitikai kon-
textus összemosódása, valamint a hadviselést támogató technikai-ipari háttér eltérő 
jelentősége.358 A könyv egyértelművé tette, hogy az aszimmetrikus, alacsony intenzitású 
és irreguláris hadviselés irodalma gazdag, azonban ez a gazdagság nem jár együtt sem 
ennek a fajta hadviselésnek a pontos meghatározásával, sem pedig az irreguláris-regu-
láris közötti határvonal pontos meghúzásával. Az aszimmetrikus, alacsony intenzitású 
és irreguláris hadviselés lényege, hogy az egyik fél a nagy katonai szervezetek helyett 
kisebb csoportokban harcol, ezért a küzdelem kimenetelét nem néhány nagyobb csata, 
hanem nagyszámú kisebb összecsapás eredménye határozza meg. Azonban az ilyen 
háború is valódi háború, annak egyik megjelenési formája. Jellegéből kifolyólag nem kor-
látozott és nem hagyományos. Nem korlátozott, mivel nem csak katonák vesznek benne 
részt, és nem hagyományos, mivel megvívását nem szabályozzák konvenciók, törvények 
és normák. Az aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irreguláris hadviselés jelentette 
kihívások közül kiemelkedik a tér-idő problémája, aminek következtében nagyon nehéz 
általános érvényű elveket és törvényszerűségeket meghatározni. Nincs külön stratégiája, 
megvívása során azonban érvényesek a hadviselésre vonatkozó általános stratégiai elvek, 
amelyeket alapvetően különleges körülmények között, közvetett módon alkalmaznak. 
Mivel nem katonák is részt vesznek benne, ezért nem lehet hagyományos értelemben 
vett frontokról sem beszélni. Az ilyen háborúnak sok esetben nincsen megállapítható 
kezdete, nem jár döntő csaták megvívásával és esetenként nincs egyértelmű győztese, 
de vesztese sem.359

Komoly különbségek

Az aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irreguláris konfliktusok alapvetően a kis 
háborúként jelennek meg. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kifejezésnek semmi 
köze a mérethez, mivel a megvívásukhoz szükséges hadjáratok mind a jelleget, mind 
a körülményeket tekintve nagyon eltérőek lehetnek. Korábban jelenthettek vademberek 
és félig civilizált népek ellen vezetett expedíciókat, lázadások leverésére és gerillák le-
győzésére szolgáló hadjáratokat, valamint a nyílt ütközetet fel nem vállaló ellenségek ellen 
folytatott korlátozott háborúkat. A kis háború kifejezés – jobb híján – olyan fegyveres 

358 Schmitt  1963,  10–55.
359 Heydte  1986, 2–11., 67–104.
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konfliktusokat takar, amelyben egy reguláris haderő irreguláris vagy ahhoz hasonló 
erőkkel folytat harcot. A kis háborúk során alkalmazott hadviselés nagyban különbözik 
a hagyományos hadviseléstől. Utóbbiban a szembenálló felek nemcsak ismerik egy-
mást, hanem a háború megvívása során bizonyos szabályokat és elveket betartanak, 
azoktól nem térnek el. A hagyományos háború során a szembenálló felek rendelkeznek 
intézményekkel, központi kormányzattal, valamint egységes parancsnokság alatt álló 
hadsereggel. A hagyományos háborúban a szembenálló felek célja, hogy az ellenség fő-
városát elfoglalják, de legalább is veszélyeztessék. Tekintettel arra, hogy a főváros egyben 
kormányzási és kereskedelmi központ is, elfoglalása esetén lebénulhat a kormányzat, 
összeomolhat a kereskedelem, ami pénzügyi csődhöz vezethet. Összességében a két meg-
jelenési forma közötti legnagyobb különbség, hogy míg a hagyományos háború magában 
hordozza a döntő győzelem lehetőségét, addig az aszimmetrikus, alacsony intenzitású 
és irreguláris háború nem – vagy nem feltétlenül.360 Kis háborúk esetében lehetetlen 
precíz szabályokat lefektetni. Nem teszik lehetővé a döntő ütközet megvívását vagy 
döntő győzelem elérését, mivel nagy részük egyébként is korlátozott célokért folyik.361 
A hagyományos hadviselés során a háború törvényei és megvívásának elvei a szemben-
álló felek számára egyértelműek. A különbség a közöttük levő képességekből, a kialakuló 
helyzetből és az erőviszonyokból fakad. Az aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irre-
guláris háború esetében azonban kivételről kell beszélni, mivel a háború ezen megjelenési 
formájára egyrészt külön szabályok vonatkoznak, másrészt eltérő szabályok érvényesek 
a szembenálló felekre is. Az ilyen háborúk alapvetően országon belüliek, amelyben 
az egyik – zömében a gyengébbik – fél nem fogadja el a helyi hatalmat megtestesítő köz-
igazgatást, rendőrséget és hadsereget. A konfliktust meghatározza a gyengébbik félnek 
a hatalom megszerzésére, illetve az erősebbik fél hatalom megtartására irányuló szán-
déka. A konfliktusban ezért a gyengébbik fél tevékenysége aktív, míg a velük szemben 
álló erősebb fél tevékenysége alapvetően reaktív. A két fél közötti kapcsolat az erőben 
és eszközökben, valamint a vagyonban meglévő különbségek miatt aszimmetrikusként 
határozható meg. Az aszimmetrikus jelleg kidomborodik még abban is, hogy a hatalmát 
megtartani akaró fölényben van a kézzelfogható, míg a hatalmat megszerezni akaró fél 
a nem kézzelfogható javakat illetően. A kézzelfogható javakat illető hátrány miatt a gyen-
gébbik fél értelemszerűen a harcot olyan közegben vívja, ahol lehetősége van annak 
kompenzálására. Emiatt az aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irreguláris háború 
színtere a lakosság, ami a harcot egyértelműen politikai tartalommal telíti. Hagyományos 
hadviselés során a célok eléréséhez használt eszköz katonai, amit egyéb eszközök – diplo-
mácia, propaganda, gazdaság – támogathatnak. Az aszimmetrikus, alacsony intenzitású 
és irreguláris háború ezzel ellentétben politikai tartalommal telített, mivel célja a lakosság 
megnyerése, de legalábbis annak ellenőrzése. Hagyományos háborúban a békéből hábo-
rúba való átmenet egyértelmű, míg az aszimmetrikus, alacsony intenzitású és irreguláris 
háború esetében elhúzódó, nehezen  meghatározható. Összességében az aszimmetrikus, 

360 Callwell  1906,  13–45., 60–112.
361 Heneker  2009, 22–51.
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alacsony intenzitású és irreguláris háború egy elhúzódó, alapvetően alacsony intenzi-
tású, nem hagyományos értelemben megvívott konfliktust jelent, ami a gyengébbik fél 
számára olcsó, az erősebb fél számára viszont drága.362 Az aszimmetrikus, alacsony 
intenzitású és irreguláris háború tehát jelentősen különbözik a múlt háborúitól, mivel 
a győzelem nem a szembenálló felek hadseregei összecsapásának eredménye. A háború 
ezen megjelenési formája politikai, gazdasági, pszichológiai és katonai tevékenységek 
összességéből áll, és célja egy adott országban a fennálló rend megdöntése és egy új rend-
szer létrehozása. Fontos, hogy a háború ezen megjelenési formája nem néhány fegyveres 
banda ellen, hanem egy felforgató tevékenységet végző fegyveres szervezet ellen folyik. 
Ezeknek szervezeteknek az alapvető fegyvere a terrorizmus. A terrorista nem visel egyen-
ruhát, a harcterektől távol tevékenykedik, és alapvetően fegyvertelen civileket öl meg. 
A terroristát szervezete segíti a rendőrség elől elbújni. Áldozatai nem tudják magukat 
megvédeni, viszont ő a lakosságot felhasználva el tud bújni. A terrorista elfogását csak 
a tömegek ellenőrzésével, számos szervezet párhuzamos alkalmazásával lehet. A ter-
rorizmus ellen harc ezért két – politikai és katonai – síkon folyik. Míg politikai síkon 
a lakosság, katonai síkon a fegyveres terrorista szervezet áll a középpontban. A győzelem 
záloga abban rejlik, hogy az ellenségtől el kell választani vagy idegeníteni a lakosságot, 
az általa ellenőrzött területeken a működését el kell lehetetleníteni, s ezeket a tevékeny-
ségeket nagy területen és hosszú ideig fenn kell tartani.363

Ideális katona

A bevezetőben ismertettük, hogy korunk összetett katonai kihívásaira csak olyan haderő 
képes sikeres választ adni, amelynek állománya magas színvonalú képzésben és ki-
képzésben részesült, megfelelő fizikai és pszichikai állóképességgel rendelkezik, képes 
nemzetközi környezetben magas színvonalú munkavégzésre, valamint feladatai vég-
rehajtását illetően motivált és elkötelezett. Ehhez a feladatok sikeres végrehajtására 
felkészítő, a kor követelményeinek megfelelő – közép- és felsőfokú – képzésekre, tan-
folyamokra, kiképzésekre, gyakorlatokra, valamint a vezetők kiválasztása érdekében 
megfelelő kiválasztási rendszerre van szükség. A tömeghadseregek harckocsiütközeteit 
és tüzérségi párbajait, hagyományos értelemben vett összfegyvernemi harcát megvívó 
baka képe egyértelműen a múlté. A nemzetközi válságreagálás – mai birodalmi rend-
fenntartás – során olyan multitehetségekre van szükség, akik harcosként, diplomata-
ként, rendőrként, szamaritánusként és szükség esetén akár műszaki technikusként is 
bevethetők. Az ilyen személy legyen robusztus felépítésű, nyitott a világra, lehetőleg 
az angol mellett beszéljen további nyelveket, rendelkezzen empátiával, tudjon impro-
vizálni és bírjon igazgatási ismeretekkel is.364 Az aszimmetrikus, alacsony intenzitású 

362 Galula  2006, 25–55.
363 Trinquier  2006,  17–63.
364 Jobbágy  2000,  144–145.
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és irreguláris hadviselés alapvetően a szegény  ember hadviselése, nem véletlen hogy 
a könyvben bemutatott szerzők – Machuca, Callwell, Galula, Trinquier – mind a világ 
elmaradottabb térségeiben szerezték tapasztalataikat. Globalizált világunk gyorsan vál-
tozó kihívásainak megfelelő kezelése csak akkor lehetséges, ha a háború eme megjelenési 
formájának belső dinamikáját és működési elveit megértjük, ha alkotóelemeit és az azok 
közötti összefüggéseket aktualizáljuk, és ha az ilyen háború sikeres megvívása érde-
kében a hadsereg mellet az egész társadalmat felkészítjük. A könyv ehhez szeretett volna 
ismereteket biztosítani.
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Előszó

A vallásszabadság a jog arra, hogy szabadon alakítsuk ki a világnézetünket, az ember 
természetes igénye, az emberi jogi katalógusba pedig az elsők között került be. A magyar 
történelem szép példákat adott Európának a vallási béke, tolerancia, szabadság tekintetében, 
de a  20. század viharai nyomán a modern emberi jog tartalmának és körvonalainak 
meghatározása a rendszerváltozás után kiépülő alkotmányos jogállamban új feladatot 
jelentett, amely korábban ismeretlen kérdések megválaszolását is igényelte. A vallás 
szerepe a szekuláris Európában folyamatosan újraértékelődik. A vallásilag semleges állam 
Magyarországon a hívek és egyházak számára mégis előrelépést jelentett, a szabadság 
megélésének lehetőségét nyitotta meg, egy ideológiavezérelt, az eltérő nézeteket üldöző 
állami berendezkedés pusztítása után. Ekkor még a történelmi egyházak társadalmi 
szerepe, a hit közéleti relevanciája, az elkobzott vagyon visszajuttatásának dilemmája 
és az új vallási közösségek alapítása körül alakultak ki éles viták, de senki nem gondolt 
arra, hogy a vallási meggyőződés szabadságának biztosítása Magyarországon biztonsági 
problémaként jelentkezhet. Európa egyes, más részein a radikális iszlám előretörése 
előtt sem volt ez elképzelhetetlen – gondoljunk csak a sok áldozatot követelő északír 
konfliktusra –, de európai szintű problémaként a vallás és biztonság kérdése nem volt 
jelen.

Európa azon nyugalma, amelyet a vasfüggöny lebontása és az ikertornyok leomlása 
közötti bő évtizedben élvezett, a múlté. Ahogy Schanda Balázs fogalmaz ebben a kötetben 
közölt tanulmányában, a szabadság visszanyerése miatti eufória elmúlt Magyarországon 
is. Sokan félnek és valós veszélyek leselkednek ránk.

Örök kérdés Európa (tágabban a „nyugati civilizáció”) jövője, az itt élő emberek 
közötti együttműködés elveinek meghatározása. A keresztény hívek és egyházak a sze-
kularizáció túlhajtásaitól, a természet törvényeinek erőszakolt felülírásától és a vallási 
meggyőződés közéletből való kiszorulásától tartanak, a laicizmus támogatói pedig a tör-
ténelmi egyházak politikai térnyerését gondolnák veszélyesnek, amely a hívek számának 
csökkenésétől függetlenül is bekövetkezhet. Miközben a szekuláris, demokratikus, nyi-
tott és vallásilag semleges állam értékei nem vitathatók, a kontinens keresztény gyö-
kerei, hagyományai, mai életünket is meghatározó sajátosságai védendő értékek, és nem 
a múzeumokban való megőrzés céljából, hanem alapvető, sorsdöntő, identitásbeli kér-
désként kezelve azokat.

A szekularizmus hívei a kereszténységben is látnak – ha nem is közvetlen biztonsági 
kockázatot, de – az együttélés általuk ideálisnak tekintett szabályrendszerét veszélyeztető 
erőt. Egy történetet mesélek el erről, összességében egy jelentéktelen mozzanatot, amely 
azonban mégis rávilágít ennek a félelemnek a mélységeire. A magyar médiatörvény körüli 
európai viták forgatagában,  2011 táján egy nemzetközi delegáció érkezett Budapestre, 
hogy az Európa Tanács megbízásából jelezzék aggályaikat a magyar szabályozással 
kapcsolatban. A szakértők a magyar jogszabály általuk lefordíttatott angol nyelvű 
szövegét elemezték ki. A tárgyalás sokadik órájában az egyik szakértő felhánytorgatta, 
hogy a törvény egyik rendelkezése szerint „nem tehető közzé olyan médiatartalom, 
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amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését”. 
Az általuk használt fordítás azonban a „lelki” szót „spiritual”-ként fordította angolra. 
A hibát a fordító követte el, aki nem vette észre, hogy a magyar szöveg az Európai Unió 
médiairányelve egyik rendelkezésének az implementálását hajtotta végre. Az irányelv 
hivatalos, angol szövege a gyermekek intellectual, psychological, moral or physical 
fejlődéséről szólt. A magyar törvény „lelki”-je  tehát az eredetiben psychological. 
Mondhatnánk, ez nem nagy ügy, gyorsan tisztázható félreértés. De az egyértelmű, 
világos megrökönyödés, amely a szakértő arcán tükröződött, arra mutatott, hogy 
a delegáció attól tart, a magyar jogalkotó a gyermekek spirituális életét és fejlődését 
védi. Onnan pedig – gondolhatták – egy lépés egyes vallási meggyőződések kiemelt 
védelme, még egy az állam által meghatározott, kizárólagosan követhető meggyőződések 
vagy meggyőződések meghatározása, és akkor már igazán nincs messze az emberek 
vallási meggyőződésük miatti üldözése az állam kényszerítő hatalmával. Ez tükröződött 
ebben a zárt körben, sivár irodai környezetben zajló, furcsa vitában. Jó fél órába telt 
annak a megértetése, hogy a fordító hibát követett el. De a „spirituális” szó még utána is 
ott visszhangzott a falak között, mintha a puszta kimondása is megidézett volna valami 
gonosz erőt.

A tömegek életét követelő merényletek és a nyomukban járó folyamatos veszélyérzet 
alighanem rádöbbentették a kontinenst arra, hogy az igazi fenyegetést nem a keresztény 
egyházak, hanem a kellő kontroll nélküli bevándorlás és az Európában biztosított sza-
badságjogokkal élő radikális iszlám erősödése jelenti – az e szabadságot egyik funda-
mentumának tekintő európai életforma elleni támadások érdekében. És persze – ahogy 
jelen kötet is teszi – tekintsünk a nyugati civilizáció határain túlra is, meglátva azt, hogy 
a vallási konfliktusok és a keresztényüldözés egyáltalán nem tűnt el a világból, sőt nap 
mint nap újabb emberéleteket követel.

Ezzel együtt is, bár veszélyességük mértéke eltérő, mind az iszlám, mind 
a kereszténység a totális szekularizáció híveinek céltábláján szerepel. A vallások 
közéletből való kiűzetése nemcsak Európa biztonsági helyzetének erősödéséhez járulna 
hozzá, hanem beteljesítené a szekularizáció folyamatát is. De a vallásszabadság maga 
is európai alapérték, az egyházak részvétele a közügyek vitáiban, a közéleti szereplők 
vallási meggyőződésük által is formált cselekvése pedig elkerülhetetlen emberi 
sajátosság, amelynek során természetesen a semlegesség követelménye tiszteletben 
tartandó. Ugyanígy elkerülhetetlen annak felismerése, hogy a nyugati kultúra, civilizáció 
keresztény alapokra is – sőt, mindenekelőtt azokra – épült, az egyén szabadsága és a másik 
méltóságának tisztelete a modern Európában közmegegyezést élvező olyan alapvetések, 
amelyek elsősorban a krisztusi tanításokból származnak.

A vallás és biztonság kérdése tehát ugyan elkerülhetetlenné teszi, hogy a kereszténység 
és Európa viszonyáról is töprengjünk, de az egyes vallási meggyőződések államok 
általi kezelésében határvonalakat kell húzni. Az állami semlegességet nem feladva is 
elkerülhetetlen, hogy más jelentőséget tulajdonítsunk a társadalomban a kereszténységnek 
és más vallásoknak. A társadalmakat meg kell védeni az erőszaktól vagy szabadságuk 
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bármiféle szükségtelen és aránytalan korlátozásától, de az erre leselkedő veszélyek nem 
azonos mértékben származnak az egyes vallási közösségektől.

Jelen kötet szerteágazó, sokoldalú tanulmányai ezeket a kérdéseket járják körbe, 
felvillantva a komplex problémakör egy-egy szeletét. Sokat fogunk még arról a jövőben 
is beszélgetni és vitázni. Biztos vagyok benne, hogy a tisztelt Olvasó szilárd alapokat 
kap ezen beszélgetésekhez, ha áttanulmányozza ezt a kötetet.

Budapest,  2020. április  16.
Koltay András

rektor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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A vallási szélsőség fogalma a filozófiában és a teológiában

Török Csaba

Napjaink közbeszédében vagy híradásaiban egyre gyakrabban találkozunk a vallás 
és a szélsőség fogalmainak az összefonódásával. Olykor objektíven adott kapcsolódásról 
van szó (például vallási retorikát alkalmazó szélsőséges csoportok terrorakciói esetében), 
máskor azonban azt érzékeljük, hogy az ismeretek hiánya, egyfajta leegyszerűsítő ten-
dencia vagy éppenséggel hátsó szándék vezérli az ilyen megnyilvánulásokat. Éppen 
ezért hasznos és helyénvaló, hogy reflektáljunk a szélsőség fogalmára, illetve ennek 
megjelenési formáira a vallásosság terén. Ily módon, differenciált és tárgyilagos látás-
módot kialakítva, utat tudunk találni egy megújult reflexióhoz, amelynek keretében azt 
is felismerjük, hogy a vallás nem szükségszerűen szélsőséges, sőt kifejezetten hatékony 
módon tud hozzájárulni a társadalmi szélsőségek kezeléséhez.

Magyar szavaink

Mielőtt az elvont gondolatok területére tévednénk, hasznosnak tűnik, hogy közelebbről 
megvizsgáljuk magyar szavainkat: a nyelv olykor fontos és elgondolkodtató útmutatással 
szolgál a valóság megértéséhez.

A szél szó1 az adott dolog középpontjától legmesszebb eső pontok összességét jelöli. 
Ez tulajdonképpen nem más, mint ennek a dolognak a vége, az oldala. A szó gyökében 
a szel ige sejlik fel, amely a tagok elválasztását, elkülönülését vagy elkülönítését jelöli.2 
Ilyen értelemben beszélhetünk a falu vagy egy papírlap széléről. Ebből a szóból ered 
a szélsőségesség fogalma.3 Ennek jelentése: a szélső határig elvitt, vitára bocsátott okos-
kodás, a legszélső határig elvitt túlzás. A magyar nyelv itt egyetlen szóba tömörít több 
olyan elemet, amely az idegen nyelvekben elkülönül – ez is okozhatja, hogy ha a szélső-
ségesség fogalmának a szinonimáit keressük, akkor igen eltérő (latin eredetű) szavakkal 
fogunk találkozni, mint az extrém, ultra, extra vagy éppen radikális.4 Erre a jelenségre 
mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet, ugyanis innen ered nem egy közbeszédbeli 
félreértés vagy egybemosás. Csak hogy egy példát említsünk: az evangéliumi radika-
lizmus szó szerint a gyökérhez (lat. radix) való ragaszkodást, a vallásos elköteleződés 
minősített formáját jelenti – ugyanakkor semmiképpen nem tekinthető extremitásnak, 
negatív értelmű szélsőségességnek. Ez egészen nyilvánvaló akkor, hogy ha konkrét 
modelleket vizsgálunk meg: Kalkuttai Szent Teréz radikálisan élte meg az evangéliumot, 

1 Czuczor–Fogarasi  1862–1874,  1137–1138.; Bárczi  1991 [1941], 285. 
2 Czuczor–Fogarasi  1862–1874,  1136.
3 Czuczor–Fogarasi  1862–1874,  1157.
4 Czuczor–Fogarasi  1862–1874,  1157.; Kiss  2015, 790.
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ezért költözött ki a nyomornegyedbe, hagyta hátra a korábbi egzisztenciáját és szentelte 
életét a legszegényebbeknek – ám azt nem mondhatjuk, hogy vallási szélsőségesség 
jellemezte volna.

Sokkal egyértelműbb és világosabb a magyar végletesség szó.5 Olyan cselekvésről, 
gondolatról, magatartásról van itt szó, amely eléri a legvégső határt (vagy akár túl is 
megy azon). Kifejezetten szellemi téren olyan kijelentést, állítást, megközelítést takar, 
amely nem tesz lehetővé semmilyen további megfontolást. A háttérben – szóhasználati 
csavarral – a latin (ad) extremum, a legszélső(ig) kifejezés tapintható ki. Ez is közre-
játszhat abban, hogy a rögzült nyelvhasználat szempontjából a végletesség és a szélső-
ségesség leggyakrabban egymás szinonimái.6

Összegezve azt kell mondanunk, hogy az extremitás, extrémizmus, illetve ennek 
megfelelői, a szélsőségesség és végletesség inkább politikai, társadalmi, semmint val-
lási fogalom. Emberi magatartás- és gondolkodásmódokat jelölnek ezek a szavak, ame-
lyek – mutatis mutandis – a vallásosság közegeiben is felbukkanhatnak, de nem magából 
a vallásból erednek.7

Az alábbiakban szeretnénk megvizsgálni azokat a kifejezéseket, amelyek már sajá-
tosan kötődnek a valláshoz, a vallásos emberi magatartáshoz.

Fundamentalizmus

A vallási-világnézeti közegben a fentieknél sokkal sajátosabban találkozunk a funda-
mentalizmus fogalmával. Sajnos gyakran nem eléggé világos, mit illet a sajtó vagy 
a közgondolkodás „fundamentalista” jelzővel, ezért érdemes először tisztázni a fogalmat, 
majd megvizsgálni, milyen általánosan jellemző vonásai vannak a fundamentalista egyé-
neknek vagy csoportoknak.8

5 Czuczor–Fogarasi  1862–1874, 874, 889.; Bárczi  1991 [1941], 333–334.
6 Kiss  2015, 895.
7 Újfent hangsúlyozzuk, hogy a vallás nem egyszer radikalitást követel meg a hívőktől, ez azonban 
nem jelent feltétlenül szélsőséges magatartást vagy mentális végletességet. Erre jó példákat találunk 
az evangéliumok szövegében, ahol Jézus radikális követést vár el a híveitől, de egyáltalán nem buzdítja 
őket politikai vagy közösségi szélsőséges magatartásra: „Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint 
engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki 
nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; 
aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja azt.” (Mt  10,37–39). „Aki az eke szarvára teszi kezét 
és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62) – a sort sokáig folytathatnánk.
8 A témához lásd Becker  2014, 473–482. Az újkori nyugati fundamentalizmus történeti 
kibontakozásához lásd Meyer  1989. Különösen is érdekes a kötetben a szerkesztő, Thomas Meyer 
tanulmánya, amely a felvilágosodás dialektikájából kiindulva értelmezi a kortárs helyzetet: Meyer 
 1989,  13–21. Lásd még Löw  2017, 7–13.
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Fogalomtisztázás9

A szó jelentése a latin fundamentumra (alap; a fundo 3 igéből) vezethető vissza. Ez átvitt 
értelemben egy adott világnézet alapkijelentését, minden egyéb elemét hordozó ős-
alapját jelöli. Ilyen értelemben nem tipikusan egyházi-vallási tartalmú, hanem általában 
véve világnézeti jellegű. A fundamentalistának nevezett emberi magatartás lényege az, 
hogy az adott álláspont követője mindent az általa elfogadott, megkérdőjelezhetetlennek 
tekintett alapkijelentések szigorú értelmezése alá akar vetni – legyen szó tudományos 
elméletekről, társadalmi viszonyokról, esztétikáról vagy éppenséggel életvezetésről.

Klasszikusan két fő fajtáját különböztetjük meg a fundamentalizmusnak:10

• integrális fundamentalizmus: a teljes valóságot, annak minden szegmensét egy 
vezéreszme, átfogó gondolati mátrix, egyetemesen érvényes alapkijelentés hatálya 
alá rendező, alapvetően vallási(lag motivált) mentalitás. Lényege pontosan ez: ki-
terjed a teljes emberi létezésre.

• partikuláris fundamentalizmus: a valóság vagy létezés bizonyos területeire terjed 
csak ki az alapvetés, őselv konzekvens átvitele. Ilyen értelemben beszélhetünk 
politikai vagy művészi fundamentalizmusról. Ebben az esetben az adott területen 
érvényesülő fundamentalista megközelítés érintetlenül hagyja az emberi élet más 
régióit (például valaki lehet úgy a „keresztény kultúra” fundamentalista beállító-
dású védelmezője, hogy közben erkölcsi kérdésekben, életvitelében egyáltalán nem 
igazodik az evangéliumi vagy egyházi tanításhoz).

A fundamentalizmus antropológiai megközelítésben11

A fogalmi tisztázás után azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy mi az ilyen típusú 
magatartás gyökere. Az ember természeténél fogva felveti a dolgok értelmére vonat-
kozó kérdést: Honnan jövünk és hová megyünk? Mi értelme (oka, célja, jelentősége) 
van a születés és a halál között megélt időnek? Miért van szenvedés, mi ad tartalmat 
a küzdésnek? Adhatunk egészen egyéni és alkalom szülte válaszokat ezekre a kérdé-
sekre, így azonban szünet nélkül maradhat bennünk valami alapvető nyugtalanság, sőt 
bizonytalanság. Vágyunk a biztos, nem változékony (objektívnek tekintett) értelemre, 

9 Ehhez lásd Beinert  1995a, 224.
10 A fundamentalizmus jelenségének tanulmányozásában nagy horderejűek a következő kötetek: 
Marty– Scott  1991.; Marty–Scott  1993a; Marty–Scott  1993b.
11 Beinert  1995a, 224.
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válaszra.12 Ha nem lelünk ilyenre, egzisztenciális szinten szembesülhetünk a félelem 
vagy a szorongás állapotával.

Ennek az emberi adottságnak van azonban egy negatív vetülete is: hogy „kicselezzük” 
a bizonytalant, hajlamosak vagyunk az egyszerű és egyértelmű válaszok elfogadására, 
még hogy ha ezek a valóság leegyszerűsítését, egyfajta sarkított vagy pontatlanul álta-
lánosító álláspontot jelentenek is.

A fundamentalista viszonyulás az emberi élet eltérő szintjein mutatkozik meg:
• Megismerés: az érintett személy úgy véli, hogy a valóságnak csak egy helyes olva-

sata van. Minden más értelmezés szükségszerűen téves. Éppen ezért az általa kép-
viselt álláspontot mindenkinek el kell fogadnia. Aki nem így tesz, az eretnek, ostoba, 
gondolkodásában alacsonyabb rendű. Ekként születik meg a dogmatizmus (a görög 
szó tételt, leszögezett tanítást takar), amelyben a konkrét nyelvi formába, tételes 
megfogalmazásba öntött abszolút „igazság” mindentől függetlenül, mindenkire 
nézvést kötelező.

• Cselekvés: az ember a konkrét választásait, cselekedeteit, de a rögzülő megszokásait 
is egy vezéreszméhez rendeli hozzá. Arra törekszik, hogy kizárólagosan érvényesen 
és teljesen egyértelműen fogalmazza meg a helyes cselekvés normarendszerét. 
Olyan életszabályt akar magának, amelynek tükrében minden tettről könnyen, 
problémamentesen kijelenthető, hogy jó vagy rossz, helyes vagy helytelen. Az ilyen 
erkölcsiség legnyilvánvalóbban a moralizmusban (az objektív szabályt a személyes 
szempontoktól és körülményektől függetlenül, mindenáron követő magatartás) 
és a rigorizmusban (túlzó erkölcsi szigor) mutatkozik meg. A cselekvés terén mutat-
kozó fundamentalizmus valamiképpen előfeltételezi a megismerés dogmatizmusát, 
vagyis egy olyan mentális hozzáállást, amely képtelen ellépni az egyetemes, tiszta 
és egyszerű elvektől, jóllehet a valóság (mint egyedi és konkrét) soha nem fedhető 
le hiánytalanul és pontosan ezekkel.13 Így a dogmatizmus és moralizmus végül 
szükségszerűen életidegen, sőt akár egyenesen életellenes magatartást is szülhet.

• Társas lét: egy adott emberi közeg a maga életmódját az emberi létezés legteljesebb, 
leghelyesebb útjának tekinti. Az emberi létezés tökéletessége ennek a konkrét 

12 Érdekes Mircea Eliade megfontolása, aki szerint: „A szent […] az egyáltalán valóságos hatalom, 
hatóerő, az élet és a termékenység forrása. A vallásos ember kívánsága, hogy szentségben éljen, 
azt jelenti, hogy az objektív valóságban kíván élni, nem akar a szubjektív élmények végtelen 
viszonylagosságának foglya maradni: egy valóságos és hatni képes – nem pedig illuzórikus – világban 
kíván állni.” Eliade  1987, 22–23.
13 Ezen a ponton utalhatunk Aquinói Szent Tamás bölcs meglátására: „Jóllehet az általános 
dolgokban van bizonyos bizonyosság, minél inkább közeledünk a részleges dolgokhoz, annál nagyobb 
a határozatlanság. […] A gyakorlat szintjén nem azonos mindenki számára a gyakorlati igazság vagy 
szabály a konkrét esetet tekintve, s még azoknál is, akik konkrét esetekben elfogadják ugyanazt 
a gyakorlati szabályt, az ismeret nem azonos mindegyikükben. […] És annál inkább növekszik 
a határozatlanság, minél inkább haladunk lefelé a részlegesben.” Aquinói  2008 [1485]. Idézve 
a következő alapján: Ferenc pápa  2016.
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csoportnak az életvitelében ölt testet, amely így felsőbbrendű minden más emberi 
közösségnél. Ezt a viszonyulást nezzük elitarizmusnak.

• Transzcendencia/vallás: a saját vallásos meggyőződés minden másnál felsőbbrendű, 
egyedül, kizárólagosan és minden elemében igaz. Ez a látásmód furcsa módon még 
a monoteista vallások követőiben is arra vezet, hogy a világ örök (még ha nem is 
szimmetrikus) dualizmuson nyugszik (jó–rossz, Isten–sátán), és csakis az egyetlen 
igaz Istenhez az egyetlen igaz módon kapcsolódó ember jár el helyesen. Az ilyen 
irányú vallási karakterű szélsőségesség megnevezése a fanatizmus.

A fundamentalizmus általános jellemzői

A következőkben azt vesszük szemügyre, hogy melyek azok az általános jellemzők, 
amelyek egyaránt igazak az eltérő területeken jelentkező fundamentalista magatartás-
formákra.

• Zárt világkép: a fundamentalista gondolkodású ember egységesen, leegyszerűsítve 
képezi le a valóságot. Minden fekete vagy fehér, és mindenről rövid úton biztos ítélet 
formálható. Ebben a rendszerben nincs helye új gondolatoknak, új elemeknek. Ha 
felmerülnek új kérdések, akkor azokat meg lehet válaszolni a régi feleletekkel is.

• Nem differenciáló gondolkodás: a valóságredukció, amelyről az előző pontban 
szóltunk, azt is jelenti, hogy az érintett ember képtelen az átmenetek, árnyalatok, 
nüanszok érzékelésére és felfogására. Teljességgel a vagy–vagy-rendszerben gondol-
kodik, és ezért nem tud valósághű módon differenciálni a konkrét jelenségek között.

• Szkepszis a kortárs világgal, a kurrens modernitással szemben: mivel a kortárs 
világkép (úgy tudományos, mint kulturális, társadalmi, politikai stb. szinten) vég-
telenül összetett, egyre nehezebben átlátható, elemi ellenérzés, sőt olykor egyenesen 
gyűlölet ébred a modernitással szemben.

• Tudományellenesség: az előző pontból szinte szükségszerűen adódik a következő. 
A mind magasabb szintű, a hétköznapi ember számára egyre nehezebben nyomon 
követhető és értelmezhető tudományos eredmények kiváltanak egy mélységes kétel-
kedést az „akadémiai” tudományosság eredményeiben. Ezzel együtt felbukkan 
a szilárd bizalom a „különutasokban”. A leglátványosabban az alternatív orvoslás 
kapcsán találkozunk ezzel a jelenséggel, de analóg jelenségeket megfigyelhetünk 
a történettudomány, a nyelvészet, de még a teológia, a vallásbölcselet terén is.

• Politikai ultrakonzervativizmus: az előzőekben említett pontokból következik, hogy 
a fundamentalista karakterű ember hajlamos egy olyan társadalmi modellben otthon 
érezni magát, amelyben szilárd hierarchia uralkodik, az államnak tekintélyelvű 
és paternalista (ezzel együtt biztonságot nyújtó) képe jelenik meg. Ennek a politikai 
viszonyulásnak igen sokszor velejárója a megingathatatlan hit az összeesküvés-
elméletekben, az egész világot átszövő, mindenhol jelen lévő összeesküvésekben, 
amelyektől csakis egy „régi vágású”, masszív, férfias és határozott erő mentheti 
meg a rábízott polgárokat.
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• „Missziós öntudat”: akinek fundamentalista alapmeggyőződése van, az teljesen 
magától értetődőnek veszi, hogy minden más állásponton lévő ember (olykor rajta 
kívül szinte mindenki) súlyos tévedésben van, amely egyszersmind veszedelmes 
is. Így hát igyekszik „megtéríteni” a másként gondolkodókat, az interneten terjeszti 
az eszméit, és minden alkalmat megragad saját álláspontjának a hangoztatására 
(legyen szó akár egy internetes portál kommentfelületéről vagy egy betelefonálós 
tévé-, rádióműsorról).

A fundamentalista csoport belső élete

Hogyan néz ki „belülről” egy fundamentalista csoport? Az alábbiakban csak tömören 
és érintőlegesen vázoljuk fel a fundamentalista beállítottságú csoportok profilját.

• Struktúrák. Az ilyen társaságokban, közösségekben szigorú alá- és fölérendeltség 
uralkodik, igen erős tekintélytisztelet (amely látványos külső megnyilvánulási for-
mákat is ölthet). Rendkívül nagy értéke van az engedelmességnek és a parancsok 
gondolkodás, vonakodás, akadékoskodás nélküli teljesítésének. A jó fundamenta-
lista felnéz a „mesterére”, és nem habozik azonnal cselekedni, ha a „vezér”, a tekin-
tély, az eszményített alapító ezt várja el tőle.

• Identitásképzés. Minden, ami igaz és értékes, a csoporton belül van. Éppen ezért 
a csoport jobb, erkölcsileg magasabb rendű, értékesebb, mint bárki más. Ezt a befelé 
forduló és zárt identitástudatot tovább erősíti a csoporton belüli kapcsolatok ritua-
lizálása (a már-már vallásos tisztelet megnyilvánulásai), amelyek révén az egyén 
harmonikusan belesimul a közösségi hierarchia rendjébe, és feltétel nélkül azonosul 
a tömbbel, a csoporttal.

• Kapcsolattartás a külvilággal. Egy fundamentalista csoport sem a gondolkodás, 
sem a cselekvés terén nem hajlandó a kompromisszumokra. Miért is lenne azokra 
szükség, hogy ha a csoport maga az igazság letéteményese? Ebből fakad a közösségen 
kívüli kapcsolatok meglazítása, sőt extrém esetekben szisztematikus felszámolása. 
Az előálló helyzetet tovább súlyosbítja a kényszeres konfrontáció, amelyre még 
akkor is sor kerül, hogy ha ez látványosan és nyilvánvalóan értelmetlen – legalábbis 
kívülről nézve. Ugyanis belülről szemlélve a dolgokat, teljesen egyértelmű, hogy 
a „hajlíthatatlan” kényszeresség a konfrontációra végül tovább erősíti a zárt identitást. 
Ily módon a csoport tagjai egyre jobban elkülönülnek, úgy is mondhatnánk, hogy 
létrehoznak egy alternatív valóságot önmaguk számára. Ez teljesen kézzel fogható 
olyan vallási mozgalmak esetében, amelyek kivonulnak a technikai civilizációból 
(például amishok), de megtapasztalható azoknál is, akik „mintha nem is ezen 
a földön élnének”, vagyis olyan rendíthetetlenül szajkózzák az igazukat, hogy 
még akkor sem térnek jobb belátásra, ha durván szembemennek a tényszerű 
valósággal. Végső soron a csoport és tagjai teljesen eltávolodnak, elkülönülnek 
mindentől és mindenkitől, ami és aki kívül esik az egyedül igaz fundamentum 
körén. Ebből a magatartásból fakad az is, hogy végül megszakítják a racionális 
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diskurzusokat  mindenkivel, akinek más a véleménye. Ezért a fundamentalista 
mentalitású csoportok kifejezetten veszélyesek a társadalom egészére, a nemzeti 
vagy állami közösségek belső rendjére és átfogó emberi (intellektuális, érzelmi, 
pszichés, mentális stb.) biztonságára.

A vallás fogalma

Mielőtt megvizsgálnánk a fundamentalizmus megjelenését a vallásos közegben, röviden 
tisztáznunk kell, hogy mit is értünk vallás alatt. A hagyományos megközelítésben a latin 
religio szó etimológiájából kiindulva, Cicero és Szent Ágoston nyomán az alábbi értel-
mezési variánsokkal találkozunk:

• Re-legere: újra olvasni. Az ember a vallásgyakorlat révén arra tesz kísérletet, hogy 
szüntelenül megújuló viszonyba kerüljön az alapot (fundamentum) képező forrással. 
Ebben a megközelítésben az olvasás, emlékezetbe vésés, elmélkedő befogadás 
és értelmezés kiemelkedő jelentőségű a vallás megélésében.

• Re-ligare: újra összekötni. Az intézményes vallás a maga kultuszával, külső ki-
fejezési formáival, kézzel fogható cselekvéseivel (áldozatbemutatás, közösségi ima 
stb.) arra irányul, hogy megerősítse és állandóan felfrissítse az istenség és az ember 
közötti kapcsolatot. Ezzel persze szükségszerűen együtt jár a kultuszközösség tagjai 
közötti viszonyok elmélyülése is. A görög eredetű liturgia szó erre mutat rá, hiszen 
ezt jelenti: a népért, a nép közösségében végzett tett, cselekedet.

• Re-eligere: újra kiválasztani. Ez az értelmezési variáns a zsidó-keresztény bib-
liai hagyomány talaján áll, és Szent Ágostonnal jelent meg a vallástanban. Arra 
utal, hogy a hit alapja az isteni kiválasztás (electio), amely küldetéssel ruházza fel 
az embert (missio). Később az iszlámban is találkozunk az ilyen hangsúlyú vallás-
értelmezéssel. Ebben a harmadik esetben központi fontosságúvá válik a közösség 
isteni (ön)tudatformáló ereje.

Amennyiben meg szeretnénk határozni a vallási szélsőség fogalmát vagy konkrétabban 
a fanatizmust, akkor azt mondhatjuk, hogy az a vallás fogalma fenti szempontjai vala-
melyikének (vagy mindegyikének) a fundamentalista értelmezéséből születik meg.

A fanatizmus

A fogalom gyökerei14

A fanatizmus fogalma a latin fanum (szent) szóból ered. Ennek gyökere a fano 1 ige, 
amelynek jelentése: önkívületben lenni, őrjöngeni. Itt kiemelten a vallásgyakorlat pogány 
formáihoz kötődő eksztázis élményéről van szó, amikor a pap vagy a hívő ilyen módon lép 

14 A témához lásd Spijker  1995,  1178.



1616

Török Csaba

kapcsolatba az istenséggel. Az eksztatikus állapot elérésének számos útja ismeretes volt 
az ókorban: részegség, kábító anyagok, orgia, tánc stb. Innen ered a fanatikus melléknév 
is, amely olyan személyt jelöl, aki teljes önkontroll nélkül átadja magát az eszmének, 
a szent célnak. Már az ókorban megjelent az ige átvitt értelme is, azaz megszentelni.

Ilyen módon a hívő közvetlen, személyes tapasztalásra tesz szert az istenség kapcsán, 
amely szó szerint áthatja őt (re-ligare). Nem kell feltétlenül és mindenestül negatívnak 
tekintenünk ezt az emocionális megragadottságot, hiszen az összes vallásban ott van 
az emberi lelkesedés alapvető igénye. Erre azért is szükség van, hogy az egyén „síkra 
szálljon – esetleg másokkal együtt – idealista módon valami értékesért”.15 A jó vallási 
nevelés megszólítja ezt a lelkesedési képességet, és megtanítja arra, hogy ne csapjon át 
szélsőséges megnyilvánulásokba.16 A keresztény szóhasználatban ilyen értelemben is 
szólhatunk a „lelkek megkülönböztetésének” a feladatáról: arról az igényről, hogy ne 
általánosságban magát az érzelmi elemet, a lelkesültséget zárjuk ki a vallásból, hanem 
képessé váljunk arra, hogy különbséget tegyünk ennek jó és rossz formái között.

A latin nyelvben a szent ellentétét hívják pro-fanumnak, innen az európai nyelvekben 
elterjedt profán (világi, nem vallásos) melléknév. Igeként pedig a profano 1-val találko-
zunk, amelyből a profanáció főnév származik.

A fanatizmus napjainkra alapvetően negatív jelentéstartalommal bír. A Magyar Kato-
likus Lexikon meghatározása szerint: „Egy eszmétől való megszállottság, a fanatikus 
ember állapota.”17 Ha a fanatikus mentalitás kialakulását vizsgáljuk, három fontos össze-
tevőre akadunk:18

• Redukció. A fanatikus ember világképe messzemenően leegyszerűsített, az össze-
tettség helyébe az egyszerűség („egyértelműség”) lép – ilyen értelemben teljes 
joggal nevezhető fundamentalistának.

• Polarizáció. A felismert egyszerű és egyértelmű, ugyanakkor isteni, abszolút 
igazság mindig két pólus feszültségében áll. Világosan különválik a jó és a rossz, 
a férfi és a nő, a kedves és a gyűlöletes, az igaz és a gonosz. A fanatikus ember 
természetesen tévedhetetlen bizonyossággal felismeri ezeket, hiszen szinte „Isten 
szemével” lát mindent, letéteményese az egyetlen igazságnak.

• Harci logika. Éppen ez az isteni látás, isteni ítélőerő ruházza fel a fanatikust a totális 
magabiztosság karakterével. Számára ismeretlen a megengedő magatartás, minden 
helyzet vagy–vagy-szituáció. Ha a világ vagy a másik ember kompromisszumot 
kötne vagy kikerülné a kenyértörést, ő erre nem hajlandó. Neki a „harc” kötele-
zettség. Minden áron, áldozatokat nem kímélve, akár a legvégsőkig elmenve ki kell 

15 Spijker  1995,  1178.
16 Hogy mennyire nehéz olykor megtalálni a vékony határvonalat a lelkesedés, a hitvallói, vértanúi 
lelkület és a fanatizmus között, arra rámutat a következő kötet: Bernhardt  1994. 
17 Schütz  1993. A fanatikus embert ugyanitt így határozzák meg: „Tágabb értelemben eszméit 
és igényeit kérlelhetetlenül képviselő ember, szoros értelemben a vallási eszmékért elvakult 
megszállottsággal lelkesedő hívő. – A ~ nem tűri, hogy nézeteiből bármit töröljenek, javítsanak vagy 
elhagyjanak.”
18 Ehhez lásd Niewiadomski  2009, 67–68.
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állnia az egyedül igaz mellett, mert csakis így tud hűséges maradni az ő egyetlen 
és egyedül igaz istenségéhez.

A vallási fanatizmus megnyilvánulásai

A vallásos hit az ember bensejéből fakad, ám nem hihetjük azt, hogy meg is marad 
a privát szféra szűk keretei között. A belső meggyőződés külső kifejeződési formákat 
keres, mégpedig az ember testi-lelki kettős egysége folytán. A fanatikus azonban nem 
elégszik meg azzal, hogy felvállalja és külső fórumon is megéli a hitét, hanem arra 
törekszik, hogy kivetítse azt a teljes valóságra, és ha kell, erőnek erejével szabjon hozzá 
mindent és mindenkit az önmagában hordozott eszményhez. Ezzel együtt el tudjuk 
különíteni a vallásos fanatizmus két szintjét:

• „Elméleti” fanatizmus. A vallási túlbuzgóság és hevület egyfajta papíron (médi-
umokon keresztül, interneten) folytatott szent háborúvá válik az igazságért, 
az egyetlen hiteles üzenet kimondásáért. Azt is mondhatnánk, hogy itt a vallás 
re-legere szempontja jut a leginkább szóhoz. Ugyan fizikailag nem sért meg vagy 
veszélyeztet a fanatikus senkit, de magatartása olykor mégis kimeríti a verbális 
erőszak kategóriáját. Gondolhatunk itt a gyűlöletkeltés, az izgatás stb. kategóri-
áira, arra az ártalmas gyűlöletbeszédre, amely előkészíti a terepet (nem egyszer 
a lelkiismeretek elaltatása révén) a gyakorlatban megvalósult erőszak előtt. Ennek 
a területnek a jogi szabályozása olykor igen nehéz, sőt egyenesen lehetetlen. Mégsem 
gondolhatjuk azt, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk az elméleti fanatizmus veszé-
lyeit, legyen szó akár egy gyűlölködő blogról vagy valamiféle kártékony média-
megjelenésről.

• Társadalmilag megvalósult fanatizmus. Ebben az esetben a fanatikus magatartás 
kilép a szó (a gondolat, a verbális kommunikáció) birodalmából, és a fizikai 
valóságban ölt testet. Megjelenhet úgy az egyén, mint egy szélsőséges csoport 
szintjén, és leggyakrabban agresszióba, a polgári törvények által is szankcionált 
bűncselekményekbe torkollik. Nincs egyetlen nagy vallás sem, amelyben ne 
lépnének időről időre fanatikusok a színre. Ugyanakkor az ilyen csoportok a saját 
vallásukon, közegükön belül is könnyen a peremre szorulnak, hiszen a mérsékelt 
és kiegyensúlyozott tekintélyek szükségszerűen konfrontálódnak velük (éppen 
a fanatikusok kérlelhetetlen harci logikája okán). A saját vallási közegükön belüli 
elítélést, elrekesztést, elutasítást nagyon erős csoportöntudattal kompenzálják. 
Itt megjelenik előttünk a vallás harmadik, Szent Ágoston-i  értelmezésének 
a dimenziója, a re-eligere, a kiválasztottságtudatban gyökerező identitás túlhajtása.

Az elmúlt évtizedek során sokszor fájdalmas módon tapasztalta meg a társadalom, hogy 
mekkora veszélyek rejlenek a kontrollt vesztett, elszabadult fanatikus csoportokban. 
A híradásokban leggyakrabban a szekták által elkövetett rituális öngyilkosságokról vagy 
a kívülállók ellen irányuló erőszakhullámokról hallunk. Ugyan olykor van a médiának 
torzító hatása, de nem feledhetjük: nincs egyetlenegy vallás sem, amelytől idegen lenne 
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az erőszakos fanatizmus. Még a kereszténységen belül is megjelenik a bibliai fanatizmus 
ilyen-olyan szekták képében,19 melyek aztán nem egyszer borzalmas bűncselekményekre 
is képesek. De ugyanígy kijelenthetjük azt is, hogy nincs egyetlenegy vallás sem, amely 
a többinél inkább, jobban kedvezne a fanatizmusnak. Ennek az az oka, hogy a fanatizmus 
nem az adott vallás hittani tételeiből táplálkozik, hanem az emberi magatartásból. Nem 
a vallási tan önmagában a fanatikus, hanem az ember, aki elköteleződik a tan mellett. 
Ilyen értelemben a fanatizmus egyetemes emberi (antropológiai) adottság. A vallások 
felelőssége elsődlegesen abban áll, hogy miként viszonyulnak ehhez az emberi 
jelenséghez, és milyen módon igyekeznek ellene hatni.20

A fanatizmus által támasztott kihívások

Ha napjainkban a fanatizmus szót halljuk, akkor legelőször a terrorizmus jut az eszünkbe. 
Olyannyira így van ez, hogy a két fogalom már szinte teljesen össze is forrt egymással. 
Ez olykor lehet jogos kapcsolódás, hogy ha maguk a terroristák kijelentik: ők egy „jobb 
világért” küzdenek, amely csakis az ő fundamentalista vallásértelmezésük talaján állhat. 
Ugyanakkor – mint ezt fentebb említettük – ez egyetlenegy vallásnak sem a mainstream 
gondolkodása. Ezért a vallási vezetőknek kiiktathatatlan feladata a világos fellépés, 
az elhatárolódás, a nyílt beszéd. Erre pozitív példával szolgáltak az ír katolikus püs-
pökök, amikor  1987 novemberében – egy  11 halálos áldozatot követelő IRA-támadás 
után – pásztorlevélben fordultak híveikhez, amelyet minden vasárnapi misén felolvastak. 
Ebben egyértelműen kifejezésre juttatták, hogy az ír terrorszervezet támogatása bűn. 
Ezzel sok hívő ellenkezését váltották ki, de a nyíltan felvállalt konfrontáció (jelen esetben 
a szervezeten belül) mégis hozzájárult a kérdés tisztázásához.

A fenti eset is rávilágít arra, hogy a fanatizmus éledése kapcsán megújult reflexió 
vált szükségessé a vallás és az erőszak viszonyáról. A vallás (különösen a monoteizmus) 
szükségszerűen erőszakot generál? A hívő meggyőződés elősegíti vagy gátolja a béke 
ügyének az előmozdítását a világban? Ha az ember átfogóbb elemzésbe kezd, akkor 
találkozik a racionalitás és a hit viszonyának a kérdésével is. Ennek a témának a fel-
vázolására tett kísérletet XVI. Benedek pápa híres regensburgi beszédében21 – amely 
paradox módon fanatikus erőszakhullámot váltott ki majd’ az egész muszlim világban. 
Igaznak tűnik Hans Küng teológus, vallásfilozófus meglátása: addig nem lesz világbéke, 
amíg nem lesz vallásbéke.

Különös kihívást képez az a jelenség is, hogy a negatív tapasztalatok szélsőséges reak-
ciókat szülnek egy viszonylag tág társadalmi körben. Igen hamar sor kerül a vallás démo-
nizálására, egy olyan közvélekedés meggyökeresedésére, miszerint a hívő magatartás  

19 Részletesen Beinert  1995b, 225.
20 A témába történeti és mind az öt világrészt, az összes nagy vallást érintő bevezetést nyújt 
a következő tanulmánygyűjtemény Kolnberger–Six  2007–2008.
21 Benedikt XVI  2006. A témához lásd még Németh  2007, 265–272.
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veszedelmes fanatizmus, amely szükségszerűen romlást, elmaradottságot, erőszakot 
von maga után. Ez azt eredményezi, hogy a valóban felbukkanó vallási fanatizmus 
fanatikus választ vált ki: hiszen az ilyetén szélsőséges és kizárólagos igényre számot 
tartó negatív reakciók képviselőire jelentős mértékben illenek azok a jellemvonások, 
amelyekről a fanatizmus kapcsán szóltunk. Ezért hát tudatában kell lennünk annak, 
hogy még komoly út áll előttünk.

Vallás és szélsőség

Írásunk végéhez közeledve meg kell vizsgálnunk még a kezdő kérdést: milyen viszony 
áll fenn a vallás és a szélsőség között? Hogyan tudunk reflektálni a felmerült nehézsé-
gekre, és milyen utakat találhatunk az előre mutató megoldások felé?

A vallásosság belső küzdelmei

Nem tagadhatjuk, hogy korunk igen komoly kihívások elé állítja az intézményes vallá-
sokat vagy konkrétan a vallásos embereket. Egy olyan világban élünk, amelyben alig 
találunk szilárd, megingathatatlan elemekre, minden mozgásban van. Az alábbiakban 
két fő kérdésre térnénk ki, amely komoly feladatot állít a vallások elé.

• A változásokhoz való viszonyulás. Általános érvényű igazság, hogy a személy 
és a közösség életében minden változás – a „(társadalmi) változások, illetve élet-
válságok”22 – bizonytalanságot eredményez. Erre két reakció adható: 1. nyitottság: 
a bizonytalanság felvállalása, szabad útkeresés, kísérletezés (elfogadva a kudarc, 
az identitásválság veszélyét); 2. bezárulás: ragaszkodás mindenáron a „régi” biz-
tonsághoz, az új problémák tudati kirekesztése (itt a valósággal szembeni törés, 
az elidegenedés veszélye áll fenn). A vallásos emberek valóban hajlamosabbnak 
mutatkoznak a második típusú magatartásra. Nagyobb bennük a vágy a vezetés, 
a világos iránymutatás iránt, hiszen mindenáron biztonságot akarnak.23 Vezetőiktől 
egyszerű tőmondatokat várnak, amelyek könnyűvé teszik számukra a tájékozódást 
egy rendkívül gyorsan változó világban. Ha nem kapják meg ezeket a „kulcssza-
vakat”, „tételmondatokat”, akkor frusztráltak lesznek, maguknak keresnek olyan 
tanítókat, akik irányt mutatnak (még ha életidegen, fundamentalista módon is). Így 
a radikális változások, a paradigmaváltások, az anarchikus állapotokat is magukkal 
hozó korátmenetek kedveznek a fanatikusoknak. A bizonytalanná vált közegekben 
könnyen megjelennek a vallási motívumokból merítő társadalmi és politikai 

22 Garhammer  1995, 226.
23 Deinzer  1990.
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 protestmozgalmak,24 amelyek „a szelektíven rekonstruált szent hagyomány” köte-
lező bevezetésével kívánják orvosolni a társadalmi bajokat, kihívásokat.25

• A szabadsághoz való viszonyulás. Nemcsak a változás, de a (bizonyos értelemben 
bizonytalanságot magában rejtő) szabadság is félelmet keltő lehet.26 Mi ennek 
az oka? Egyfajta megközelítésben a szabadság bizonytalanság – korlátlanság, még-
hozzá a szónak a rossz értelmében: a biztonságot és otthonosságot nyújtó tájéko-
zódási pontok, szabályok és korlátok hiánya. Szemközt ezzel a helyzettel kétféle 
módon lehet meghatározni a hit szerepét: 1. regresszió: a szabadság felfüggesztése, 
visszamasírozás a „régi, jó vallásba”;27 2. progresszió: a hit a szabadság felelős 
gyakorlásának hajtóerejeként, motivációjaként jelenik meg. Az első válasz vég-
telenül ösztönös és reflektálatlan. Az, ami a hívő embertől várható. A második 
válaszhoz már elköteleződésre, nagyon erős hittudatra van szükség. Arra, amit 
a bibliai nyelv bizalomnak, ráhagyatkozásnak nevez. A keresztény perspektívában 
ilyen értelemben létezik a „szabadság biztonsága”: az a tudat, hogy a szabadság 
bár kihívást állít elém és felelősséget terhel rám, végső soron mégis magában rejti 
valami nagyobb jónak, a beteljesülésnek a lehetőségét és távlatát. A kereszténység 
számára azért kiemelten fontos ez a kérdés, mert Jézus Krisztus a Megváltó, vagyis 
az, aki azért jött, hogy „halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik 
az ördögöt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre 
rabszolgává tett.” (Zsid 2,14–15) A szabadságra való felszabadítottság a keresztény 
ember alaptapasztalata. Enélkül a „biztonságos szabadság” nélkül csak rabszolga 
lehetne az Istenével szemközt. Szent Pál írja: „Nem a szolgaság lelkét kaptátok 
ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek 
el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!” (Róm 8,15) „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 
(2Kor 3,17) Így tehát egy szabadságtól félő, a regresszióba menekülő kereszténység 
önellentmondás, sőt nyílt megtagadása a keresztény hitnek.

Vallás és politika viszonya

A vallás és a szélsőség viszonya kapcsán külön figyelmet érdemel a politika szerepe, 
amely a hitelvi kérdésekkel kapcsolatban két irányt vehet:

• Elutasító magatartás: a politika – élve a bűnbakkeresés ősi mechanizmusával – azo-
nosítja a vallást a fundamentalizmussal. Ezt olykor oly módon teszi, hogy az kimeríti 
„a rosszhír-keltés” kategóriáját. A megoldás hasznos lehet, hiszen végül gyakran más 
jellegű (például gazdasági, társadalmi) problémák megoldatlanságáért is vádolni 
kezdik az intézményesült vallásokat, akikben a fejlődés, a megoldástalálás  vagy 

24 Riesebrodt  1990.
25 Müller  1995, 224–225.
26 Erre a komplex témára világít rá Kochanek  1991.
27 Pfürtner  1991.
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a kiútkeresés legnagyobb akadályait látják és láttatják. Ez persze alapul szolgálhat 
az önös politikai érdek kiszolgálására, ahogyan erre a kereszténység történetéből 
számos példát ismerünk. A Római Birodalomban (Nérótól Diocletianusig) a csa-
pások, gondok, külső támadások okaként rendre az új vallást, annak követőit jelölték 
meg, és rajtuk vezették le a felgyülemlett társadalmi feszültségeket. VIII. Henrik 
angliai reformációja pedig alkalmat adott az egyházi vagyon magánkézbe adására, 
ezáltal egy új arisztokrata réteg, még távolabb tekintve egy átalakuló, modernizá-
lódó ország megalapozására. Ha napjaink híradásait figyeljük, szintén találkozha-
tunk hasonló mechanizmusokkal.

• Támogató magatartás: a politika gyakran ráébred, hogy nagyon jól ki tudja zsák-
mányolni a vallást. Olyan erőre talál benne, amely növeli a társadalmi kohéziót, 
energiákat szabadít fel stb. A széteső Római Birodalomban Nagy Konstantin így 
remélt politikai támaszt a kereszténységtől – de nem egyszer manapság is be-
állnak pártok, szervezetek a „keresztény vallás”, az „erkölcs” ernyője alá. Ilyenkor 
azonban a vallás szívét képező ideából (eszményből) ideológia, erőltetett és nem fel-
tétlenül tiszta szándékoktól motivált cselekvési program lesz. Különösen kártékony 
ez a magatartás akkor, amikor a vallásban eleve meglévő negatív oldalra csap le, 
azt kezdi felerősíteni: kiaknázza, hogy a manipulált vallásosság kiválóan alkalmas 
egy kivetített ellenségkép felállítására, fenntartására, általános elterjesztésére.28

Mi a megoldás? Egyesek szerint az erőltetett vallásmentesítés, vagyis a vallás szám-
űzése a közösségi terekből a privát szférába. Ez az elgondolás azonban nem csodaszer, 
ugyanis lényegében nem oldja meg a problémákat, csak egy szinttel odébb tolja azokat. 
Ráadásul táptalajává válik a vallásellenes, ám mégis vallásszerű elemeket felmutató 
ideológiáknak, mint például a fundamentalista ateizmus vagy a radikális szekularizmus. 
A kiutat keresve sokkal inkább a közösségi, erkölcsi értékek mentén kialakuló össztár-
sadalmi párbeszéd lehetne a cél, amelyben a kereszténység jó partnernek bizonyulhat, 
mivel „[l]lényege szerint történeti, plurális, inkulturációra kész, kiengesztelő, toleráns 
[valóság]. A fundamentalizmus beállítódása ilyen értelemben összeegyeztethetetlen 
a keresztény-bibliai hittartalommal”.29

Távlatok

Ahhoz, hogy túljussunk nem csak a vallási közegben megmutatkozó szélsőségek kihí-
vásán, de az ezekre adott, szintén szélsőséges (fundamentalista, olykor egyenesen fana-
tikus) reakciók problémáján, a fogalmak tisztázására, pontos használatára van szükség. 
Nem feledhetjük, hogy a fundamentalizmus, a vallás és a fanatizmus egyáltalán nem 
szinonimái egymásnak, ahogyan a radikalitás és a radikalizmus is eltérő arcokkal jelenhet 
meg a különböző közegekben.

28 Ez a jelenség igen gyakran megfigyelhető bizonyos (szélső)jobboldali körökben. Lásd Löw  2017.
29 Beinert  1995c, 225.
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A vallások részéről elengedhetetlenül szükséges a társadalmi felelősség tudatosítása 
és a tiszta beszéd, az egyértelmű állásfoglalás minden negatív magatartásforma ellenében. 
„A lelkipásztorkodás feladata, hogy felfedje az ilyen hamis [fundamentalista] alternatí-
vákra való fixációt, s akként az erőként mutassa fel a hitet, amely nem regresszív, hanem 
korlátoktól megszabadított biztonságot kínál. Ehhez hozzátartozik a fundamentalizmus 
kulcsszavának nem differenciált használata kapcsán kifejtett kritika is.”30

A társadalom és a politika részéről kikerülhetetlen feladat a vallás jelenségének újra-
gondolása.31 Nem fogadhatjuk el a differenciálatlan, inadekvát társadalmi megítéléseket, 
a sematizálásokat és sarkító általánosításokat. Emellett – épp a valóság sokarcúsága 
okán – meg kell tanulnunk együtt élni azzal a ténnyel, hogy az igazságra formált igény 
nem egyenlő a fanatizmussal, hanem egy minden emberben jelen lévő vágyat tükröz. 
Ily módon megvalósulhat a rögzült vallásképek kritikája és újraszabása. A közgondol-
kodás hajlamos azt elvárni a vallástól, hogy csöndes megbékéltető erő, zavart nem keltő 
fogyasztási cikk legyen, bezárva a privát szféra falai közé. Ily módon azonban banali-
zálódik a vallás, és elveszíti legsajátságosabb magvát, tulajdonképpeni értelmét – nem 
lesz több, mint puszta egyénre szabott spiritualitás. Egy ilyen viszonyulás azonban nem 
segíti, hanem nehezíti a megoldást. Ugyanis „nem a vallás banalizálása, hanem a meg-
erősítése a fanatizmus elleni recept”.32
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Komoly vagy szélsőséges? A vallásszabadság határai

Schanda Balázs

Egyszerre akarunk teljes vallásszabadságot és tökéletes biztonságot. A biztonság hívó-
szava korunkban meghatározóvá vált. A szabadság eufóriája, amely a rendszerváltozást 
kísérte, pedig a múlt része lett: a szabadságot, a saját szabadságunkat ma természetesnek 
tekintjük.

Mind a biztonságot, mind a szabadság oltalmazását az államtól várjuk. Míg a rendszer-
változást követően az állammal kapcsolatos várakozások általában csökkentek – hason-
lóan a nyugati folyamatokhoz –, az állam veszített a tekintélyéből, a közelmúlt, különösen 
a közelmúlt biztonsági kihívásai megfordították ezeket a folyamatokat. Ezt jelezheti 
többek között a rendőrség tekintélyének emelkedése: például Németországban a társa-
dalmi bizalmi index élére került a rendőrség. Míg ma a németek több mint 80%-a  bízik 
a rendőrségben (erősödő tendencia mellett), a sajtóban csak 40% (csökkenő tendencia 
mellett).1 Ez a példa azt mutatja, hogy a biztonságot adó hatalom tekintélye ma kétszer 
olyan erős, mint a médiáé, azaz egy, a hatalmat ellenőrző független piaci tényezőé.

A vallás természete

A vallási meggyőződés természete eltér más, az ember értékválasztásait meghatározó 
véleményektől vagy akár meggyőződésektől – legyen szó egy labdarúgócsapat iránti 
rajongásról vagy a környezetvédelem ügyei iránti elkötelezettségről. Ezen – egyébként 
érthető és tiszteletre méltó – elkötelezettségek részlegesek, azaz nem hatják át és nem 
határozzák meg az emberi személyiség egészét. A vallási meggyőződés – amennyiben 
valóban meggyőződésről és nem pusztán szokásról van szó – átfogó, az ember életének 
minden területét érinti: az étkezéstől a párválasztásig, az öltözködéstől a családtervezésig. 
A meggyőződés természete pedig feltétlen azonosulást igényel. Amit az egyén vallási 
parancsként él meg, ott számára ez a meggyőződés felülírja az állam iránti lojalitást. 
A szuverenitásának feltétlen elismerését követelő állam számára éppen ezért a vallás 
ijesztő: újra és újra vannak emberek, akik a vértanúságig menve a hitükhöz ragasz-
kodnak: a hit, a vallás olyan szférája az életnek, ahol az állam hatóköre korlátokba 
ütközik. A Római Birodalomtól kezdve az államok előbb-utóbb keresni kezdték, majd 
megtalálták annak módját, hogy a meghatározó vallások békés és rendezett együttélését 
biztosítsák. Hogy nem könnyű folyamatról volt szó, elegendő a modern európai vallás-
béke és nemzetközi rend kialakulására gondolunk: a vesztfáliai békéhez a harmincéves 
háború vezetett. A vallási helyzet megváltozása, új vallási jelenségek vagy egy adott 
állam kulturális hagyományaitól eltérő vallások megjelenése új egyensúlyok keresését 

1 Zu welchen Institutionen haben Sie großes Vertrauen? (2020). 
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igényli. Ez az egyensúlykeresés döntően – de nem kizárólagosan – versengő emberi 
jogok és alkotmányos értékek között folyik.

A vallási meggyőződésből fakadhatnak olyan döntések, amelyek a kívülálló számára 
meglepőek, érthetetlenek vagy akár ijesztőek. Amikor az állam a biztonságát, mások 
jogait és szabadságát veszélyeztető vallási vagy vallásinak tűnő szélsőségek ellen fellép, 
nem nélkülözheti a megkülönböztetés képességét: valóban veszélyt jelentő szélsőségről 
van-e szó, vagy csak valami szokatlan jelenségről, amelyhez egy vallási kérdésekben 
szemérmes társadalom nem tudja, hogy miként viszonyuljon.

A vallás, illetve a hit fogalma tágan értendő: olyan, bizonyossággal vallott, meg-
győződésről (nem vélekedésről!) van szó, amely a világmindenség eredetével és céljával 
kapcsolatos. Vallásnak általában az olyan világnézetet tekinthetjük, amely a természet-
felettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére 
irányulnak, valamint sajátos magatartáskövetelményekkel (szokásokkal, életvezetési 
és erkölcsi követelményekkel) az emberi személyiség egészét átfogja – a hatályos magyar 
törvényben foglalt meghatározás sajátos kísérlet a vallás fogalmának normatív rögzí-
tésére.2 A meggyőződés az egyént a lelkiismeretében köti, azaz megtagadása, a hitből 
fakadó kötelezettségek elmulasztása súlyos belső válságot okozna. A bizonyítás terhét 
adott esetben az egyénnek kell viselnie, aki valamely kötelezettségétől mentesülni kíván: 
neki kell igazolnia, hogy valóban fennáll a lelkiismereti kényszer – a puszta nyilatkozat 
nem feltétlenül elegendő, ahogy az elkötelezettség nélküli vélekedések sem. A védelem 
független attól, hogy a gondolat erkölcsi nézetek alapján alakul-e, vagy tételes vallá-
sokhoz kapcsolódik. A védelem független attól is, hogy az adott gondolat, hit vagy vallás 
mennyire elterjedt. A lelkiismeret általános szabadsága a vallásszabadságból fejlődött 
ki. A vallásszabadság pedig eredendően adott vallási közösségek szabad működését 
jelentette, egyrészt történeti okokból, másrészt mivel a vallás antropológiailag közös-
ségi jelenség. A vallásszabadság egyszerre individuális és kollektív természetű jog: e két 
elemének érvényesülése egymástól elválaszthatatlan.

A vallás az egész személyiséget átfogó és meghatározó jelenség, része az „emberi 
minőségnek”.3 A vallásszabadság közvetlenül az emberi méltóságban gyökeredzik – meg-
sértése az emberi méltóság elleni súlyos támadás. Az emberi méltóság korlátozha-
tatlan – az Alaptörvény szóhasználatával sérthetetlen (II. cikk), azaz az emberi szemé-
lyiség a jog számára érinthetetlen.4 A méltóságból fakadó egyes jogok már korlátozhatók 
lehetnek.

Míg a vallási meggyőződés szabad megválasztásának joga nem korlátozható, hiszen 
ez a személy belső fórumán történik, a meggyőződés kinyilvánítása, gyakorlása, tanítása 
az alapvető jogok korlátozásának általános szabályai szerint a feltétlenül szükséges 

2 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló  2011. évi CCVI. tv. 6. § (3) bekezdés.
3 4/1993. (II. 12.) AB határozat.
4 64/1991. (XII.  17.) AB határozat.
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mértékben korlátozható, amennyiben ezt más alapjog érvényesülése vagy alkotmányos 
érték védelme megköveteli.5

Állam és vallás – korai szempontok

A különböző vallások eltérő módon viszonyulnak a vallási és a világi szféra megkülön-
böztetéséhez vagy akár az állam és a vallási közösségek viszonyához. Ha számunkra 
magától értetődő helyzet alapját keressük és a keresztény hagyományra gondolunk, maga 
a Szentírás nem tartalmaz politika- vagy államelméletet. Jézus Krisztus nem avatkozott 
be politikai konfliktusokba. Mind tanítványai, mind bírái előtt elutasította azt, hogy Isten 
Országa érdekében politikai hatalmat vegyen igénybe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ne vett volna tudomást az állami hatóságokról. Így szól az adófizetésről6 vagy egy örö-
kösödési vitában a polgári jogrendszerre utal.7 Ezekben az esetekben a közrendet érintő 
kérdésekkel került kapcsolatba: az emberre nem elszigetelt, hanem társadalmi lényként 
tekintett, akinek vannak evilági kötelezettségei és ügyei.

Bár a Szentírás nem tartalmaz önálló államtant, ad fogódzókat az államtanhoz. El-
ismeri az államrendet és a hatalmat Isten akaratára vezeti vissza.8 Az állam olyan rendet 
biztosít, amely az embert lelkiismereti szinten is engedelmességre kötelezi: „És az adókat 
is fizessétek, mert Istenért végzik a szolgálatot, amikor ezért szolgálnak. Adjátok meg 
tehát mindenkinek, amivel tartoztok; akinek adóval, annak az adót, akinek illetékkel, 
annak az illetéket, akinek félelemmel, annak a félelmet, akinek tisztelettel, annak a tiszte-
letet.”9 Az állam az igazságos rendet segíti elő, ezért ajánlatos a felsőbbségért végzett ima 
is.10 A Szentírás azonban az Antikrisztusról is szól, annak lehetőségéről, hogy az állam 
erkölcsileg elfajzik: az államhatalommal való ilyetén visszaélés nem Istenben, hanem 
a sátánban gyökeredzik:11 a Jelenések könyvében már a totális állam is megjelenik.12 
Az ilyen államhoz a hívőknek ne legyen közük.13 A végső hatalmat azonban a „Szent 
Város” jelenti.14

A Szentírásban tehát az állam kétféleképpen jelenik meg. Az egyén megítélésén 
múlik, hogy eldöntse, az adott állam, amelyben él, hogyan minősül. Az egyén felelőssége 
az is, hogy teljesítse Jézus felszólítását: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, 
és az Istennek, ami az Istené.” (Mk  12,17)

5 Alaptörvény I. cikk (2) bekezdés.
6 Mt  17,24.
7 Lk  12,13.
8 Róm  13,1.
9 Róm  13,6–7.
10 1Tim 2,1–3.
11 Jel  13,2.
12 Jel  13,16 sköv.
13 Jel  18,4.
14 Jel 21,10 sköv.
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Állam és egyház megkülönböztetése a kereszténység történelmének állandó 
eleme – hasonló különbségtétel az iszlám hagyománytól idegen. Figyelemre méltó korai 
megnyilatkozás I. Gelasius pápa 496-ban  kelt levele, amelyet a Kelet-Római Birodalom 
császárához, Anasztáziuszhoz intézett. Ebben kifejti, hogy: „Két hatalom létezik, mely 
a világot kormányozza: a pápák szent tekintélye és az uralkodói hatalom. Közülük a papi 
hatalom a fontosabb, hiszen ennek a hatalomnak az emberek fölött uralkodó királyokról 
is számot kell adnia az isteni ítélőszék előtt. Így Neked, kegyes fiunk, bár méltóságod 
főhelyre emel az emberi nem fölött, mégis hűségesen alá kell vetned magadat azoknak, 
akik az isteni dolgokért felelnek és az üdvösséged eszközeivel rendelkeznek.”15

A két hatalom megkülönböztetése nyomán kialakult az a nézet, amely szerint az egy-
házi hatalom méltóságában megelőzi a világi hatalmat, és az utóbbi végső soron aláve-
tettje az előbbinek. A „két kard” elmélete szerint az Úr mind a világi, mind az egyházi 
hatalmat jelképező „kardot” Péternek adja, aki azután a világi hatalmat a császárra bízza, 
hogy ő gyakorolja, azonban fenntartja alapvető fölérendeltségét, azaz a világi hatalom 
is a pápai, illetve egyházi hatalomból származik.16 Bár a konkrét politikai történések 
során a középkor folyamán a világi hatalom néha az egyházi fölé kerekedett, eszmeileg 
mindvégig defenzívában volt, amennyiben legföljebb azzal az igénnyel lépett föl, hogy 
a világi hatalom is eredeti hatalom, amely isteni jogon létezik és – világi ügyekben – nem 
alárendeltje az egyházi hatalomnak.

Isten és az állam uralom iránti igénye végigkíséri a kereszténység történelmét. Két 
elvet kell összehangolni ennek során: egyfelől „inkább kell engedelmeskednünk Istennek, 
mint az embereknek”,17 másfelől bizonyos kötelezettségeket teljesíteni kell a felsőbbség 
irányába.18 E két elv a katolikus egyház tanításában nyomon követhető. A Szentírás nem 
tartalmaz egy, minden helyre és időre érvényes ideális államképet, azonban mértéket 
ad az adott államok megítéléséhez. Azzal, hogy a kereszténység megerősödött a Római 
Birodalomban, majd azzal, hogy az államhatalom a kereszténység mellé állt, elkerül-
hetetlenné vált, hogy az egyház a társadalmi élet valamennyi kérdéséről ítéletet tudjon 
alkotni, azaz a keresztények ítéletalkotásához az egyházi tanítást mint alapot megadja.

Átfogó jog- és államtant Szent Ágoston (De civitate Dei) és Aquinói Szent Tamás (De 
regimine principum) alkotott. Szent Ágoston két „államról” beszél, ezek a civitas terrena 
(melyet a bukott angyaloktól eredeztet) és civitas Dei (melyet az angyaloktól eredeztet). 
Az ősbűn az emberi nemet is két államra osztja, amelyek a világ végezetéig küzdenek egy-
mással (nem konkrét intézményekről van szó, hanem mitikus közösségekről, amelynek 
tagjai megtalálhatók mind az egyházban, mind a politikai értelemben vett államban). 
A politikai államot befolyásolja a civitas terrena, mivel tagjait erősen hajtja az önzés. 
Eredetileg az állam az Isten által akart családból nőtt ki, azaz nem a bűn következ-
ménye, még ha az államalapításoknál gyakran láthatunk erőszakot és igazságtalanságot.  

15 Ehler–Morrall  1954,  11.
16 Mikat  1994,  129.
17 ApCsel 5,29.
18 Róm  13,1–8; 1Pét 2,11–18; Tit 3, 1–8.
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De az ősbűn következménye, hogy az állam kényszereszközökkel is élhet (beleértve 
a halálbüntetést és az igazságos háborút, bár a háborút helyesebb elkerülni). Az állam 
rendeltetése a földi béke biztosítása. Az államnak fenn kell tartania a rendet, amely csak 
igazságosságban történhet, enélkül az államok csak „nagy rablóbandák”. Szent Ágoston 
szerint az igazságtalan törvény nem törvény (A szabad akaratról). A törvény akkor 
igazságtalan, ha ellenkezik a közjóval vagy az isteni rendeléssel. A közjóval ellenkező 
törvénynek nem köteles engedelmeskedni az ember, de megteheti, elkerülendő a bot-
rányt és a felfordulást. Az isteni rendeléssel ellentétes törvénynek viszont nem szabad 
engedelmeskedni – a lelkiismeret parancsa felülírhatja a jogot. Az állam csak akkor tudja 
a jogot és a békét megőrizni, ha Istennek alárendeli magát és elismeri az isteni törvényt. 
Az ideális állam keresztény alapokra épül. A közjót az szolgálja legjobban, ha az evilági 
béke az örök Békére alapozódik. A középkorban elterjedt királytükörben – melyet Szent 
Ágoston könyve tartalmaz – leírja a jó uralkodót. Ez igazságos és alázatos, istenfélő 
és istenszerető, lassú a büntetésben és gyors a megbocsátásban. Állam és egyház saját 
területükön függetlenek. A keresztény uralkodó segítse alattvalóit a túlvilági céljuk felé 
és segítse az egyházat, az egység és az igaz hit őrzésében.

Aquinói Szent Tamás államtana szorosan Arisztotelész Politika című művére épül. 
Az ember természete szerint társadalmi lény, aki rendezett közösségben él.19 Az emberi 
közösség azonban nem létezhet anélkül, hogy valaki ne vezetné valamilyen cél felé.20 
Szent Tamás alapvetően két kormányzati formát különböztet meg: az egyik utilitárius, 
amelyben az alapvető viszony az uralkodó és a szolga viszonya, a másikban az emberek 
célja a közösség java.21 Szent Tamás 1Pét 4-et idézve azt vallja, hogy az utóbbi kormány-
zati rend a jó. A monarchiát tartja a legmegfelelőbb kormányformának, amely az állam 
egységét, rendjét és békéjét biztosítja. A zsarnokság elkerülésére ajánlja, hogy arisz-
tokratikus (bölcsek tanácsa) és demokratikus (választott népképviselők) intézmények is 
működjenek. Az állam rendeltetése, hogy a polgárokat boldog és erényes életre vezesse. 
Ehhez tartozik, mint előfeltétel, a béke megerősítése és az anyagi jólétről való gondos-
kodás. A törvények célja a közjó és nem a magánérdek. Az állam tehát nem autonóm. 
Törvényeinek a közjóra kell irányulniuk és az emberek jólétét kell szolgálniuk22 és igaz-
ságosaknak kell lenniük.23 Az államnak az ember végső rendeltetését tiszteletben kell 
tartania, és ebből az következik, hogy a világi hatalom a lelki hatalomnak alárendelt. 
Azaz Szent Tamás szerint mind a vallási, mind a civil hatalom Istentől származik; bár 
a két hatalom egymástól függetlenül működik, a civil hatalom alá van rendelve a vallási 
hatalomnak, amikor az ember üdvösségéről van szó.24

19 I. 96. kérdés, 4. bek.; 72. kérdés, 4. bek.
20 I. 6. kérdés, 4. bek.
21 I. 96. kérdés, 4. bek.
22 I. 93. kérdés, 3. bek.
23 96. kérdés, 4. bek.
24 II 44. kérdés 2–4. bek.
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Vallási elkötelezettség egy világi társadalomban

A vallás a szekularizáció (akár az egyházak önszekularizációja)25 folytán a társadalom 
többsége számára egyre kevésbé érthető. Addig érthető, amíg nem veszik igazán komo-
lyan – csak szokás, hagyomány. Külön kérdés, hogy az önszekularizáció zsákutca: nem 
tudnak a vallási közösségek annyit feladni sajátos örökségükből, hogy az a szekuláris tár-
sadalom számára elegendő legyen – talán jobb a társadalom, a nagy rendszerek peremén 
megőrizni identitásukat.

A társadalom szekularizációja nyomán a vallási megnyilvánulások egyre ritkábbá 
váltak a nyilvános térben, és így társadalom és a jog is egyre bizonytalanabbul és bizal-
matlanabbul fogadja őket. A megértés hiánya nem mellékes a vallási megnyilvánulások 
jogi kezelése szempontjából sem. Azzal, hogy a társadalom szigorúan magánügyként 
kezeli, a nyilvános térből kiszorítja a vallásosság szinte minden megnyilvánulását, a val-
lásosságot, a vallásokat ismeretlenné, esetleg ijesztővé teszi a kívülállók számára (jól 
mutatja ezt az a vita, amely az elmúlt években Németországban zajlott a fiúgyermekek 
vallási okból történő körülmetélésének jogi megítélése kapcsán). Az egészséges plura-
lizmus nem mellékes hozadéka lehetne, hogy a különböző vallások jelenléte a társa-
dalomban természetessé válik: a hitelesen megélt vallás más vallások követői iránt is 
megértővé és türelmessé tesz.

Ha a vallást komolyan veszik, az a Szuverén felsőbbségét veszélyezteti. Az állami 
szuverenitásnak azonban nemcsak a vallás szab határokat, hanem általában az emberi 
jogok is. Vallási okból tehet az ember radikális lépéseket. Lemondhat a vagyonáról, el-
költözhet egy távoli országba, életre szóló, visszavonhatatlan, az egész életét meghatározó 
döntéseket hozhat. A komolyan vett meggyőződés önmagában nem fundamentalizmus: 
környezete számára okozhat kihívást, azonban nem jelent veszélyt.

A különböző vallási hagyományokban eltérően jelenik meg a fundamentalizmus, de 
közös elem, hogy minden vallásban jelen van a fundamentalizmus, és ma talán erőtel-
jesebben, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Míg a keresztény vagy a zsidó vallásban 
a vallási fundamentalizmus általában a szent iratok szó szerinti értelmezését, a hagyo-
mány rugalmatlan megélését jelenti, a hindu fundamentalizmus pedig földrajzilag távol 
esik tőlünk, addig a muszlim fundamentalizmus fő szempontja éppen az állam világi 
jellegének elutasítása és a vallási jog érvényesítése a társadalom egészében. Önmagában 
szélsőséges nézetek nem feltétlenül igényelnek beavatkozást, az erőszak megjelenése 
azonban igen. A kettő közötti határ nem egyszer és mindenkorra adott, megtalálása 
érzékenységet igényel. A társadalom biztonság és szabadság iránti igényében is változ-
hatnak a hangsúlyok.

Az európai alkotmányos jogállam arra törekszik, hogy egyensúlyozzon a versengő 
jogok és érdekek között. Az állam ennek során építhet a társadalom kulturális preferenci-
áira és történelmi hagyományaira. A Korán és a Biblia egy vallási kérdésekben egyébként 

25 A német teológiában kialakult fogalmat XVI. Benedek pápa is használta: Address of His Hollyness 
Benedict XVI to Bishops of the Episcopal Conference of Brazil (2009).
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semleges európai állam oktatáspolitikája szempontjából nem azonos távolságra van. A két 
könyv közül az egyik nélkül nem érthető az európai kultúra. A vallások „kipróbáltsága” 
sem azonos szintű: idős ferencest valamennyien láttunk már, idős krisnást még nem. Egy 
évszázadok óta működő közösség megalapozottan számíthat környezete bizalmára, míg 
egy tegnap létrejött vallási csoportra nem biztos, hogy rögtön oktatási vagy szociális 
intézmények fenntartójaként számíthatunk. Nem mindegy, hogy egy közösség egy év-
századok alatt kipróbált gyakorlatot folytat, vagy egy vallási kísérletről van szó – a kísér-
letezés szabadságának elismerése mellett nagyobb óvatosságra van szükség.

Ugyanakkor az államnak nem csak a toleranciát elfogadókkal és hirdetőkkel kell 
toleránsnak lennie – különben maga sem lesz különb az intoleránsoknál.26 Egy saját 
erejében biztos állam, egy magabiztos társadalom nagyobb toleranciát engedhet meg 
magának, mint egy elbizonytalanodott, identitását kereső.

Nem tekinthető szélsőséges tevékenységnek a misszió, a hit hirdetése, vallástalan vagy 
más vallású személyek meghívása egy vallási közösségbe – amíg e tevékenység tiszte-
letben tartja mindenki szabadságát és méltóságát. Azonban szélsőséges, visszaélésszerű 
tevékenység lenne sérülékeny személyek olyan „meghívása”, amely a gyengeségükkel, 
a kiszolgáltatottságukkal él vissza. Az iszlám állam harcosai közé állt és Európába vis-
szakerült európai fiatalok történetei tanulságosak: kényelmüket, biztonságukat feladva 
indultak a teljes bizonytalanságba, mert az ott felkínált egyszerű válaszok meggyőzőnek 
tűntek azokra az életkérdésekre, amelyekre otthon nem kaptak hiteles választ. A magát 
kereső, talán elkényeztetett, érzelmileg sérült fiatal könnyű préda a szélsőséges cso-
portok számára. Túlzás nélkül állítható, hogy a legfontosabb antiterrorista tevékenység 
a nevelés, a terrorizmus elleni harc legfontosabb intézménye a család – a legfontosabb 
bútordarabja a családi asztal.

A körülmények változása folytán nincs egyszer és mindenkorra helyesnek tekinthető 
egyensúly a versengő alapvető jogok között. Az államiság lényegéhez tartozik, hogy 
az állam saját maga fennmaradását biztosítja, határait, a közrendet, a közbiztonságot 
védi – mindeközben csak a lehető legkisebb mértékben korlátozza a szabadságot. A val-
lási szélsőségek kérdése nem kezelhető pusztán biztonsági kérdésként. A biztonsági 
szempont csak egy tünet kezelése.
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Petruska Ferenc

A leginkább1 a Közel-Keletről Magyarországon át Nyugat-Európába tartó tömeg 
ellenőrzött beléptetését a migrációs válság kezdete óta általános jelleggel nem minden 
állam oldotta meg, amelynek következtében a migráció legelső növekedésekor előtérbe 
kerültek azok a vélekedések, amelyek szerint az ellenőrizetlen migráció biztonsági 
szempontból kockázatos, amely egyike a nyugat-európai terrortámadások is.2 Részben 
a migrációs trend miatt, részben mert Magyarország az egyik schengeni határállam, 
elodázhatatlan feladat a magyar államhatár rendjének megszigorítása, valamint a beléptetés 
ellenőrzésének megerősítése. Ezek annak ellenére váltak szükségessé, hogy a bevándorlók 
többsége elkerüli a magyar befogadóállomásokat, tovább folytatja útját Nyugat-Európába. 
 2015-ben  a határellenőrzés szigorításával és a bevándorlók határátlépésének fokozott 
ellenőrzése mellett Magyarország vált a schengeni övezet legnagyobb oltalmazójává. 
Számos indokból az Európai Unióban Magyarország volt az első tagállam, ahol az unió 
hatályos szabályozásának megfelelően regisztrálták a menekülteket, valamint az ország 
uniós kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges személyi, jogi és intézményi 
feltételeket is biztosította. Fontos leszögezni, hogy hazánk főként védelmi kérdésként 
kezeli a tömeges bevándorlást, így külön kormányrendelet3 rögzíti, hogy pontosan mely 
országokat tekinti menekültügyi eljárásai során biztonságosnak. A hivatkozott jogszabály 
a menedékjogról szóló törvény alapján biztonságos származási országnak és biztonságos 
harmadik országként kategorizálja az Európai Unió tagállamait, valamint Albániát, 
Macedóniát, Montenegrót, az Európai Gazdasági Térség tagállamait, az Amerikai 
Egyesült Államok halálbüntetést nem alkalmazó tagállamait, továbbá Svájcot, Bosznia-
Hercegovinát, Koszovót, Kanadát, Ausztráliát és Új-Zélandot, valamint Szerbiát is. Ezek 
olyan országok, amelyek biztonságos származási országnak tekinthetők, azaz amelyekben 
nincs háború, illetve üldöztetés.

1 A Magyarországra érkezett menedékkérők száma állampolgárság szerint (2000–) (s. a.).
2 Ide sorolható a  2015. november  13-i  párizsi, a  2016. március 22-i  brüsszeli, a  2016. július  14-i  nizzai, 
a  2017. május 22-i  manchesteri terrortámadás, de a  2016. július  18-i  würzburgi baltás támadás is. 
A terrortámadások léptéke, brutalitása és merészsége az érintett nyugat-európai államokban drasztikus 
változást mutat, amely tovább erősítette a migráció és a terrorizmus közti összefüggések politikai 
értékelését.
3 A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik 
országok meghatározásáról szóló  191/2015. (VII.  21.) Korm. rendelet.
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A Magyar Honvédség belbiztonsági szerepeinek fejlődése

Fél évtizede a menekültkérdés és a rá adott állami reakciók gyakran indulatokkal ter-
helt téma a közbeszédben, mégis biztosan kijelenthető, hogy a bevándorló országok 
lakosságának leglényegesebb szempontja a közbiztonság, a kedvező jövőképe, az élet- 
és egzisztenciális célok megvalósíthatósága, az élet- és vagyonbiztonság. Ezek biztosítá-
sára az állami szerepvállalás kétirányú: egyrészt a menedékkérelmek szabályozásának, 
másrészt az országhatár védelmének a megszigorítása, amelyben a Magyar Honvédség 
határzár-kiépítésénél és az élő erős őrzésnél egyaránt szerepet kapott.4 Az elmúlt időszak 
megmutatta, hogy a migrációs válság kezelése, illetve a Magyar Honvédség közreműkö-
dése okkal kapott bővítő szabályozást, amely rendészeti feladatokat és együttműködési 
kötelezettségeket egyaránt felölelt. Máskülönben képtelen lett volna a magyar haderő 
adekvát és gyakorlati válaszokat adni a migrációs kihívásra.

A Magyar Honvédség legújabb, ráadásul lőfegyverhasználati jogosultsággal járó 
feladata a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében való közreműködés, 
amelynek részletszabályait, valamint a közjogi (idegenjogi)5 módosítások mérhetőségét 
főként az érintett jogszabályok jogforrási hierarchiában elfoglalt helye és hatása mutatja 
meg, amely a magyar állam fejlesztésnek mérföldkövét képezi. Kiemelten gondolok itt 
a rendőrségről szóló  1994. évi XXXIV. törvényre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
 1995. évi CXXV. törvényre és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  2011. évi CXIII. törvényre, 
amelyeket további jogszabály-módosítás, sőt közjogi szervezetszabályozó eszközök ki-
bocsátása követett. Ezek a jogszabály-módosítások a tömeges bevándorlás okozta vál-
sághelyzetben és a terrorizmus elleni fellépésben gyökeresen átalakították a Magyar 
Honvédség közjogi jogállását, valamint feladatait.6

A Magyar Honvédség szerepe tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet során

2015-ben  – a második világháború óta először – Európa, és benne Magyarország, pél-
dátlan migrációs nyomás alá került. Hazánk elsősorban nem célországgá vált, hanem 

4 A jogelőd Magyar Királyi Honvédség alapfeladata volt a második világháború végéig a „belrend 
védelme”. A haderő rendészeti feladatai a második világháborút követően eltűntek a szabályozásból, 
a honvédelemről szóló  1960. évi IV. törvény szerint az „állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély” 
pedig a Magyar Népköztársaság biztonságát, területi épségét, függetlenségét, a népi demokratikus 
államrendet vagy a társadalmi rendet, illetőleg a közrendet és a közbiztonságot fokozott mértékben 
veszélyeztető „események” bekövetkeztével a hadseregnek ismét közreműködési kötelezettsége áll 
fenn ezek felszámolásában. A hadsereg belbiztonsági feladatai a rendszerváltás után megszűntek, de 
a jelenlegi biztonsági helyzetben ez a kérdés ismét előtérbe került. 
5 Azon jogszabályok összessége, amelyek elsősorban, de nem kizárólagosan a jogalany nem magyar 
honosságára tekintettel alkalmazandók.
6 Farkas et al.  2017,  161–162. 
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főleg Nyugat-Európába tartó bevándorlók tranzitországa lett. A helyzetet nehezítette, 
hogy ennek a tömegnek csak kivételes esetben történt meg az ellenőrzött és jogszerű 
beléptetése. Bár a  2015. novemberi terrortámadást megelőzően is nyilvánvaló kockázatot 
jelentettek, a támadást követő társadalmi nyomás sürgette az államhatárok halasztha-
tatlan ellenőrzésének gyökeres szigorítását. A magyar kormány az elsők között hozta meg 
a döntést, hogy az ország fegyveres erejét bevonja a migráció kezelésébe, amely kettős 
feladatot jelentett: az egyik a határzár installálása volt, amely a jogi szabályozásban már 
meglévő feladata volt, mert ez a tevékenység a honvédelmi törvény7 36. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátásába 
 2012. január 1-jétől  egyértelműen beleértendő. A magyar államhatáron való élő erős 
őrzésbe és védelembe való bevonásához viszont már korántsem volt jogi felhatalmazás, 
így ehhez az Országgyűlés minősített többségének döntése kellett, amellyel a Magyar 
Honvédség mint Magyarország fegyveres ereje egyértelmű belbiztonsági feladatot kapott.

Hangsúlyozni kívánom, hogy ez korántsem példátlan a magyar jogtörténetben, hiszen 
a  19. század végéig létezett a katonai határőrségek és a Katonai Határőrvidék intézmé-
nye.8 A Magyar Királyi Honvédségnek egészen az első világháborúig szerepe és fel-
adata volt a „belrend” fenntartásában,9 miközben párhuzamosan működött a csendőrség 
és az államrendőrség is.10 A világégést követő évben jogutódszervezetként alakult meg 
a Honvéd Határőrség, majd Határrendőrség, amely  1950-ben  olvadt be a hírhedt Állam-
védelmi Hatóságba (ÁVH). A honvédelemről szóló  1960. évi IV. törvény szerint az „állam 
biztonságát súlyosan fenyegető veszély” pedig a Magyar Népköztársaság biztonságát, 
területi épségét, függetlenségét, a népi demokratikus államrendet vagy a társadalmi 
rendet, illetőleg a közrendet és a közbiztonságot fokozott mértékben veszélyeztető „ese-
mények” bekövetkeztével a hadseregnek ismét közreműködési kötelezettsége állt fenn 
ezek felszámolásában. A politikai rendszerváltást követően, egész pontosan  1994. május 

7 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló  2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Hvt.).
8 Farkas  2013,  148–161. 
9 A honvédségről szóló  1868. évi XLI. törvénycikk 1. §-a  szerint „A honvédség a fegyveres erőnek 
kiegészítő része, háború idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, békében kivételesen 
a belrend és biztosság fentartására is van hivatva”. Hasonlóan ezt a meghatározást tartja fenn 
az  1890. évi V. törvénycikk, valamint az  1912. évi XXXI. törvénycikk, amely azonban már nem 
kivételes eshetőségként tartja számon a béke idején fennálló belrendi feladatokat. Bővebben lásd 
Farkas  2014, 44–50. és Farkas  2015. A belrend és a határőrizet fenntartása érdekében való gyakorlati 
alkalmazására kiváló példát nyújt Kaló  2010; valamint Kaló  2008, 27–32. 
10 A m. kir. honvédségről szóló  1921. évi XLIX. törvénycikk 1. §-a  szerint „A magyar állam fegyveres 
ereje a m. kir. honvédség. A m. kir. honvédség feladata a belső rendnek és biztonságnak fenntartása 
s az ország határainak megvédése.” Ehhez mérten az első egységes honvédelemről szóló törvény, 
az  1939. évi II. törvénycikk  14. §-a  az (1) és (2) bekezdésben már úgy fogalmazott, hogy „(1) A magyar 
állam hadereje a m. kir. honvédség. (2) A honvédség feladata az országnak külső ellenség ellen való 
megvédése, a honvédelmi határszolgálat ellátása, közreműködés egyéb határőrizeti és határellenőrzési, 
továbbá a folyamrendészeti szolgálatban, valamint az ország belső rendjének és biztonságának 
fenntartásában az erre vonatkozó külön rendelkezések szerint.”
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 14-étől  a Magyar Köztársaság Határőrsége önálló közigazgatási szervként a határellen-
őrzést és a határőrizetet párhuzamosan11 látta el. A szervezet egészen a rendőrségbe 
történő beolvadásáig,  2008-ig  a belügyminiszter alárendeltségébe tartozott és alapvetően 
rendészeti12 feladatokat vitt, azaz őrizte az államhatárt, megakadályozta annak jogel-
lenes átlépését, gondoskodott az államhatár rendjének fenntartásáról, más hatóságokkal 
együttműködve ellenőrizte az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, szál-
lítmányokat, biztosította a határátkelőhelyek rendjét, elhárította az államhatár rendje, 
a határőrség által őrzött objektumok ellen irányuló erőszakos cselekményeket, meg-
tette az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és menekültügyi 
veszély kezeléséhez szükséges intézkedéseket, közigazgatási eljárásokban szakhatóság-
ként működött közre, rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet esetén vég-
rehajtotta a jogszabályokban meghatározott rendvédelmi feladatokat, valamint többek 
között ellátta a hatáskörébe utalt bűnüldözési feladatokat is.

Fél évtizeddel az első tömeges bevándorlást okozó válsághelyzet után vélelmezhető, 
hogy a Magyar Honvédség migrációskrízis-kezelésében történő közreműködése egy 
alapvetően rendszerszintű átalakítás kezdete, amelyet a biztonsági környezet gyökeres 
átalakulása kényszerített ki.

Alaptörvényi és törvényi módosítások

Jelenleg Magyarország Alaptörvénye szabályozza a Magyar Honvédség feletti vezetési 
és irányítási, valamint a Magyar Honvédség alapfeladatait.13  1989 után Magyarország 
alkotmányában, majd  2012-től  az Alaptörvényében a honvédelem legfontosabb szabályait 
az úgynevezett honvédelmi alkotmány14 tartalmazza. A 45. cikk (1) bekezdése egyér-
telműen szabályozza: „Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar 
Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és hatá-
rainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó 
feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius 
tevékenység végzése.” Ezt a rendelkezést ugyanezen cikk (5) bekezdése úgy szűkíti, hogy 
a „Magyar Honvédség szervezetére, feladataira, irányítására és vezetésére, működésére 
vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg”. Mivel az 45. cikk (1) 

11 A hatályon kívül helyezett Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése szerint a „határőrség alapvető feladata 
az államhatár őrzése, rendjének fenntartása” volt. A határőrizetről és a Határőrségről szóló  1997. évi 
XXXII. törvény 2. §-a  kimondta, hogy „az államhatár őrzése és védelme a fegyveres erők feladata. 
A Határőrség kettős rendeltetésű, sajátos jogállású és szervezetű fegyveres szerv, amely a haza katonai 
védelmét a fegyveres erőkre, a határrendészeti feladatait az e törvény rendelkezései, valamint a rá 
vonatkozó más törvények és jogszabályok alapján hajtja végre.”
12 A határőrizetről és a Határőrségről szóló  1997. évi XXXII. törvény 24. §.
13 Farkas et al.  2017,  162–163. 
14 Bővebben lásd Patyi  2016, 233–249.; Patyi  2009,  1419–1452.; Farkas  2016b,  11–39.; Farkas–Till 
 2016, 40–71.
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bekezdése nem tekinthető a Magyar Honvédség kizárólagos feladatai zárt felsorolásának, 
hanem az alaprendeltetés ismertetésének, amely a honvédelmi törvényben szabadon 
bővíthető éppen az alaptörvényi felhatalmazásnak [45. cikk (5) bekezdés] köszönhetően. 
Lex specialisként pedig éppen a honvédelmi törvény rendeltetése a katonai védelem tar-
talmának pontos meghatározása.15 Ennek megfelelően a magyar parlament keresztülvitte 
a honvédelmi törvény módosítását,16 így teremtve meg a Magyar Honvédség felhatalma-
zását a tömeges bevándorlás okozta válsághelyeztbe való közreműködésre.

A honvédelmi törvény ennek megfelelően három helyen módosult. Az alaptörvényi 
felhatalmazás szerint először is a törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja azt fogalmazza 
meg, hogy a Magyar Honvédség közreműködik „a menedékjogról szóló törvény szerinti 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején az államhatár őrzésében, az államhatár 
rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció keze-
léséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az államhatár rendje ellen 
irányuló erőszakos cselekmények elhárításában”. Másodszor az általános honvédségi 
közreműködés mellett sor került a 35/B. alcímben a részletszabályokra is „A katona 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése” címben. Harmadszor 
e címmel párhuzamosan a törvény 54/D. § taxatíve részletezi a közreműködés miben-
létet, illetve annak keretében megtehető intézkedéseket, azaz a katonák igazoltatási, 
előállítási, elfogási, ruházatátvizsgálási, határforgalom-ellenőrzési, kép- és hangfelvé-
tel-készítési jogait.

A közforgalom irányításánál és a speciális kényszerítő eszközök használatánál külön 
hivatkozás történt a rendőrségi törvényre17 is. A katonák kényszerítő eszköz haszná-
latakor ugyanis a honvédelmi törvény hangsúlyozza, hogy ha nem áll rendelkezésre 
vagy nem használható a törvényben nevesített ilyen eszköz, más, testi sérülést okozni 
képes, jogszabály által nem tiltott eszköz is használható, de ez ekkor sem irányulhat 
elsődlegesen emberölésre.18 Viszont „a közreműködői feladat végrehajtása során nem 
minősül lőfegyverhasználatnak a gumilövedék, a pirotechnikai eszköz, a könnygáz-
gránát, az elfogó háló lőfegyverrel vagy az e célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő 
célba juttatása”.19 Fontos hangsúlyozni, hogy a honvédelmi törvény 56. § (3) bekezdése 
szerint egy katona ezen közreműködési feladatakor csupán jogosult és nem köteles fegy-
verét használni. Ennek az oka, hogy a Magyar Honvédségnek tömeges bevándorlás 

15 Ilyen például a Hvt. 36. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes 
jelvények őrzése és védelme, d) pontja szerint a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő 
létesítmények őrzése és védelme, illetve e) pontja szerint egyes kijelölt létesítmények őrzése és védelme. 
A Magyar Honvédség feladatainak alkotmányos kapcsolódásai tekintetében bővebben lásd Till  2015. 
16 A módosítás az egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével 
és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló  2015. évi CXLII. törvénnyel 
történt meg.
17 Lásd Hvt. 54/D. § (1) bekezdés a) pont.
18 Hvt. 54/D. § (3) bekezdés b) pont.
19 Hvt. 54/D. § (3) bekezdés c) pont.
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okozta  válsághelyzetben való közreműködése és szükségállapotban való felhasználása,20 
valamint rendkívüli állapotban való belföldi alkalmazása21 jogkör és végrehajtás szem-
pontjából távolról sem szinonim fogalmak. A visszatérő migráció megoldása alapvetően 
rendészeti feladat, amelyet így elsősorban a rendőrségnek kell megoldania és ebben 
másodsorban működik csupán közre a Magyar Honvédség. Ehhez a közreműködéshez 
és az ezt meghatározó alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezések érvényesítéséhez elo-
dázhatatlan és nélkülözhetetlen volt az alábbi rendeleti, közjogi szervezetszabályozói, 
valamint belső rendelkezési szintű normák elfogadása.

A Magyar Honvédség közreműködésének rendeleti részletszabályozása

Vitán felül áll, hogy a Magyar Honvédség közreműködésének szabályzását és ezzel 
hatáskörének bővítését a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben politikai és jog-
alkotási szempontból egyaránt indokolt alaptörvényi és törvényi szinten tartani. A ren-
deleti és az alatti szabályozásnak egyetlen célja a törvényi szabályozás rugalmas részlet-
szabályozása marad.

Ilyen a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetése:  2015. szeptember  15-én  
 12.00 órától  2016. március  15-e 00.00 óráig Magyarország Kormánya Bács-Kiskun 
és Csongrád megyében rendelet formájában hat hónapra hirdette ki a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzetet,22 amellyel kezdetben két megyére határozta meg a Magyar Hon-
védség feladatainak időbeli és területi hatályát. A bevándorlók e szabályozásra és annak 
hatására azonnal reagáltak, és útvonaluk megváltoztatása miatt a kormány a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzetet Baranya, Somogy, Zala és Vas megyékre is kénytelen 
volt kiterjeszteni. A  2016. március 9-én  hatályba lépett új kormányrendelet23 a tömeges be-
vándorlás okozta válsághelyzetet országosan kiterjesztette először csak  2016. szeptember 

20 A Hvt. 36. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Magyar Honvédség felhasználása a Magyar Honvédség 
részvételét jelenti szükségállapot idején az erőszakos cselekmények elhárításában.
21 A Hvt. 80. § a) pontja szerint a Magyar Honvédség alkalmazása a fegyveres erő rendeltetésszerű 
használatát, vagyis harctevékenységet jelent.
22 Lásd a 269/2015. (IX.  15.) Korm. rendeletet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével 
összefüggő szabályokról, valamint a 270/2015. (IX.  18.) Korm. rendeletet a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő 
kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő 
szabályokról.
23 Lásd a 41/2016. (III. 9.) Korm. rendeletet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország 
egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával 
és megszüntetésével összefüggő szabályokról. 
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9-ig, majd újabb módosító rendeletekkel24 – egyetlen időszak kivételével – az elmúlt fél 
évtizedben. A legutolsó módosító rendelet25 értelmében vélelmezhetően  2020. szep-
tember 6-ig  lesz tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarországon. Az országos 
rendőrfőkapitány és jelenleg az országos idegendrendészeti főigazgató26  15 naponként 
tájékoztatni köteles a belügyminisztert a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet 
megalapozó körülményekről.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben felmerülő közös feladataik végre-
hajtása érdekében a Magyar Honvédség, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság 
folyamatosan együttműködik az államhatár őrzésében, az államhatár rendjének védel-
mében, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt szükséges huma-
nitárius, illetve sajátos katonai és rendőri szakértelmet igénylő feladatokban. Ennek 
érdekében a törvényi keretek közötti együttműködés részletes szabályait is meg kellett 
alkotni a szervezetek között. Ez egyrészt a két tárca belső szabályzatainak saját hatás-
körben történt módosításával, másrészt pedig a Magyar Honvédségnek a rendőrségi 
feladatok ellátásában történő közreműködése rendjéről szóló 25/2015. (IX.  14.) BM–HM 

24 32/2020. (III. 5.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország 
egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával 
és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
(hatálytalan:  2020. III. 8.); 217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, 
fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról (hatálytalan:  2019. IX. 8.);  20/2019. (II. 22.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet 
elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) 
Korm. rendelet módosításáról (hatálytalan:  2019. III. 7.);  159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint 
a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról (hatálytalan:  2018. IX. 7.); 21/2018. (II.  16.) Korm. 
rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő 
elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő 
szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról (hatálytalan:  2018. III. 7.); 
247/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország 
egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával 
és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
(hatálytalan:  2017. IX. 7.); 36/2017. (III. 6.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, 
fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról (hatálytalan:  2017. III. 7.); 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet 
elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. 
rendelet módosításáról (hatálytalan:  2016. IX. 9.).
25 Lásd a 32/2020. (III. 5.) Korm. rendeletet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország 
egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával 
és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról.
26 Lásd a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendeletet az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről. 
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együttes utasítással valósult meg. A BM–HM együttes utasítás különösen a közös jár-
őrözési és intézkedési feladatok szabályait pontosította.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködés során az utasítás 
értelmében a Magyar Honvédség állományának tagja köteles a rendőrrel szorosan együtt-
működni. Minden közös járőrszolgálat27 során a járőrvezető – kivétel nélkül – rendőr, 
aki elsősorban köteles az intézkedést a rendőrségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
szerint foganatosítani vagy a foganatosítást kezdeményezni. Ha viszont az intézkedésre 
okot adó eseményt vagy körülményt a katona járőrtárs észleli, intézkedést önállóan 
csak akkor kezdeményezhet, ha a rendőr járőrvezetővel nincs közvetlenül kapcsolatban, 
az nem érhető el azonnal vagy nyomban szükséges intézkednie.28 A kivételesen intézkedő 
katona rendőr járőrtársnak folyamatosan figyelnie kell közvetlen környezetét, valamint 
az intézkedés alá vont személyt, és készen kell állnia az érintett esetleges menekülésének 
megakadályozására vagy – ha erre szükség van – támadásának elhárítására. Rendkívül 
fontos korlátozás, hogy a rendőr állományú járőrvezető semmiképpen sem utasíthatja, 
csupán felkérheti intézkedésre a jelen lévő katona közvetlen elöljáróját vagy magát a járőr 
katonát. A rendőri felkérés teljesítését a felkért katona meg is tagadhatja, ha megítélése 
szerint a felkérés nem jogszerű29 vagy nem lehetséges, illetve annak végrehajtása tőle 
nem várható el.30 A felkérő rendőrt erre természetesen figyelmeztetnie kell. Az intézkedés 
foganatosítása során – tekintettel arra, hogy a járőr tagjai különböző szolgálati törvé-
nyek személyi hatálya alá tartozhatnak – a foganatosító személy tekintetében irányadó 
jogszabályokban meghatározott kényszerítő eszközök alkalmazhatók. Ha a rendőr vagy 
a katona intézkedett, az intézkedés tényét és körülményeit haladéktalanul jelentenie kell 
saját elöljárójának. Az intézkedés foganatosítását követően a járőrvezető felelős a meg-
tett intézkedés jog- és szakszerűségéért.31 Ez a rendelkezés azonban csak az intézkedés 
panaszjogi szempontjait érinti, és nem jelenti azt, hogy az intézkedés során tanúsított 
magatartásért később a fegyelmi vagy akár a büntetőjogi felelősséget automatikusan 
a járőrvezető viselné. A feladatellátással kapcsolatos esetleges fegyelmi jogi és bünte-
tőjogi felelősség a büntetőjogi értelemben vett katonákra vonatkozó szabályok szerint 
alakul, teljesen függetlenül a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó 
szabályozástól.

Magyarországnak azon államhatárszakaszain, amelyeket a tömeges bevándorlás külö-
nösen érint, úgynevezett tranzitzónák32 alakíthatók ki. Az ideérkező bevándorlók ideig-
lenes elhelyezése mindaddig megtörténhet, ameddig a menekültügyi eljárást – az Európai 

27 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 6. §.
28 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés. 
29 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont.
30 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pont.
31 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 7. §.
32 Lásd az államhatárról szóló  2007. évi LXXXIX. törvény  15/A. § alapján a menekültkénti 
vagy oltalmazottkénti elismerését kérő személyek átmeneti tartózkodására és a menekültügyi, 
idegenrendészeti eljárások lefolytatására, valamint az ezekhez szükséges létesítmények elhelyezésére 
szolgál.



1641

Vallásszabadság mint kötelem a honvédelmi jogban

Parlament és Tanács nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó 
közös eljárásokról szóló  2013. június 26. napján kelt  2013/32/EU irányelvének 43. cik-
kével összhangban kialakított speciális eljárási keretek között – lefolytatják. A tranzit-
zónákat is a rendőrség és a Magyar Honvédség személyi állománya biztosítja, őrzi, 
védi, valamint szükség esetén intézkedik.33 A rendőrök és katonák a közös intézkedés 
mellett együttműködnek a kölcsönös logisztikai, egészségügyi támogatásban, a lakosság 
tájékoztatásában, a menekültek regisztrálásában és a menekülteknek szóló szaktanács-
adásban is. A Magyar Honvédség felhasználhatja a nemzetközi, külszolgálati, valamint 
civil-katonai együttműködésben szerzett tapasztalatait ezen új feladat ellátása során 
úgy a lakosság tájékoztatása és az együttműködés, mint a migránsok kezelése terén. 
A honvédek külföldi humanitárius feladataik során alkalmazott pszichológiai ismere-
teiket felhasználhatják, segítenek az ételek kiosztásban, az adminisztrációban, a regiszt-
rációban, valamint a gyűjtőpontokon a rendőrséggel egyeztetett esetekben. Lehetetlen 
vállalkozás volna a bevándorlás jövőbeni alakulásának mértékét előre megbecsülni, 
amelynek hiányában ugyancsak képtelenség megfogalmazni, hogy a Magyar Honvéd-
séggel kapcsolatban milyen további szabályozási igények, illetve feladatok merülhetnek 
fel.34 Fél évtized tapasztalatait elemezve biztosan kijelenthető, hogy a migrációs ki-
hívás kezeléséhez holisztikus megközelítésre van szükség. Ennek részeként – ameddig 
a legtöbb állam a Covid–19-betegséget okozó SARS-CoV-2-koronavírus terjedésnek 
lassításával, a fertőzés egészségügyi és gazdasági következményeinek felszámolásával 
van elfoglalva – a Magyar Honvédség közreműködésére úgy a műszaki határzár létesí-
tésében,35 mint az élő erős védelmi feladatok tekintetében nélkülözhetetlen szükség van.

A vallásszabadság kiemelt védelmének indokai

A Magyar Honvédség katonái a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésekor 
az államhatár őrzésével, annak rendjét fenyegető összeütközés és a migráció kezeléséhez 
elégedhetetlen intézkedéseknél, Magyarország határai elleni erőszak kiküszöbölésével, 
közúti gépjárművek feltartóztatásával, helyszínbiztosítással, területzárral, bizonyos 
kényszerítő eszközök bevetésével és végül személyi szabadságot korlátozó és nem 
korlátozó intézkedésekkel működnek közre. Különösen ez utóbbi intézkedési jogosultság 
gyakorlása során köteles a Magyar Honvédség tagja a bevándorlók vallásszabadságát 

33 Lásd 25/2015. (IX.  14.) BM–HM együttes utasítás  10–11. §.
34 „A honvédelmi miniszter rámutatott: míg a honvédség külföldi katonai missziókban, például 
Afganisztánban és Irakban legjobb tudása szerint küzd a terrorizmus ellen, addig Magyarországon 
ezt nem teszi lehetővé teljes mértékben a jogszabályi környezet. Ahhoz, hogy a Magyar Honvédség 
a legmagasabb színvonalon tudja teljesíteni feladatát, és megfeleljen a megváltozott biztonsági 
kihívásoknak, szükség van az Alaptörvény módosítására is.” Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter 
nyilatkozata  2016. március 24-én. Elérhető: Révész  2016.
35 Részletesebben lásd Padányi  2015.
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tiszteletben tartani, hiszen ez éppen az az intézkedési kör, amelyben eljárva az eljárás 
alá vont vallásszabadsága veszélyben van, illetve leginkább csorbulhat.

A vallásszabadság védelmének igénye végigkíséri az emberiség történelmét. De miért 
emelkedik ki a vallásszabadság a többi alapjog közül? A vallásszabadság kivételes fontos-
ságát az adja, hogy alapvetően eltérő részjogosultságokat tartalmaz, mint a többi emberi 
jog,36 és az állam által elismert vallások tekintetében már az antik római jogban is szent 
és sérthetetlen (sacro sanctus)37 volt. Először is a személyek a kezdetektől elidegenít-
hetetlennek tartották és tartják jogukat saját hitbéli meggyőződésük megválasztásához 
és az attól való elhatárolódáshoz (vallásos gondolatszabadság). Megjegyzendő, hogy 
még jelenleg is léteznek kevésbé toleráns vallások, vallásos régiók, illetve vallási irány-
zatok, amelyek a másként hívők megtérítését38 vallási kötelességüknek tartják. A val-
lásos gondolatszabadság mellett további összetevő a szabad vallásgyakorlás: a hitbéli 
meggyőződés kifejezésének szabadsága vagy elhallgatása, amelynek további összetevője 
az egyes egyházakhoz való tartozás, onnan való akadálytalan kilépés, valamint az adott 
egyház liturgiáján való részvét, illetve attól való távolmaradás. Az egyházaknak befo-
lyástól mentes igehirdetés, oktatás, gyülekezeti élet és karitatív tevékenység érdekében 
autonómiára van szükségük. A szabad vallásgyakorlásnak részét képezi a gyermekek 
vallásos nevelésének megválasztásához való joga. Ennek következtében egyetlen állami 
hatóság sem alkalmazhat sem pozitív, sem negatív diszkriminációt sem egyházak, sem 
az egyházhoz tartozó hívők felekezeti hovatartozása miatt.

A vallásszabadság mennyiségileg több, minőségileg pedig más elemeinek védelmére 
tehát egyértelműen a többi emberi jognál történelmileg régebben felmerült az igény,39 
másrészt a vallásszabadság általában több szempontból támadható, mint a többi emberi 
jog, harmadrészt a vallásszabadság egyéni és kollektív gyakorlása során a jognak haté-
kony védelmet szükséges nyújtania a más vallásúak, illetve nem vallásosak és ateisták 
részére is.40 Ennek követelménye az állam vallásos semlegessége, valamint az állam 
és az egyház teljes elválasztása, hiszen minden jogállamnak intézményesített védelmi 
kötelezettsége van az alapvető jogok terén. Ezek közül ugyan nem kivételezett a vallás-
szabadság joga sem, sőt az alapjogok „erősségét” nézve az élet és személyi biztonság 
körébe tartozó jogok előrébb sorolandók.

Különösen a muzulmán hitű bevándorlók esetében tapasztalható, hogy a vallásuk 
gyakorlása a mindennapi életvitelük része. Az imádság előtt el kell végezniük a rituális 
tisztálkodást, majd megkezdődhet az egyéni vagy csoportos imádkozás. Az imádság 
időpontjai napszak szerint (Fadzsr – napkelte előtt két meghajlás, Dohr – délben négy 
meghajlás, Aszr – délután négy meghajlás, Magrib – naplementekor három meghajlás, 

36 Földesi  1994,  119–144. 
37 Ivers  1991, 92.
38 Az afgán muszlimok 96%-a  tekinti kötelességének mások iszlám hitre térítését. The World’s 
Muslims: Religion, Politics and Society (2014). 
39 Davis  2013.
40 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948). 
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Isa – este négy meghajlás) szerepelnek a Koránban. Nyomós indok (idegenrendészeti 
meghallgatás, nagykövetségre kísérés, betegség stb.) esetén lehetőség van az imaalkalmak 
összevonására is. A minden vallás esetében a vallás és gyakorlatának biztosítását jelentő 
vallásszabadság komponensei41 közé tartozik a magánjellegű, illetve nyilvános vallásos 
szertartásokon való részvétel, a részvételtől való tartózkodás lehetősége, más vallásos 
jellegű tevékenység vagy véleménynyilvánítás joga, valamint általánosan bármilyen 
vallásos hiten alapuló, illetve e hit által megkövetelt személyes vagy közösségi maga-
tartásforma, így az étkezés is.

A szálláshelyeken és tranzitzónákban a vallási rítusok gyakorlása minden esetben 
engedélyezett és akadálytalan. Az őrzött szálláshelyeken az esetlegesen ellenséges hitű 
bevándorlókat minden esetben elkülönítik. Bár a menekültügyi őrizetben nincs lehe-
tőség minden felekezetnek külön imaszobát biztosítani, de a saját szobájukban a hívek 
zavartalanul imádkozhatnak. Még az eseti vagy nagykövetségi meghallgatások szerve-
zése során is az istentisztelet időpontját figyelembe veszik. A bevándorlók őrzött szál-
láshelyeiken írásban nyilatkoznak: egy formanyomtatványt kell kitölteniük, amelyen 
bejelölik a vallási előírások által megkövetelt étkezési előírásokat és kizárt összetevőket. 
Természetesen joguk van a nyilatkozat megtagadásához is. A jelenlegi gyakorlat alapján 
ennek teljesítése nem jelent problémát. Az iszlám hitű bevándorlók megengedett ételei 
és összetevők a halal, a tiltottak pedig a halam kategóriába tartoznak. A tiltott ételeknek 
három alapkategóriája van: állati belsőségek (állati zselatin, csontok és szervek), sertés-
származékok, valamint a kivéreztetés nélkül elhullott valamennyi állat. Az iszlám alko-
holtilalma közismert, viszont az már kevésbé, hogy az alkoholban pácolt élelmiszerek is 
tiltottak. Hideg élelemben, különösen konzerveken sosem szerepelhet sertésszármazék 
(például bőrke). A meleg ételeket készítő konyha folyamatosan más húsokat, különösen 
szárnyas vagy marhahúst használ.

Javaslatok

Az európai államok, okulva a  2015-ös  migrációs válságból, kiemelt támogatásukról 
biztosították a görög hatóságokat, hogy még ott feltartóztatható legyen a tömeg a száraz-
földi és görög határok mentén. Görögországban 21 670 migráns tartózkodik, akik közül 
8508 fő szír, 4664 fő afgán és 4434 fő iraki állampolgár. Többségük már nem a görög 
szigeteken, hanem a görög félszigeten él.42 A görög menekültügyi rendszer a belső terü-
leteken jelenleg 22 399 fő lakhellyel történő ellátására rendezkedett be, amely hamarosan 
megtelik.43 Több lehetséges következménye is lehet a  2020 februárjában történt török 
határnyitásnak. Egyrészt végződhet egy kompromisszumos megállapodással Törökor-
szág és az Európai Unió között, amely során az unió vállalja, hogy elfogadható összeget 

41 A menedékjogról szóló  2007. évi LXXX. törvény 64. § (1) bekezdés b) pont.
42 Population breakdown in ESTIA Accommodation Scheme (s. a.).
43 ESTIA Accomodation Capacity, Weekly Update (s. a.).
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fizet Törökország számára a migránsok feltartóztatása érdekében. Ha ez meghiúsul, 
a görög–török határon állandósulhatnak a tömeges határátlépések. Ezek a bevándorlók 
vélelmezhetően leginkább olyan kultúrkörből érkeznek majd, ahol a vallás körül forog 
az egyén élete, de legalábbis az átlagos európai kultúrkörben élőknél sokkal nagyobb 
jelentősége van a vallásgyakorlásnak. Nemcsak a vallásszabadság garantálása, hanem 
általában a Magyar Honvédség katonáinak a tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közreműködését lényegesen elősegíti a bevándorlók hitének és hitéletének 
behatóbb ismerete. Alapvetőnek tartom, hogy a katonák még a határőrizetben való közre-
működésük megkezdése előtt alapos felkészítést és kiképzést kapjanak az iszlám hitről 
és hitéletről. Különösen fontosnak tartom ezt azoknál a katonáknál, akik járőrként telje-
sítenek szolgálatot hazánk déli határszakaszán. Járőrszolgálat során például szükségessé 
válhat a bevándorlók ruházatának átvizsgálása, illetve a motozás. Ennek indoka, hogy 
a fegyverek vagy élet kioltására alkalmas egyéb eszközök elkobzásával az azonnali 
tényközlő jelentésbe (ATJ) tartozó rendkívüli eseményeket kizárják vagy megelőzzék. 
A ruházat indokolt átvizsgálása történhet tapintásos módszerrel (motozás) vagy a levett 
ruha átvizsgálásával. A muszlim vallású bevándorlók számára viszont tilos mind a saját, 
mind az ellenkező nem előtti meztelenség. Ha a Magyar Honvédség határra vezényelt 
személyi állománya a vallási különbségeknek tudatában van, a szolgálatteljesítés során 
megfelelő kommunikációval és eljárással a konfliktusok megelőzhetők, de mindenképpen 
csökkenthetők lehetnének.

A jelenlegi kedvező migrációs adatokat árnyalja, hogy  2020. február 28-án  Szíriában 
33 török katona életét vesztette egy légicsapásban, amely közvetlenül azzal a következ-
ménnyel járt, hogy a török külügyminiszter bejelentette: Törökország a továbbiakban 
nem tud egyedül megbirkózni a menekültek problémájával, így innentől nem állja útját 
a bevándorlóknak.44 A szomszédos uniós tagállamra, Görögországra viszont komoly 
terheket ró a menekültügy-ellátó rendszerének működtetése és a Covid–19-betegséget 
okozó SARS-CoV-2-koronavírus terjedésnek lassítása, a fertőzés egészségügyi és gazda-
sági következményeinek felszámolása. Ezért komoly eshetősége van, hogy a migránsok 
számának növekedésével az ellátórendszer működtetésére nem lesznek megfelelő kapa-
citások és újra milliók indulnak el Európa felé, így az ebben a tanulmányban foglaltak 
 2015 után újra aktualitást nyernek.45
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A háború fogalma a keresztény vallásbölcseletben

Kuminetz Géza

„Nabotnak, a jiszreelitának volt egy szőlőskertje Achábnak, Szamaria királyának a palo-
tája mellett. Acháb beszélt Nabottal. Így szólt hozzá: »Engedd át nekem a szőlőskertedet, 
hogy veteményeskertül szolgáljon nekem; egész közel fekszik házamhoz. Adok érte egy 
jobb szőlőskertet, vagy ha úgy tetszik jobban, kifizetem az árát pénzben.« Nabot azonban 
azt válaszolta Achábnak: »Az Úr óvjon attól, hogy atyáim örökségét átengedjem neked!« 
[…] Felesége, Izebel erre azt mondta neki: »Hát nem te vagy Izrael királya? […] Majd én 
megkerítem a jiszreeli Nabot szőlejét. […] Nabotot megköveztük, halott.”1

A háború kíséri és kísérti az embert történelme során. Mintha csak törvény lenne, 
hogy „a béke jólétet szül, a jólét gőgöt, a gőg háborút, a háború nyomort, a nyomor alá-
zatosságot, az alázatosság békét – és aztán da capo”.2

A háború problémája főleg erkölcsi kérdéseket vet fel a filozófiában, mert „minden 
állam érzi, hogy a háború olyasvalami, amiért mentegetőznie kell s ezért mindegyik 
fél a másikra hárítja az érette való felelősséget, a háborút rákényszerítettnek minősíti 
s a benne való részvételt erkölcsi motívumokkal igyekszik indokolni”.3 A háború erkölcsi 
megítélésének kérdése „értékkérdés, quaestio iuris, amelyet a történelem sem tud soha 
quaestio facti-vá változtatni”.4 Az értékek értékelése aztán nemcsak a háború filozófi-
ájának tanulmányozását, hanem bizonyos értelemben a filozófia,5 a filozófiák, vagyis 
világnézetek, vallások háborúját, nyomában civilizációk, kultúrák ütközését is jelenti.

Antropológiai megfontolások

A háborút kitervelt és végrehajtott agresszív viselkedésként modellezhetjük. Az ember, 
noha gyámoltalan és fegyvertelen, a közössége ölén sokáig védelmet követelő lényként jön 
a világra, mégis értelmes természetének köszönhetően felfegyverzi magát, hogy megvédje 
önmagát és közösségét, biztosítva így az élet tisztes leélésének feltételeit. Ennek egyik esz-
köze a szerszámkészítés. A másik az agresszió, a harmadik a közösségéhez való hűség.6 
Úgy tűnik, hogy „az ember ősjelenségéhez tartozik az, amit az a kérdés világít meg: ki 
az erősebb? Nyomában az erők összemérésének, a másik kiszorításának egészen annak 

1 1Kir. 21, 1–16. Az idézetben szereplő szőlő természetesen bármi lehet, amit az ember megkívánhat, 
és birtokolni vágyik (pénz, hatalom, kultúra, dicsőség, élvezetek, emberi tulajdonságok stb.).
2 Jehlicska  1916, 265.
3 Kornis  1916,  102.
4 Kornis  1916,  105.
5 Kornis  1916,  114.
6 Sölle  1984, 494–502.
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megsemmisítéséig.”7 De vajon az agresszió önmagában való rossz? A humánetológusok azt 
állítják, hogy az állatvilágban az agresszió fontos szerepet tölt be a csoport vagy populáció 
fennmaradásában azzal, hogy „hozzásegít az erőforrások optimális elosztásához a cso-
porton belül”.8 Az emberben önmagában meglepően csekély a csoporton belüli agresszió,9 
szemben a csoporton kívülivel.10 Ám az ember esetében „megjelent egy eszközökben, 
előfordulási módokban sokkal gazdagabb, a csoportok szintjén működő agressziós forma 
is: a kulturális agresszió, amelynek csak nagyon áttételesen van köze a biológiai agres-
szióhoz. […] A kultúra még a biológiai agressziónk formáit is képes nagymértékben befo-
lyásolni, és ezért az emberi agresszió megnyilvánulásai rendkívül változatosak lehetnek. 
Az adott kultúra hatása alatt, tanulással, az ember biológiai agressziója egészen alacsony 
szintre is szorítható, és nagyon magas szintre is emelhető.”11 Ezért a természet nem igazolja 
a háborút, vagyis az emberben nincs közvetlen gyilkos ösztön.12 Az agresszió ugyanakkor 
nemcsak csökkenthető, hanem, szintén tanulással (kondicionálással) jelentősen növelhető 
is.13 A szocializáció ebből a szempontból azt jelenti, hogy az ember megtanulja a benne 
ébredő agressziót kellő módon kezelni, szociálisan szabályozni.14 Ne felejtsük el, hogy 
a fájdalom és a sérelem, ha időben nem orvosoljuk, szintén agresszióvá válik.15

Az ember biológiájában tehát benne van a konfliktus lehetősége, annak kiélezése 
és a békés megegyezés egyaránt. De az ember alapvetően a fajtársaival szemben nem 
vérszomjas, nincs benne úgynevezett gyilkolási ösztön.16 Az ölés az önvédelem legvégső 
eszköze, a gyilkolásra való kondicionálás és készsége az úgynevezett kulturális agres-
szió műve, tehát szerzett tulajdonság, amelyért destruktív eszmék és módszerek, illetve 
az ilyeneket kitaláló és érvényesítő emberek a fő felelősök.

A háborús feszültségek okai

A társadalmi és a népek közti ellentétek kiélezéséért különösen három hatalmi tényező 
felelős: a túlzott nacionalizmus, az ipari és kereskedelmi kapitalizmus és a pénzvilág 
előretolt csatársora, a média. A nacionalizmus azért, mert a nemzet és a nemzetiség 

7 Weber  2001, 249.
8 Csányi  2015, 54.
9 Csányi  2010, 70.
10 Csányi  2004,  171–172. Hasonló következtetésre jutott a pszichológus Elliot Aronson is, aki szerint 
nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az emberi agressziónak ösztön eredete lenne. Aronson  2001, 
256.
11 Csányi  2015, 54–55.
12 Erről részletesebben lásd Gronemeyer  1984, 519–534.
13 Csányi  2010,  125.
14 Csányi  2010,  125.
15 Hársfai  2009, 46.
16 A ragadozó-gyilkoló ösztön az emberben más fajokkal szemben azonban megjelenik. Ennek látható 
jele a vadászat.
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igényeit előbbre valónak tartja az emberiség jogainál, az állam igényeit az Isten törvé-
nyeinél. A kapitalizmus azért, mert a bírvágy, a kapzsiság, a konkurencia, az erősnek 
a gyenge kizsákmányolására, elnyomására irányuló törekvése volt az a tényező, amely 
az embert minden idők óta embertársa ellenségévé tette; továbbá azért is, mert a nagytőke 
mai szervezetében rá van utalva a külföldi piacok bevonására, és mert a tőkének mindig 
eminens érdeke volt az államok háborús fegyverkezése. Végezetül a sajtó, amely a maga 
erejéből nem tudván megélni, azt szolgálja, aki megfizeti: kormányt, politikai pártot, 
ipari érdekeltségeket, amelyeknek érdekében a legrövidebb időn belül egész országok 
közvéleményét át tudja formálni. Ezek nyomán beszélhetünk gyarmatosító, imperialista 
és nacionalista háborúkról.17

Ezzel szemben a keresztény felfogású béketörekvések kettős módon hatnak: egyrészt 
a népeket a béke szeretetére hangolják, másrészt pedig az egyes emberek, országok 
béketörekvéseit igyekszik összehangolni a politika eszközeivel, megtörve a sajtó, a túlzó 
nacionalizmus és a tőke uralmát.18 Megjegyezzük, hogy a civilizáció és a kultúra maga 
is egyfajta verseny, hódítás, a természet vagy más civilizációk, kultúrák legyűrése, tehát 
az eltérő (nemzeti) civilizációkban és kultúrákban eltérő és sokszor antagonisztikus 
világnézeti, vallási állásfoglalások vannak, amelyek könnyen háborús gyúanyaggá vál-
hatnak.19 A vallási meggyőződés is igen erősen manipulálható.

A történelem szomorú ténye, hogy szinte mindig volt háború. Ám ebből nem lehet 
levonni azt a következtetést, hogy ez szükségszerűen hozzátartozik az emberi léthez.20

A háború kérdése a tömegtársadalmakban

Kiélezett konfliktusforrás ma a környezetszennyezés, mivel a tőke nem vállal felelősséget 
az általa okozott kárért. A károk már nemcsak helyben, hanem távol is jelentkezhetnek. 
Ezek az úgynevezett környezeti feszültségek politikai instabilitáshoz, illetve fegyveres 
konfliktusokhoz vezethetnek.21

Meglepő, de igaz, hogy az emberi személyiség mára tömegméretekben csenevész, 
sőt kóros formákat ölt. A politikai vezetők sem mentesek ezektől a súlyos személyiség-
zavaroktól.22

Mármost miként kell megítélnünk az emberek, népek közti konfliktusokat? Két fő 
nézet létezik: az egyik szerint ez negatív tényező, tehát kiküszöbölendő, míg a másik 
felfogás az emberi együttélés kiküszöbölhetetlen tényezőjének tekinti. A helyes felfogás 
a kettő között van: a konfliktusokat emberi módon kell megoldani, és akkor a feszültség 

17 Häring  1981, 238–240, 436.
18 D. P.  1931,  175.
19 Kornis  1916,  125.
20 Fisichella,  2001, 49.
21 George  2009, 31.
22 Bogár  2013,  150.
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nem megszűnik, hanem termékeny marad. Csak végső szükség esetén megengedett 
a szoros értelemben vett háború viselése.

Az embernek van rendszerszervező és kultúrateremtő képessége, amelyben megte-
remti, kiszélesíti és fenntartja az élethez szükséges feltételeket, erőforrásokat. Ez a törek-
vése konfliktusokkal terhes, akár a csoporton belül, akár pedig kívül, és ez a konfliktus 
végül különbözőképpen alakulhat. Egyik módja a vita és a megegyezés, a másik módja 
a háború. A háborút olyan embercsoportok közti konfliktusnak kell tekintenünk, amelynek 
halálos következményei vannak.23 A háború nemcsak csata, hanem felkészülés, ellátás, 
szervezés és harci szellem is. Tehát egy egész stratégia, benne a kommunikációval, az ideo-
lógiával, a vallási meggyőződéssel az elérendő cél érdekében. Röviden kulturális konst-
rukció, benne a harci kedv fenntartásának, az ellenség gyűlöletének érdekében az agyafúrt 
manipulálással.24 A mai időben a háborúkat mint érdekérvényesítő eszközöket elsősorban 
a „világpolitikai célokat kitűző kis csoportok hatalmi helyzetben, a kényszerek és a média 
segítségével képesek a kilúgozott kultúrájú, egyszemélyes csoportok dominálta tömegeket 
időlegesen befolyásolni, és a háború konstrukcióját létrehozni”.25

Természetes csoportok ma már alig vannak.26 Az emberiség társadalmiasulása úgy 
alakul napjainkban, hogy egy globális megapopuláció épül, amelyben az uralkodó forma 
az úgynevezett egyszemélyes csoport, ahol „minden érzelmi kapcsolat, érdek, hűség saját 
maga felé irányul. A külső csoportokkal, legyenek azok egy- vagy többszemélyesek, 
csupán egyezkedni hajlandó. Ez természetesen távol van a biológiailag optimális álla-
pottól, hiányzik belőle a hűség, a szolidaritás, a tradíció és még számos fontos elem, 
ami a természetes kultúrákat jellemzi. […] A személyes szabadság, az emberi jogok 
védelme az egyszemélyes csoportokat segítő koncepciók.”27 Mindebből az tűnik ki, hogy 
a mai társadalmakban „hiányzik a tradicionális ellenségkép, a hagyományos kényszerek 
morális aurája, és ezek helyett lényegében ismeretlen kultúrájú egyszemélyes csopor-
tokat kell meggyőzni és egy magasabb szinten, legalább időlegesen, pszeudocsoporttá 
forrasztani, hogy a háborús szisztéma kialakulhasson. […] Miután idegen csoportok 
elleni akciókat könnyű az emberekben aktiválni, folyamatos lehet az együtt élő külön-
böző vallású, nyelvű csoportok konfliktusa is, bár az átfedések, a gyenge szocializáció 
miatt egy normális társadalomban ritkán érik el a háborúhoz szükséges szervezettséget 
és emocionális intenzitást. […] Ma már akár az egész világ elpusztítható szervezetten, 
racionálisan a megfelelő háborús konstrukció kialakításával. […] Ma már nem területi 
vagy anyagi szükségletek, nem belső kényszerek a legfontosabb komponensei a háború 
konstrukciójának, hanem az ideák, azaz a szervezett hiedelmek a fő szervező mecha-
nizmusok.”28 A túlnépesedés, a területigény, és bármi, ami háborús konfliktus magva 

23 Csányi  2006, 266.
24 Csányi  2006, 273.
25 Csányi  2006, 274.
26 Csányi  2004,  190–191.
27 Csányi  2004,  192.
28 Csányi  2004,  192–194.
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lehet, úgy tűnik, inkább csak akkor vezetnek tényleges háborúhoz, ha azt kellő ideák 
és hiedelmek feltüzelik, hiszen mindenfajta érdeket legalizálni kell.29

A háborús konfliktus fő forrása immár maga a globális, imperialista, kapitalista, világ-
hódító szellem és hatalom, amelynek ma álruhája a demokrácia, de valódi természete egy 
minden korábbinál totálisabb totalitarizmus. Ez a totalitarizmus nemcsak egy tömegtár-
sadalom strukturálatlansága, hanem egy atomizált és egyénekre lebontott tömeg speci-
ális állapota, amely „negatívan foglalja magában a pusztítást, vagy legalábbis a biológián 
(családon), tradíciókon, valláson vagy munkakooperáción és pihenésen alapuló társadalmi 
egységek meggyengítését; pozitívan az óriási és szétválaszthatatlan tömegszervezetek 
uralmát, amely az egyént elszigetelten és manipulálhatóbb helyzetben hagyja”.30

Látva az ember új globális társadalmi helyzetét, azt kell megállapítanunk, hogy szilárd 
csoportkötődés és érett erkölcsi ítélőképesség nélkül a ma embere hihetetlen mértékben 
manipulálható, könnyen gyűlölködővé, agresszívvé tehető. Ezért a háborús feszültség 
kiéleződését – természetesen a médiahatalom közreműködésével – maga az egyed (nem 
mernék itt egyéniségről, igazi személyiségről beszélni) mintegy magában hordozza, 
szinte csak aktiválni kell.

A keresztény bölcselet álláspontja – történelmi hosszmetszetben

A kereszténység alapvetően békességet hirdető és teremtő vallásként jelent meg a nem-
zetek között. Ezt főleg úgy érte el, hogy először is az emberi szívben, az egyénben terem-
tett békességet. Nagy realitásérzékkel látta, hogy a háború szinte ősjelensége az emberi 
életnek, ám nem táplálta a háborúskodás tüzét. A századok pedig óhatatlanul kiérlelték 
a háború és a béke kérdésében is a maga sajátos tanítását.

Ez a tanítás az ágostoni–tamási hagyomány alaptételeivel szilárdult meg, és az ebben 
található alapelvek lényegileg ma is érvényesek. Ennek az alap keresztény doktrínának 
hat alaptétele van, ezek az alábbiak:

• A háború nem mindig bűn, hanem olykor megengedett, ezért indítása jogos lehet.
• A jogos hadviselés megfontolása és esetleges megindítása az állami főhatalom 

birtokosának a feladata.
• A háború tényleges megindításához kellő okra van szükség (például az ellenfél 

részéről történő jogsértés, beleértve a jogtalan fegyveres támadást is, amely esetben 
jogos védekező háborúval van dolgunk).

• A jogos háború célja nem a győzelem kivívása, nem is az ellenfél leigázása, hanem 
a béke és az igazságosság rendjének visszaállítása.

• A háború viselését csak végső eszközként szabad bevetni, vagyis akkor, amikor 
minden más békéltető kísérlet eredménytelen maradt.

• A háborút becsületes szándékkal kell megvívni.

29 Csányi  2015, 319.
30 Dahrendorf  1994,  137–138.
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Az idő múlásával fejlődött a haditechnika, és a nemzetközi jog alapelveit is kezdték 
megfogalmazni. A társadalmi változások a  16. században új problémákat vetettek fel, 
ezért a fenti elveket át kellett gondolni és újra kellett fogalmazni. Ezt a feladatot végezte 
el két spanyol tudós: Francisco de Vitoria és Francisco Suárez. De Vitoria úgy modellezi 
a társadalmi valóságot, hogy az immár nemzetközivé vált társadalomnak mégis megvan 
az alapvető egysége és benne az államoknak egymással való közössége. Ebből a tézisből 
vezeti le „[a] jogos háború megindításának szükségességét, amikor az állami főhatalom 
birtokosa, mint bíró, a megtorló igazságosság értelmében a rend felforgatói ellen jogos 
háborút indíthat. […] Nem bosszúról van itt szó, hanem a jogok bírói úton való érvénye-
sítéséről, egy ítéletről. […] Az államnak hatalmában áll, hogy saját alattvalóit, ha azok 
bűnösek és veszedelmesek reánézve, megbüntesse, – épp így az egész emberiségnek, 
az egész világnak hatalma van, hogy a bűnösöket és felforgató elemeket megbüntesse.”31 
Ám a háború megindítása előtt az uralkodó köteles tanácsot kérni, sőt kötelezett arra 
is, hogy döntése előtt meghallgassa és megfontolja az ellenfél véleményét és az általa 
felhozott ellenvetéseket is. Ha a kétség továbbra is fennmaradna a háború jogossága 
tekintetében, akkor azt nem szabad megindítani, mivel az in dubio melior est conditio 
possidentis elv érvényes. Az előfordulhat, hogy mindkét fél jóhiszeműen vélekedik úgy, 
hogy jogosan háborúskodik, és ilyen esetben jogos lesz a háború azzal a feltétellel, hogy 
mindkét fél részéről igazolt az ignorantia invincibilis.32 De Vitoria érdeme a hagyomá-
nyos tanítás továbbfejlesztése és a nemzetközi jog alapjainak megfogalmazása. Francisco 
Suárez a jogsértések három kategóriáját különböztette meg:

• Ha az egyik államfő elfoglal más állam területéből bizonyos részeket és nem kínál 
érte kárpótlást.

• Ha az államfő a nemzetközi jog által biztosított jogokat minden észszerű ok nélkül 
megtagadja (például utazás vagy kereskedés).

• Amennyiben az államfő erős csapást mér a másik állam erkölcsi alapjaira, vagy ha 
az uralkodó becsületében tesz kárt, illetve ha a polgárokat támadja.

Amennyiben vallási jellegű a vita, úgy szerinte akkor válik jogossá a háború, ha adott 
országban a hithirdetőket galádul megölik, vagy ha az egész pogány nemzet meg akarna 
térni, de ezt a hatalom minden eszközzel akadályozza. Ilyenkor a keresztény fejedelemnek 
joga van háborút indítani az ártatlanok megvédése érdekében. Ám ha ilyen esetben 
a vétkes állam a háború megindítása előtt kártérítést ígér és békét kér, azt a keresztény 
fejedelem köteles elfogadni.33 Suárez szerint:

• Semmiféle háború nem jogos, ha nincs meg a iusta causa.
• A háborúban a sértő megbüntetése igazságos legyen.
• A hadviselésnek vannak megengedett és tiltott eszközei.34

31 Szalay  1942, 23–24.
32 Szalay  1942, 25.
33 Szalay  1942, 27–28.
34 Dsida  1934, 487–488.
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A háború tehát nem egyszerűen „a brutális erőszak alkalmazása, nem a hódítás és más 
nemzetek leigázásának szolgálatában áll, hanem bírói eljárás, amelynek egyedüli célja 
az igazságosság rendje szerinti egyensúly helyreállítása. Ennek a még így is kegyetlen 
és oly sok kárt okozó szükségmegoldásnak a szeretet szellemétől kell áthatva lennie.”35

Ami pedig a mai vonatkozó reflexiót illeti, Marciano Vidal szerint megvolt a háború 
megengedettségével kapcsolatban a maga értéke a klasszikus keresztény teóriának. Ám 
a  20. században új helyzet állt elő, amely új doktrína alkotását kívánta. Ennek alapve-
tését XII. Piusz pápa alkotta meg, aki  1944-ben  elítélte a támadó háború minden for-
máját. Ezzel „az igazságos háború hagyományosan elfogadott okait tehát leszűkítette 
az igazságtalan támadással szembeni védekezés lehetőségére. A jogsérelem megtorlását 
vagy az elrabolt javak háborús eszközökkel való visszaszerzését kizárta. […] A jogos 
nemzeti önvédelmet biztosító háborúban tehát a katolikus hívő nem hivatkozhat saját 
lelkiismeretére a katonai szolgálat megtagadásában. A hívő keresztény lelkiismeretét 
csupán a hadviselés emberséges módjának megőrzése kötelezi.”36 XXIII. János pápa 
a Pacem in terris kezdetű enciklikájában a teljes leszerelést úgy mutatta be, mint a béke 
megteremtésének egyedüli való és hathatós alternatíváját. Ugyanakkor a II. Vatikáni 
Zsinat egyrészt elítélte a totális háborút, az elrettentést szolgáló fegyverkezési versenyt 
és a tömegpusztító (ABC) fegyverek használatát, másrészt hangsúlyozta, hogy a békét 
tartósan és gyümölcsözően fenntartani nem lehet a háborútól való félelemmel való rioga-
tással. Harmadrészt nem tagadta meg az államoktól az igazságos védekezés jogát, feltéve, 
ha már előzetesen kimerítették a békés megegyezés lehetőségeit, végül azt állította, hogy 
az igazságos háború tana önmagában nem képes az emberi gyűlöletet féken tartani.37

Egy újabb és árnyaltabb kritériumrendszer is napvilágot látott, ugyanis az Egyesült 
Államok katolikus püspökei  1983-ban  átgondolták az igazságos háború tanát, és a követ-
kező hét ismérvet állították fel: igaz ügy fennállása, viszonylagosan igazságos, illetékes 
tekintély, helyes szándék, utolsó eszköz, a valószínű siker és az elérendő cél arányos 
(hosszabb távon is) a várható emberi, lelki, gazdasági és környezeti károkkal.38

A keresztény tanításban bizonyos értelemben két pólus található, amelyeknek a hang-
súlyozása bizonyos oszcillációt mutat, és a kettő egyensúlya, szintézise adja a teljes 
értékű látásmódot. E két pólus pedig a pacifizmus és az igazságos háború tana. Ezeket 
kell a körülmények figyelembevételével kellően alkalmazni. Elfogadhatatlan úgy az ön-
feladó behódolás és nyomában a terrorból fakadó szolgaság (a pacifizmus kizárólagos-
ságának állítása),39 mint a megsértett igazságosság mindenáron, vagyis háborús úton 
történő helyreállítása.40 Ám ahhoz, hogy ez elveket helyesen lássuk és alkalmazzuk, 
az egyénben (különösen a vezetőkben) és a társadalomban egyaránt belső békének kell 

35 Szalay  1942, 29.
36 Somfai  1995, 326–327.
37 Vidal  1997, 991.
38 Boór  1991, 4–5.
39 Ezt a pacifista tézist a Szentírás nem erősíti meg. Van Kol  1968, 763.
40 Somfai  1995, 328.
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uralkodnia. Ennek a belső békének „feltétele viszont az egyén három alkotóelemének: 
a vágynak, a bátorságnak s az észnek az egyensúlya. Az államok esetében e három alkotó-
rész a gazdaság, a hadsereg s a politikai hatalom. Amikor a belső egyensúly megbomlik, 
így például a szegénység miatt, vagy mert a hadsereg túl erős, vagy éppen túlságosan 
gyenge, vagy a politikai hatalom elveszítette támaszait, akkor mindig fennáll a külső 
kaland: a háború veszélye. A béke tehát e felfogás szerint csakis egyensúly eredménye 
lehet, egy olyan rövidebb-hosszabb ideig tartó egyensúlyé, amely súlyok és ellensúlyok 
rendkívül bonyolult rendszerének az eredője.”41

A háború a mai körülmények között önmagában való rossznak, és nem csak kisebb 
rossznak minősül, mivel ellene mond az ember értelmes és társadalmi adottságainak, 
hiszen a fegyverek immár szinte csak tömegpusztító eszközök. Ezért alapelv az, hogy 
in se erkölcsileg ma minden háború megengedhetetlen. Kétséget kizáróan immorális 
minden olyan háborús cselekmény, amely

• a népesség és polgári célok ellen történik;
• atom-, vegyi és biológiai fegyver első bevetésével jár;
• korlátozott atomháború viselése;
• ABC fegyverek bevetése védekező háborúban.

Erkölcsileg nem elfogadható ABC fegyverek előállítása, birtoklása, illetve az ilyen fegy-
verekkel való fenyegetés a háború tényleges kirobbanásával szemben, hiszen ez inkább 
fenyegetés, nem pedig a feszültség oldásának eszköze.42 A leszerelés és a fegyverkereske-
delem megszüntetése vagy legalábbis szigorú kordában tartása sokat segítene a háborús 
feszültségek oldásában. A fegyverkezési verseny ugyanis az elrettentés szolgálatában 
áll, és erkölcsileg szintén elítélendő azért, mert veszélyt jelent, hogy újabb világégés 
következik be. Súlyosan igazságtalan is, mivel óriási összegek mennek el a fegyverek 
fejlesztésére és előállítására, miközben sok millió ember éhezik a költségei miatt.

Tévedés azt állítani, hogy gazdasági krízist okoz a fegyveripar leállítása, hiszen kön-
nyen átállítható ez az iparág a polgári termelés szolgálatára. Esztelenség, mivel alapja 
a félelem (a fegyverek erejével való elrettentés) és nem a bizalom. Ezért nem képes 
garantálni a biztonságot, következésképpen a valódi békét. Épp ellenkezőleg, pszichésen, 
gazdaságilag, társadalmilag és politikailag egyaránt provokálja a még ádázabb versenyt. 
Mindezek miatt súlyos bűn.43 A háború ezért nem ultima ratio, hanem csak paenultima 
ratio egy konfliktus megoldásában. Tehát nemet kell mondani a háborúra, találni vagy 
létesíteni kell egy nemzetközi hatóságot, amely törvényesen és az érintettek számára 
kötelező módon eldönti a konfliktusokat, illetve a háborús konfliktusok megelőzésére 
azokat az okokat kell megszüntetni, amelyek súlyosan veszélyeztetik a népek közti igaz-
ságos viszonyokat.44

41 Szávai  1995, 343.
42 Vidal  1997, 994–1000.
43 Vidal  1997,  1002–1004.
44 Vidal  1997,  1015.



1655

A háború fogalma a keresztény vallásbölcseletben

Ugyanakkor a háború per accidens erkölcsileg megengedhető, illetve erkölcsi ítéletet 
kell alkotni róla. Boda László szerint ezek az erkölcsi elvek a hagyományos háború 
megítélésére:

• „Nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, feltéve, hogy 
már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét.

• A természetjog, illetve emberi jogok érvényben maradnak az ilyen háború esetén is.
• A hadviselésre vonatkozó nemzetközi egyezmények a polgári lakosság kímélését 

szigorúan előírják, a kínzó fegyverek alkalmazását tilalmazzák, a sebesültek és fog-
lyok iránti emberséges bánásmódot követelik meg (kínzás tilalma!).”45

Bernhard Häring miközben átgondolta az új helyzet fényében a klasszikus katolikus taní-
tást, tíz elvet fogalmazott meg a háború erkölcsileg megengedett viselésének eldöntéséhez:

• A háborúnak mindig a politika legvégső, utolsó eszközének kell lennie, amelyet 
csak akkor szabad alkalmazni, ha minden emberileg megtehetőt és elviselhetőt 
megkíséreltek a vita elsimítására.

• Amíg a háború veszélye fennáll, és nincs illetékes és megfelelő hatalommal ellátott 
nemzetközi tekintély, addig elvileg nem szabad megtagadni az államtól a hadviselés 
jogát, természetesen csak mint a legvégső jogos önvédelem eszközét, ha a maga 
puszta léte vagy az emberhez méltó élet igazságos védelmezéséről van szó egy 
jogtalan támadóval szemben.

• A támadó jellegű háború tulajdonképpeni értelemben sohasem megengedett, 
és erkölcstelennek kell tekinteni.

• A felettes hatóságnak és a társadalom minden tagjának éberen őrködnie kell afe-
lett, hogy a katonaság vagy egyéb hívatatlan személyek ne a saját maguk szakállára 
kezdjenek háborút, vagy nehogy annak kirobbantásán ügyködjenek. Ez különösen 
elmondható a fegyverkezési ipar egyes mesterkedéseiről.

• A háborúhoz való jog az önvédelem joga. Háborút sohasem szabad bosszúból 
viselni.

• A háborúnak nemcsak alapjában kell igazságosnak lennie, hanem igazságosnak 
és mértéktartónak kell lennie egész lefolyásában.

• Egy állam kormánya sohasem dönthet a háború mellett, ha kétség merül fel a háború 
jogosságával és szükségszerűségével kapcsolatban.

• Egy háborúnak nukleáris (tömegpusztító) fegyverekkel történő kirobbantását 
minden körülmények között nagyon súlyos bűncselekménynek kell tekinteni.

• A háború minden joga felett ott áll a szeretet nagy parancsa, amely érvényben van 
az állam ellenségével szemben is. A gyűlöletet sugalló beszédek és a háborús uszí-
tások nagyon súlyos bűnök.

• A nemzetközi politikának mindent meg kell tennie azért, hogy megteremtsen egy 
lehetőleg tartós békeszervezetet, éspedig a gazdaságilag és hatalmilag gyenge népek 
védelmére azáltal, hogy kiküszöböli a győztes és legyőzött népek egyenlőtlen jogait, 
hogy igazi nemzetközi orgánumot állít fel a rendezésre (döntőbíróságok), hogy 

45 Boda  1991,  115.
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kötelező érvényű nemzetközi megállapodásokat köt a fegyverkezés korlátozásáról 
és a kegyetlen háborús módszerek és fegyverek megszüntetéséről.46

A történelmi áttekintésből látszik, hogy a katolikus doktrína magva nem változik, ám 
a történelmi konstellációnak megfelelően új és új dimenzióit bontja ki. Az új társadalmi 
és történelmi helyzet problémáira való reflexió mintegy felszínre hozza az addig implicit 
állapotban lévő állásfoglalást.

A háború lehet-e ma és a jövőben igazságos és igazságtalan?

Bár az előző fejezetben a háború viselésére vonatkozó erkölcsi elvek egyértelművé teszik, 
hogy a keresztény bölcselet szerint igen szigorú feltételek mellett megengedett (tehát nem 
szükségképpen kötelező) lehet a háború viselése, mégis erős a pacifisták tábora, illetve 
a tömegpusztító fegyverekre hivatkozva több gondolkodó eleve igazságtalannak minősít 
minden háborús cselekményt. Ezért gondoljuk át ismét kissé alaposabban ezt a problémát.

Tudjuk, hogy minden háború tulajdonképpen a gazdagság és a hatalom újraelosztá-
sának kísérlete, ami hozhat igazságosabb elosztási és uralmi viszonyokat, de rosszab-
bakat is. A gazdagság és a hatalom újraelosztása ugyanakkor sokféleképpen történhet: 
fosztogatás, az ellenség megélhetési forrásainak tönkretétele, az ellenséges területen 
élők munkájának kizsákmányolása útján.47

A háborút önmagában észszerűtlen konfliktuskezelési módként értékeljük, ezért 
erkölcsi alapmegítélése az, hogy tilos, vagyis meg nem engedett.48 A háború attól füg-
gően megengedett erkölcsi szempontból, hogy bűnös-e, vagy sem. Fizikai szempontból 
mindig rossz.49 Sőt, az erkölcsileg megengedettnek minősülő háború olykor jogos is lehet, 
ha azt az igazságosság rendje mintegy követeli.50

Mégis meg kell hagynunk a különbségtétel – igazságos vagy igazságtalan, megenge-
dett vagy tilos – létjogosultságát, hiszen a háborús cselekményeket akár előzetesen, akár 
közben vagy éppen utólagosan igazolni kell, vagyis óhatatlanul erkölcsi ítéletet alkotunk 
róla.51 Ez csak két kategóriát ismer: a (tervezett, folyó vagy lefolytatott) háborús cselek-
mény igazságos-e, vagy nem. Morálisan kizárólag a védekező háborúkat tekinthetjük 
bizonyos feltételek mellett jogosnak. Célját tekintve lehet egy háború:

• támadó: amikor egy állam vélt vagy valódi jogok érvényesítése végett indít háborút;

46 Häring  1998,  142–149.
47 Heller  1990, 233.
48 Visintainer  1974, 546.
49 Megjegyezzük, hogy a közgazdászok és a politológusok beszélnek teremtő rombolásról, ami 
többnyire háborúkhoz kapcsolódik. Ám ez nem szükségszerű, hiszen békés körülmények közt is lehet 
döntést hozni arról, hogy mely politikai (hatalmi), társadalmi vagy ipari és mezőgazdasági struktúrák 
váltak korszerűtlenekké, károsakká, és ezért le kell bontani, át kell alakítani azokat. Acemoglu–
Robinson  2013, 88.
50 Szalay  1942,  10.;  12.
51 Balázs  2015, 350–358.; különösen 356–358.
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• védekező: ha egy államot jogtalanul megtámadnak és az védekezik;
• megelőző támadás: a védekező háborúnak az a fajtája, amikor az egyik fél vélt vagy 

valós fenyegetés hatására háborút indít.52

Nincs megengedve a háború akkor sem, ha igazságos békéhez nem vezethet, és elveszíti 
legitimitását akkor is, ha az erkölcsi rendet nem tudja helyreállítani, például ha olyan 
erkölcsi és anyagi romlást és gyűlölködést von maga után, hogy azt az egész civilizáció 
(ember és környezet) súlyosan megsínyli. E tekintetben úgy tűnik, hogy manapság – a mai 
technika mellett – aligha lehet igazságos egy háború, legalábbis a támadó háború. Ezért 
minősítetten figyelni kell azokra az okokra, amelyek háborús konfliktusok magvát vetik 
el, és időben el kell távolítani azokat az akadályokat, amelyek a konfliktus eszkalálódá-
sához vezethetnek.53

Egy háború igazságos vagy igazságtalan (jogos vagy jogtalan) voltát ma is a legtár-
gyilagosabban a keresztény etikára támaszkodó természetjogtan alapján tudjuk meg-
állapítani.54

A jogos háború viselésének alapja: a megtorló igazságosság

A súlyos és tartós igazságtalanság nem tűrendő sem a társadalmakon belül, sem pedig 
a társadalmak között. Az ember normakövető lény, értelmes természetének köszönhetően 
csoportjában a normahierarchia elve érvényesül. Ennek a súlyos és tartós megsértése 
vezet konfliktusokhoz, akár háborúshoz. A helyes norma tükrözi a viszonyok igazsá-
gosságát, a norma súlyos és tartós megsértése pedig igazságtalansághoz vezet. A meg-
sértett igazságot tehát helyre kell állítani, ezt teszi a megtorló igazságosság alkalmazása 
a bíró részéről. Ez a béke helyreállításának eszköze is, hiszen másik célja éppen az, hogy 
megértesse a legyőzött ellenséggel azt, hogy rászolgált a büntetésre, és hogy a jövőben 
ne legyen igazságtalan. A megtorló igazságosságot így határozhatjuk meg: „Valamely 
bűnnek büntetés jellegű rosszal való sújtás. E megtorlás tárgya lehet mindaz a rossz, 
mely alkalmas a bűnös megbüntetésére.”55

A megtorló igazságosság gyakorlása akkor erény, tehát készség a jóra, ha úgy 
gyakorolják, hogy megvan a méltányosság és az egyensúly az elkövetett jogsértés és a vele 
szemben kiszabott büntetés között. Akárcsak a háború mérlegelése és megindítása, úgy 
a megtorló igazságosság alkalmazása is egyfajta bírói tevékenység, amely az államot 
megilleti, ha a létére és szabad működésére káros nemcsak belső, de külső ellenséget el 
akarja űzni. Mármost a megtorló igazságosság erényének gyakorlásakor az a fő probléma, 
hogy „mikor kell a szorosan vett jogért küzdeni és a sértést megtorolni és mikor kell 

52 Jámbor  2012, 97.
53 Dsida  1934, 490–491.
54 Balázs  2015, 358.
55 Szalay  1942, 43.
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inkább a megbocsátást gyakorolni”.56 Nehéz erre a kérdésre elvi választ adni, de a helyes 
válasz talán így hangzik: ha a vétkessel szembeni megbocsátásra hajlás a javára válik.

A háborúhoz való folyamodás helyes megítéléséhez ezen kívül három szempont figye-
lembevétele szükséges:

• A fegyveres harc önmagában kegyetlen konfliktuskezelési mód, akár az ember-
áldozat, akár a civilizáció javainak rombolása miatt.

• A háborúnak általában kétes a kimenetele, bár az erősebb le szokta gyűrni a kato-
nailag gyengébbet (akkor is, ha a gyengébb fél visel igazságos háborút). Az erő 
önmagában nem lehet az igazságosság és a jog forrása.

• A háborút indító fél a saját ügyében lesz bíróvá, ami megnehezíti a tárgyilagos 
ítéletalkotást.

Összességében minden jelen és jövendő háború jogosságának megállapítása okán meg 
kell tartani az erkölcsileg megalapozott jogos háború doktrínájáról szóló keresztény 
tanítást. Ennek hiányában sohasem lehet eldönteni tárgyilagosan, hogy ki volt az agres-
szor és ki viselt jogosan háborút. Akkor tényleg csak a győztesek ítélete marad. Ezért 
a katolikus egyháznak mindig feladata marad, hogy egyrészt erkölcsi ítéletet mondjon 
egy háborúról, illetve hogy a „helyes és józan békemozgalmat pártolja és támogassa”.57

Az igazságos háború (keresztény) tanának, illetve egyes elemeinek maradandó 
érvénye

Mivel a nemzetközi jog helyes érvényesítése ma is nehézségekbe ütközik, akár ilyen jog 
pozitív előírásainak megalkotása, akár pedig végrehajtásának tekintetében (nincs elég 
ereje a megtorlásra, sem elég hatalma az elrettentésre), ezért a háborús konfliktusok 
főleg erkölcsi igazolhatósága ismét előtérbe került.58 Nincs tehát ma sem olyan nemzetek 
feletti bíróság, amely jogszerű ítéletet és végrehajtható ítéletet hozna egy háború jogsze-
rűségéről. Legalábbis a nagyhatalmak nem szokták egy ilyen ítélet tartalmát figyelembe 
venni. Másrészt a háborút indítónak önmaga és népe előtt legalább erkölcsileg igazolnia 
kell kockázatos döntése megalapozottságát. Ugyancsak ilyen etikai természetű érveket 
vonultatnak fel a háború pacifista ellenzői, illetve a katonai erővel történő visszaélések 
leleplezői.

Az igazságos háború elméletei és képviselőik „a békét többre becsülik a háborúnál. 
Híveik ezért vallják, hogy minden háború (békebontás) erőteljes igazolásra szorul. Ezek 
az emberek valójában felsorolják mindazokat a helyzeteket, amelyekben igazolt hadat 
viselni. Az igazoló körülmények közül általában kizárják a csupán a föld, a gazdagság 
vagy a lakosság újrafelosztását célzó műveleteket. Ugyanígy a hittérítést is. Nem tekintik 
igazságtalan helyzetnek vagy gyakorlatnak gazdag földek birtoklását, sem más istenek 

56 Szalay  1942, 45.
57 Szalay  1942, 48.
58 Ujházi  2017, 21–41. 
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imádását. Ezért azok az elvek, amelyek alapján szerintük el lehet dönteni egy adott háború 
igazságos vagy igazságtalan voltát, modern és racionális elvek.”59 Az igazságos háború 
elméletei ugyanakkor nem törvényesítik a háborúkat, hanem inkább csak a megengedett-
ségüket támasztják alá. Ám a jobb jövő záloga: csak igazságos háborút viselni, éspedig 
azért, mert ez az „első és szükséges lépés a szabadság és az életesélyek egyenlőségére 
alapozott világbéke felé vezető úton”.60

Az erkölcsileg igazolható háború doktrínája alapvetően három területet foglal magába:
• jus ad bellum: a háború indításának a jogát;
• jus in bello: a háború során betartandó normákat;
• jus post bellum: a háború befejezése utáni körülmények rendezésének elveit.

Ezek a területek magukba foglalják a háborúba lépés tekintetében azokat a végső okokat, 
amelyeket csak háború indításával lehet immár orvosolni: a háború során az emberséges 
bánásmódot és a háború végével az igazságos béke kötésének az ismérveit.61

Az igazságos háború viselésének – jus ad bellum – Heller Ágnes szerint hat ismérve 
van, amelyből négy abszolút, kettő pedig feltételes jellegű. A négy abszolút feltétel így 
hangzik:

1. „Ha egy államot az érvényes szerződést vagy paktumot megszegve támad meg egy 
másik állam, amely ezt a szerződést nem kényszer alatt írta alá, akkor a háború 
a megtámadott részéről abszolút igazságos.

2. Ha egy államot anélkül támadnak meg, hogy provokálna, vagy ha a provokációra 
békés eszközökkel is válaszolni lehetett volna, de a támadó nemzet elvetette vagy 
kihasználatlanul hagyta az ilyen eszközöket, akkor a megtámadott részéről a háború 
abszolút igazságos.

3. Ha valamely nemzetállam szuverenitását ellenségei nem ismerik el, s ezért ennek 
az államnak a puszta fennmaradását – s polgárainak életét és szabadságát – is 
állandó veszély fenyegeti, vagy ha az állam szuverenitását elismerik ugyan, de 
polgárai létét és szabadságát potenciális vagy tényleges népirtó ellenség fenye-
geti, akkor a fenyegetett nemzetállamnak joga van háborút viselni. Ilyen ellen-
séggel szemben háborúzni teljesen igazságos, még akkor is, ha a fenyegetett állam 
a támadó.

4. Ha valamely egykor szuverén államot kényszer alatt megfosztanak szuverenitásától, 
s az annak visszanyerése érdekében háborút indít ellensége ellen, akkor 
a szuverenitásától megfosztott állam részéről a háború abszolút igazságos. A fenti 
négy esetben az igazságos háborút viselő ország szövetségesei is igazságos háborút 

59 Heller  1990, 235.
60 Heller  1990, 240.
61 Ujházi  2017, 21–41. Megjegyezzük, hogy a háborúban és a háború utáni viselkedést főleg a katonai 
gondolkodás és erkölcs meghatározó módon alakítja, hiszen az erőszak hatalmának humánus vagy 
antihumánus gyakorlásáról van szó. Erről részletesebben lásd Harai  2013, 315–372.;  207–276.
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viselnek, feltéve, hogy nem keresnek más előnyt, mint az igazságos ügy sikeres 
védelmét.”62

Az igazságos háború viselésének feltételes ismérvei az alábbiak: „A háborúk két típusa 
tartozik ebbe a kategóriába: a) azok, amelyeket azért vívnak, hogy egy korábbi háborúban 
elvesztett területet nyerjenek vissza és b) az úgynevezett felszabadító háborúk.”63 Termé-
szetesen „valamely rendszer önkényuralmi, zsarnoki és diktatórikus jellege önmagában 
még nem elég ahhoz, hogy igazolja az ellene irányuló külső fegyveres akciót. Ilyen 
esetben igazságos háborús ügynek csak azt lehet elfogadni, ha népirtással fenyegetett 
emberek egész tömegét kell megmenteni. A jus ad bellum azonban igencsak viszonyla-
gossá válik, ha a hadviselő fél a mentésen kívül egyidejűleg más – akár területi, akár ideo-
lógiai – célokat is követ.”64 A jus ad bellum justum gerendum nélkül egyetlen országnak 
sem szabad háborút indítania vagy háborúban részt vállalnia.

Ami pedig a jus in bello viselkedés igazságosságát illeti, a neves szerző példálózó 
jelleggel az alábbiakat sorolja fel: a polgári lakosság zaklatása, a nem harcolók szándékos 
áldozatul dobása, a semlegesség megsértése, városok kifosztása, nők meggyalázása,65 
védtelenek legyilkolása (köztük olyan katonáké, akik megadták magukat), megrongált 
vagy tönkretett hajók legénységének sorsára hagyása, embertelen fegyverek használata, 
előzetes figyelmeztetés nélküli támadás és hasonlók. Megjegyzi, hogy „ha a háború 
igazságos ügyért kezdődik, a jus in bello kisebb megszegései nem szüntetik meg ezt 
a kezdeti igazságosságot”.66

Végül lássuk a jus post bellum, vagyis az igazságos béke kérdését. Ennek is igazsá-
gosnak kell lennie, hisz a béke az igazságosság gyümölcse.67 A háború utáni béke „csak 
akkor lehet igazságos, ha a győztes fél igazságos háborút vívott. Az agresszorok által 
megnyert háborúk elvileg nem végződhetnek igazságos békével.”68

A győztes tehát a legyőzött ellenfél bírája, aki jogosult jóvátételt venni akkor is, ha 
ennek mértékét maga a győztes szabja meg, annak ellenére, hogy nemo judex in causa 
propria, illetve senki sem rosszindulatú bírája önmagának, mivel nincs a győztes felett 
másik hatalom, hacsak nem az úgynevezett természetes jogrend előírásai. Ennek elis-
merése és normáinak betartása adja az erősek a győzők kezébe önkorlátozásuk, vagyis 
igazságosságuk kulcsát. Éppen ezért ma az objektív, természetes erkölcs és az igaz-
ságosság problémája és helyes megoldása minden korábbi kornál aktuálisabb, nélküle 
a civilizációnk önmagát pusztítja el.69

62 Heller  1990, 241.
63 Heller  1990, 241–242.
64 Heller  1990, 242–243.
65 Arra is ismerünk példát, amikor férfiakat aláznak meg, nem csak nőket. Például az Abu Ghraib-i  
börtönben történtek – meztelenre vetkőztetett, női börtönőrök által gúnyolt férfi hadifoglyok. 
66 Heller  1990, 243–244. Hasonló megfontolásokat találunk: Häring  1981, 499.
67 Poggiaspalla  1962, 425.
68 Heller  1990, 245. 
69 Erdő  2006, 7–9.
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Az utókornak is kötelessége, hogy erkölcsi ítéletet mondjon egy háború 
megalapozottságáról. Ez az erkölcsi ítélet jelzi az igazsággal való szembesítést, 
és ezzel egyrészt elítéljék (hovatartozástól, rokonszenvtől, ideológiai vagy kulturális 
prekoncepciótól függetlenül) az igazságtalan háborút és kirobbanásának felelőseit.70 
Másrészt mintegy elejét próbálják venni a mindenkori jelenben vagy jövőben kialakuló 
katonai konfliktusnak. Ebben az értelemben a háború erkölcsi megítélése tanítói, prófétai 
dimenziót kap.71 Annak ellenére fontos az igazságos háború kritériumainak konfrontálása 
egy adott háború eseményeivel, nyomában egy ilyen erkölcsi ítélet kimondásával, ha 
ez ma sincsen különösebb hatással a hadakozó felekre.

A béke lehetősége

A béke szó igen gazdag tartalmú. Jelentheti az erőszaknélküliséget, vagyis a háború 
hiányát, a népek közti derűs egymás mellett élést, a társadalomban a stabil és kiegyen-
súlyozott, tehát igazságos viszonyokat, amelyek lehetővé teszik az egyesek és a külön-
böző társadalmi csoportok számára az életet, vagyis a szabadságot és a boldogulást.72 
Beszélnek továbbá a szerzők Észak és Dél közti békéről, fegyverekkel őrzött békéről, 
diplomáciai és politikai békéről. Ez utóbbiak a párbeszédet célozzák és megegyezésre 
törekszenek, és ha így sikerül kompromisszumra jutni, akkor a béke kultúráját műveljük.73

E rövid leírásból úgy tűnik, hogy csakúgy, mint a boldogságra, a békére sem lehet 
közvetlenül törekedni, hanem azt meg is kell találni, és egyfajta ajándékként adatik 
egyeseknek és a népeknek. A fő feladat tehát az igazságos viszonyok kiépítése és fenn-
tartása országokon belül és közöttük egyaránt. Ennek biztosítéka az egyház által tanított 
természetjog egészének organikus érvényesítése. E nagy küzdelem gyümölcse, mintegy 
ajándéka a béke.

Természetesen a békét sem szabad idealizálni, hiszen az úgynevezett tartós békének 
is megvannak a maga veszélyei és fonákságai. A történelmi tapasztalat ugyanis azt 
bizonyítja, hogy „az emberek, ha sokáig jól megy a soruk, elbizakodnak, túlságosan 
megszeretik a földi javakat, elmerülnek a testi élvezetekben”.74

Az emberek, népek közti konfliktusok megelőzésére meg kell tehát teremteni a tár-
sadalmak normális működését, amit „az tesz lehetővé, hogy a szabálydominanciák szo-
cializálása már a korai gyermekkorban megtörténik”.75

Mivel a háború a legsúlyosabb csapás az egyes ember és a társadalom életében egy-
aránt, ezért kell a békére törekedni, annak feltételeit előmozdítani. E célból jött létre 

70 Heller  1990, 240.; 246.; 248.
71 Ujházi  2017, 27.
72 Spallacci  1974, 706–707.
73 Mattai  1999, 873.
74 Jehlicska  1916, 274.
75 Csányi  1999,  183–193.
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a békemozgalom. A keresztény bölcselet békeszemlélete és békére törekvésének elvei nem 
pacifisták. A keresztény felfogásban a pacifizmus ugyanis nemzettagadó irányzat, amely 
a nemzetek létjogát egyrészt tagadja, másrészt párt-, osztály- és testvérháborút hirdet. 
Ugyancsak különbözik a keresztény békemozgalom a szentimentalizmustól is, amely 
még a jogos önvédő háborút is megengedhetetlennek tekinti. A katolikus egyház közvet-
lenül nem vesz részt a béke megvalósításának politikai útjában, ezt alapvetően az állam-
polgárokra, a keresztény állampolgárokra bízza. Belátja, hogy az erkölcsi és a szellemi 
eszközök szükségesek, de nem elégségesek a béke biztosítására. Ezért elismeri a politikai 
út jogosságát, amelynek törekvése arra irányul, hogy bel- és külpolitikai téren egyaránt 
komoly változások történjenek.76

A tartós béke záloga: a természetjog integrális érvényre juttatása – az igazi 
humanizmus kultúrája77

A béke rendjét meg kell teremteni, és ezt Horváth Barna nyomán úgy határozhatjuk meg, 
hogy a béke rendje egy társadalomban a gazdasági, a hatalmi, az erkölcsi és a vallási 
rendnek a következménye, amely a társadalmi küzdelmek, feszültségek rendezettségét 
és korlátok közé szorítottságát biztosítja. A káoszból kozmosz lesz, vagyis a létért való 
küzdelem szabályozott küzdelemmé, illetve békés versennyé, sőt kölcsönös együttműkö-
déssé válik.78 E humanizáló tevékenységben oroszlánrésze van a jognak, hiszen azt a célt 
szolgálja, hogy a harcot észszerű korlátok közé szorítsa, vagyis enyhítse, békés küzde-
lemmé, versennyé, termékeny kooperációvá alakítsa.79 Ezért is kell beszélnünk a teljes 
természetjog érvényesítéséről mint a tartós béke feltételéről. Dialektikus a kapcsolat 
egyén és társadalom között. Ez azt jelenti, hogy az egyén magatartása (igazságossága), 
normakövetése, normaalkotása hat a társadalomra, és fordítva, a rendezett (igazságos) 
társadalmi viszonyok visszahatnak az egyén fejlődésére, magatartáskultúrájára. Ha 
a helyes jog alkotását tekintjük, akkor az alkotó egyéné a főszerep, ám ha a társadalom 
jelenét és jövőjét vizsgáljuk, akkor a rendezett társadalmi viszonyok prioritását kell 
megállapítanunk. Ezért a tartós béke záloga az ép társadalmi viszonyok biztosítása, akár 
a megengedett kényszer alkalmazásával szerezhető is érvény ennek.

A béke egyetemes érték és egyetemes feladata az egyes embernek, az egyes népeknek 
és államoknak. Nem pusztán „a háborútól való tartózkodás, és nem is az ellenséges 
erők valamiféle stabil egyensúlya, hanem az emberi személy helyes szemléletére alapo-
zódik, és az igazságosságra és a szeretetre épülő rend megteremtését követeli”.80 A béke 
negatív értelemben a háború, az erőszak és a terror tartós hiánya. Pozitív dimenziójában 

76 D. P.  1931,  175.
77 Maritain  1996. 
78 Horváth  2004, 23.
79 Horváth  2004, 38.
80 Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa  2007, 247.
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a szabadságnak  igazságos és stabil rendje, amely az emberek és a népek számára egzisz-
tenciális biztonságot és a tökéletesedés valós lehetőségét garantálja.81

Ez lenne a teljes természetjog kellő érvényre juttatása abban az értelemben, ahogyan 
azt a katolikus egyház értelmezi. Melyek lennének ezek a természetjogi elvek? A ter-
mészetjog lényege szerint nemzetek feletti, vagyis nemzetek közti, egyetemes jellegű 
jogrend.82 Ezek az elvek nagy vonalakban – hierarchikus sorrend nélkül – az alábbiak:

• Minden államnak egy a méltósága, amiért az alapvető jogok és kötelességek tekin-
tetében egymással egyenlők, míg szerzett jogaik (keletkezésük, berendezkedésük, 
történetük, gazdagságuk, képzettségük és hatalmuk) alapján jelentősen különböz-
hetnek. Az államok a béke fenntartása, vagyis a civilizáció és a kultúra áldásaiban 
való hatékonyabb részesedés végett szabadon szövetségekbe tömörülhetnek, illetve 
onnan ismét szabadon távozhatnak.

• Minden népnek joga van az élethez, a megélhetését biztosító területhez. A népeket 
nemcsak a jog, hanem a testvéri szeretet kötelékei fűzik szolidáris egységbe.

• A népek, államok érintkezésében is érvényes az ezüst- és az aranyszabály. Ennek 
megfelelően kötelesek a tisztes önmérsékletre.

• Szükség esetén a szomszéd államok kötelesek elsősorban segíteni. Ha nincs ilyen 
szükséghelyzet, akkor a be nem avatkozás az alapelv.

• A szuverén államoknak alapjogai az önfenntartás és a szabad fejlődés joga és köte-
lessége.83

• Minden államnak joga van a tartós békéhez, illetve önmaga megvédéséhez, és ezért 
joga igazságos háború viselése, ha ennek a feltételei adottak és a békés rendezés 
minden lehetőségét kimerítették.

• A háború nem jog nélküli állapot, hanem az előírt hadijog alapján kell viselni. 
Tehát jogtalan a polgári lakosság háborús cselekményekbe történő bevonása, illetve 
háborús célpontoknak tekintése.

• A népek vagy államok polgárainak kötelességük a személyi érettségre törekvés; 
ehhez joguk van az ép szocializációra, nevelésre és igazságos társadalmi viszo-
nyokra.

• A népek egymáson belüli és egymás közti érintkezésükben ugyanazon igazság-
modellt (mértéket, mércét) kötelesek alkalmazni. A versenynek szabályozottnak 
kell lennie, vagyis mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek.

• Tilos a kultúra, a hatalom vagy a vallás erőszakos terjesztése.
Az egyház a maga társadalmi tanításának elveivel, amely a természetjog (az emberi 
jogok) teljes spektrumát átfogja, a „legtökéletesebb békeintézmény, mert a lelkiismeretre 
hat. A diplomácia ördögi mestersége azért idézett fel annyi háborút, mert a diplomaták 

81 Peschke  1995, 654.
82 Cathrein  1901, 671.
83 Cathrein  1901, 674–676.
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ezt a krisztusi szellemet nem ismerik. Ha az államok elfogadják az elemi katekizmus 
alaptételeit, nem lesz soha háború.”84

Alapvető feltétele a békének az igazságosság helyreállítása, a kellő kárpótlás is. 
A béke megszilárdításának további feltétele a kölcsönös megbocsátás és kiengesztelődés, 
a korábban elszenvedett sérelmek feledése, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a múlt 
tényeinek az elfogadása és a békülékeny lelkület ápolása.

Sok állam él egymás mellett, egymásért és egymás ellen. Mármost miképpen lehetne 
életüket békében megőrizni, mindegyik arányos prosperitásával? Erre alapvetően két 
modellt kínál a történelem. Az egyik a birodalomeszme, amely magába olvasztja a meg-
hódított népeket és államokat, törölve ezzel kellő szabadságukat, létjogukat. Ez egy hódító 
és elnyomó ideológia, nyomában az állandó konfliktusokkal. Látszattá degradálja akár 
a szabadságot, akár pedig a közösséget. Kíméletlenül, sokszor fondorlatosan uniformizál, 
vagyis egy ilyen uralomban a pluralitás és a helyesen értett pluralizmus illúzió. A másik 
eszme a keresztény állameszme, vagyis Krisztus nemzetek feletti királyságának eszméje 
és eszménye.85 Az egyes államok a maguk területén szuverének, ám együtt kell működ-
niük, és ennek érdekében egy felsőbb hatalmi fórumot kell alkotniuk vagy elismerniük 
(ez valamiképpen adott, bár torz módon, a birodalomeszmében). Természetjogi elv, hogy 
az egyes államok is kötelesek az egész emberiség közjavát megalkotni, védeni és érvé-
nyesíteni bonum commune universale hominum. Ez következik abból, hogy a népek egy 
nagy családot alkotnak, ezért a javaknak egyetemes rendeltetése van. Ez a magasabb ins-
tancia, mint utaltunk rá, immanens módon és erőszakosan létezik a birodalmakban. Ám 
ez a birodalomeszme végső soron destruktív, nem tükrözi kellően az emberi természet 
igényeit. Krisztus ellenben természetfeletti módon egyesíti a népeket és az államokat úgy, 
hogy azok megtartják legitim szuverenitásukat. A keresztény állam pedig önmagában 
képes és kész a természetjog teljességének érvényesítésére, tehát békességes időszak 
várható tőle akár ad intra, akár pedig ad extra.86 Mindkét felfogás messianisztikus.

Míg a birodalomeszme a politikai megváltásra, végeredményben az önmegváltásra 
(gőgre és gyűlöletre, vagyis egy nép, hatalmi elit felsőbbrendűségébe vetett hitre) épít, 
és evilági világbirodalmat épít erőszakosan,87 addig a Krisztus által hozott messiási eszme 
etikai jellegű, személyes megtérésen és természetfeletti hite által érvényesül. Ez nem 
eltörölni jött se a múltat, se a nemzeteket, hanem megnemesíteni, és egymással valóban 
szolidárissá, testvériessé kívánja tenni a népeket. Az erősebb állam nem érezteti erejét 
vagy felsőbbrendűségét, hanem védi és magához emeli szeretettel a kisebb és fejletlenebb 
népeket. Krisztus nemzetek feletti királysága önmagában szabad utat enged az államok 

84 Ackermann  1915, 318.
85 Ezek létéről és történelmi megvalósulásukról bővebben lásd Gajzágó  1942.
86 Ivánka  1940, 37–46.
87 Hogy eddig mit produkált ez a torz messiási hatalom a maga kommunista válfajában, arról bővebben 
lásd Hamersveld–Klinkhamer é. n. Tüstént megjegyezzük, hogy a globális tőke könyörtelensége sem 
kisebb ennél, és úgy sejtjük, hogy századunkban fogja megmutatni igazi vérengző természetét.
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közötti szövetségeknek, netán az egyesült államok formációnak is. Ezek a formációk 
önmagukban nem törlik, de kifejezhetik a Krisztus királyi uralma alá tartozást.

Megállapíthatjuk, hogy az önmagukban egy méltóságú államok egymás közti viszonya 
is alávetett az erkölcsi – és azt érvényesítő jogi – értékrendnek. Vagyis ez „sem lehet 
egyszerűen az önkény és erőszak normálisan háborús és legfeljebb kivételesen beálló 
labilis egyensúlyának békés állapota: hanem igenis, az egyes nemzeteknek és államoknak 
egymással szemben békés megértés és lehetőleg együttműködés az erkölcsi kötelességük; 
ennek tartós megsértése, akár erőszakos és igazságtalan elnyomással, akár állandó hábo-
rúskodással, a nemzetek és államok általános pusztulására vezethet. […] Egy-egy háború 
lehet elkerülhetetlen életjelenség, sőt találunk erkölcsileg jogos és értékes háborút is, 
és a háború új élet, új lendület, új kezdés és fejlődés megindítója vagy kiváltója is lehet: 
de általában nem a háború, hanem a béke az emberi élet rendes alakja, és az erkölcstelen, 
valamint állandósított háború pusztulásra, nem pedig életnövekedésre vezet. Mindebből 
nyilvánvaló a nemzetek és államaik között fennálló életvonatkozások általában békés 
rendezésének szükségessége: ez vezet a nemzetközi jog kialakulására, amelynek vannak 
ugyan bőven nemzetközileg alkotott tételes szabályai, de legfőbb tartalma és legerősebb 
garanciája mégis az erkölcsi értékrendben gyökerező természetes jog; mert magasabb 
ítélő és kényszerítő emberi fórum híján, az egyes nemzetek és államok puszta szerződés-
szerű nemzetközi jogszabályokon könnyen túlteszik magukat. […]”88

Természetesen egy ilyen világállam sem „szüntetheti meg az emberi szempontból 
szükséges és értékes nemzeteket és államaikat, csupán erkölcsileg hamis szuverenitási, 
mindenhatósági igényeiket korlátozza és valamennyit harmonizálva erősíti és fejlődé-
sében előrelendíti. […] A nemzetfölötti állam feladatköre is körülbelül úgy alakul majd 
ki, mint a nemzeti államé: eleinte főleg csak békéltető, egyeztető, nemzetközi rendtartó 
szerv lesz, majd mind több gazdasági irányító, szociális segítő és kulturális fejlesztő 
feladat nyílik meg előtte, még pedig lényegében olyanok, amelyeket az egyes nemzeti 
államok egymagukban nem tudnak megfelelően megoldani.”89 A szövetségi államok vagy 
a világállam is „csak kiterjedésében jelentenek nagyobb egységeket, de természetüknél 
fogva nem magasabb rendű közösségek, mint az egyes államok. Ha azt keressük, hogy 
mi lehet egy nemzetek fölött álló közösségnek az eszméje, akkor a hit mutat nekünk egy 
ilyen közösséget, amelynek megteremtésén dolgozni a népnek is feladata. Ez az Isten 
országa, amely igazság és béke.”90 Ez a természetfeletti és nemzetek feletti birodalom 
a végső egység, amelynek építésére hivatott és kötelezett az emberiség. Ez a béke igazi 
civilizációja.91

Összességében a háborús konfliktusok modellezhetők úgy, mint patologikus jelen-
ségek, az igazságosság és a szeretet elleni vétkek. Az igazságosságon esett súlyos és tartós 
sérelem nem tolerálható, azt vissza kell állítani, a vétkest pedig büntetni kell. Ebben áll 

88 Brandenstein  1938, 305.
89 Brandenstein  1938, 305–307.
90 Péterffy  1942, 68.
91 Polidoro  2001, 34.
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a büntető igazságosság lényege; csak ezután beszélhetünk a büntetés nevelő vagy meg-
előző funkciójáról.92

A  20. század végére egyértelművé vált, hogy a háborúkkal kapcsolatos nemzetközi 
jogi szabályozás elégtelen a háborúk elkerülésére. Ma az az általános felfogás, hogy 
a háború alapvetően politikai kérdés, és ennek megfelelően politikai kezelést kíván. Ebből 
adódóan „a törekvések […] a haditechnikai eszközök jellegének és mértékének korlátozá-
sára, a háborúk megindításának vagy kiterjedésének megakadályozására és a konfliktus 
békés rendezéséhez szükséges intézményrendszer kidolgozására irányulnak. A biztosí-
tékokat nem a jog, hanem – akár megnyugtató ez, akár nem – a nagyhatalmak belátása 
és akarata jelenti. A béke hatékony biztosításának az elrettentés látszik, a békés együtt-
élés zálogának pedig a félelem. Nem tudjuk, meddig.”93

Nagy vonalakban a történelem során a béke fenntartásának két formája vált be. 
Az „elsőt egyhatalmi rendszernek nevezhetjük, mikor egy nemzet fegyveres ereje 
őrködik a béke fenntartásán. […] Eszerint a béke nem más, mint egy állam hatalmával 
megteremtett benső rend, amelyet a nemzet beljoga szabályoz. Nemzetközi jog nincs, 
legfeljebb annyiban, amennyiben ez a beljog az idegenekkel való kapcsolatokra is ki-
terjed. A másik megoldási kísérlet a különböző hatalmak erejének egyensúlyi helyzetével 
akarta biztosítani a békét, amint ez az európai nemzetközi politikának a westfáliai béke 
óta alapvető tétele volt. A politika nyelvén ez a béke, a nyugalom rendje. Mindkét meg-
oldási kísérlet mögött azonban eleven erők és a békét állandóan veszélyeztető hatalmi 
törekvések feszülnek.”94 A béke tehát nagy erkölcsi feladat, és az igazságosság erényének 
az a nagy feladata, hogy elhárítsa az akadályokat a béke útjából, ám a teljes béke a sze-
retetnek a gyümölcse, akár az egyén, akár a közösség életében.95

A béke munkálása konkrétan főleg az alábbiakat jelenti: az érett személyiség fej-
lesztése,96 a jó szocializáció és nevelés feltételeinek biztosítása, a valóban jók uralma,97 
a nemzetközi igazságosság elveinek deklarálása és propagálása (egyház társadalmi taní-
tása), az igazi tolerancia, a szegénység lelkülete, a médiából és a közéletből az agresszív 
viselkedésminták kitiltása, az előítéletek kigyomlálása (tudatipar megfegyelmezése), 
az ép világnézet és vallásos tudat ébresztése és táplálása. További kísérletek: lesze-
relés, ellenőrzés, a személyiség destruktív erőinek megfékezése (önzés, hiúság, bírvágy), 
és a jók erősítése: türelem, bátorság, jó közerkölcs. A természetjogra épülő nemzetközi 
bíróságok, nyomásgyakorlás, embargó, diplomáciai kapcsolatok felvétele vagy megszün-
tetése, forrásmegvonás stb. Ám az ilyen intézkedéseknek átmenetieknek kell lenniük, 
és nem szabad, hogy hatásaik miatt ártatlanok kerüljenek kilátástalan helyzetbe.

92 Ibrányi  1940,  104–122.
93 Szabó  1997, 272.
94 Péterffy  1942, 50–51.
95 Péterffy  1942, 57.
96 Kreeft  2014.
97 Frank  2005.
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A háború és a béke fogalma: a keresztény bölcselet mérlege

A filozófia feladata egyrészt abban áll, hogy valamely jelenséget tanulmányozva meg-
fogalmazza annak lényegét, végső okait, értékét, célját és megadja a céljához vezető esz-
közöket és módokat. Másrészt feltárja a meghatározott jelenségre adott eddigi filozófiai 
reflexiókat, és azokat kritikusan felülvizsgálva kimutatja igazságértéküket, rávilágítva 
tévedéseikre. Így javítva és árnyalva a problématudatot és az emberi egyéni és társadalmi 
tudat számára egy helyesebb képet vázol, egy a dologgal kapcsolatban igazabb emberi 
reláció kialakításának lehetőségét adja. A filozófia tehát tudatosítja az adott jelenséggel 
kapcsolatos emberi állásfoglalást, világnézeti, vallási meggyőződést. Rámutatva arra is, 
hogy az ember kikerülhetetlenül világnézeti állásfoglalásra predesztinált lény, és ilyetén 
állásfoglalásában egész személyisége benne van (sejtései, következtetései, félelmei, elő-
ítéletei, vágyai, szimpátiái és antipátiái). Minden filozófiának megvan a maga igazságesz-
méje és -eszménye, amelyek részben kizárják és magukba foglalják a másik felfogásokat. 
Ezért lehet a háború filozófiája a filozófia háborújává. Ez a tény és felismerése azonban 
nem a végletes és végzetes relativizmus malmára hajtja a vizet, hanem annak a meg-
sejtésére kell, hogy vezesse a töprengő embert, hogy perspektivikus a látásunk, hogy 
még nem készültünk el a teljes igazság feltárásával, de efelé menni csak úgy tudunk, ha 
feltételezzük azt, hogy az igazságnak csak egy rendje van természetben és etikumban 
egyaránt.

A háború és a béke kérdésében konkrétabban az a bölcselet feladata, hogy igazolja 
egy háború vagy béke észszerűségét vagy észszerűtlenségét. Vagyis hogy erkölcsi ítéletet 
alkosson akár a múltra, akár a jelenre, akár pedig a jövőre vonatkozóan – egy lefolyt, 
folyó vagy tervezett háborúról és békéről. Ezzel felülírja a győztesek végső szavát, ezzel 
az ítéletével mintegy bátorít vagy éppen helytelenít bizonyos háborús törekvéseket, 
illetve hozzájárul a háborúkra vonatkozó emberi tapasztalat, a vonatkozó hagyomány 
érleléséhez. Ennek következtében egyfajta politikai bölcsességként funkcionál: mi módon 
tudjuk elkerülni a háborús konfliktusokat, indokolt-e hadat viselni, nem kéne-e inkább 
békét kötni. Ebben a feltáró és értékelő tevékenységben a filozófust és minden politikust 
vagy állampolgárt tehát egyfajta optio philosophica fundamentalis, vagyis a háború 
és a béke dolgában való legmélyebb, sokszor nem tudatos és nem is tudatosítható intu-
íciója, állásfoglalása vezeti. Ez az optio fundamentalis vezeti a háború nem bölcseleti 
tanulmányozóját is, így a háború vagy a háborúk történetének megíróját, a háború tech-
nikai, stratégiai kitervelőjét, a háború pszichológiájának, szociológiájának, ideológiai, 
gazdasági előfeltételeinek, a militarizálódás okainak stb. kutatóját.

Az ember szükségképpen katonáskodó, de nem feltétlenül háborút viselő lény. Egyrészt 
meg kell teremtenie életfeltételeit (a paraszt archaikus alakja), másrészt védelmeznie kell 
megteremtett civilizációját és kultúráját (a katona archaikus alakja), harmadrészt pedig 
az istenség oltalma alá kell helyeznie még így is veszélyeztetett életét és az életének 
kibontakozását segítő közösségét egyaránt (a pap archaikus alakja).98 Az ember ezért 

98 Harai  2014. 
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köteles belső erőit művelni, humanizálni, a benne ébredő rosszat ártalmatlanná tenni.99 
Ebben áll a szükségszerű katonáskodása, ez az igazi dzsihád, amikor is megküzd 
a démonaival, a téveszméivel.

A háború és a béke lényege attól függően lesz más és más, hogy tárgyilagosan igazol-
ható-e, vagy sem. Ha erkölcsileg igazolható (racionális), akkor jogos önvédelem, illetve 
a valódi béke helyreállítása az ellenség korrekt megbüntetésével. Ha erkölcsileg igazol-
hatatlan (irracionális), akkor a háború lényege a zsákmányolás, a hatalom és a források 
(javak) erőszakos és igazságtalan újraelosztása, amely örök békétlenséget jelent az adott 
társadalomban, és csak idő kérdése, hogy mikor ropognak ismét a fegyverek. Az ilyen 
háborút megindító személy döntése úgy is modellezhető, hogy benne a számító én le-
igázza a szociális és axiális ént. A háború tehát a keresztény filozófiában ismert és ki-
fejtett természetjog súlyos és tartósan jogtalan megsértése egy önmagának jogot alkotni 
képes néppel mint erkölcsi személlyel szemben. Ezért a háború önmagában irracionális, 
még ha olykor megengedett is. Ezért lehetősége nem ultima ratio, hanem paenultima 
ratio. A konfliktusokat alapvetően békés úton, a konstruktív párbeszéd révén oldjuk 
meg. Mivel önmagában irracionális, nem tekinthető teremtő rombolásnak, még akkor 
sem, ha valóban sok rosszat eltakarít, és igazságosabb társadalmi struktúrák és hatalmi 
csoportok kialakulásának kedvez.

A háború okának minden olyan dolgot tekinthetünk, ami megkívánás tárgya (bir-
toklási vágy, irigység), amelyben benne van a verseny szelleme, vagyis a konfliktus 
lehetősége (pszichológiailag máris létezik az ellenfél, az ellenség). Helyesebben a szabad 
vagy mértéktelen, illetve a hamis, meghamisított mértékkel vívott verseny ez. A másiktól 
(egyén, csoport, nép, állam) elkívánható bármi jószág (anyagi, szellemi javak, a személy 
értékességét jelentő tulajdonságok), mivel az nem az enyém, de minden áron meg akarom 
szerezni, hát ezért gyűlölöm a másikat, azt a másik csoportot vagy népet. A gyűlölet 
mögött, mint végső ok, ott a félelem: az önmagammal, a másikkal való találkozástól való 
félelem, amely ráébreszt önnön gonoszságomra, amely ráébreszt, igazságtalan leszek, ha 
a vágyott dolgot csellel vagy erővel megszerzem; mely ráébreszt, nekem kell változnom, 
nekem kell emberségemet megőriznem vagy épp kivívnom.

A háború eredménye – szintén attól függően, hogy erkölcsileg megengedett vagy 
tilos volt-e – a súlyos igazságtalanság állapota, amely deformálja a személyiséget, meg-
csúfolja az emberi méltóságot győzőben és leigázottban egyaránt; vagy a béke, amely 
igazságos viszonyokat hoz. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a jóvátétel, vagyis a bűnösök 
megbüntetése mint a béke conditio sine qua nonja, igen bonyolult kérdés, és nincs vegy-
tiszta megoldása. Nyilván osztott a felelősség. A parancsra harcoló katona nem felelős, 
annál inkább az uralkodó vagy a hatalmi elit, illetve az elvakulttá lett parancsnokok. 
Ezért hallatlan bölcsességet követel, mind a vonatkozó jogalkotásban és annak végre-
hajtásában. Együtt kell alkalmazni az igazságosságot és az irgalmasságot. Akár a háború 

99 Csak humanizálásról lehet szó, mivel a prehumán állapot ösztönszerűen hajlik az észszerűtlen 
cselekvésre, a poszthumán állapot ellenben tudatosan és módszeresen válik gonosszá, amikor is a ráció 
átlép ellentétébe, az irracionalitásba.
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indításában, akár a befejezése utáni helyzet kezelésében azt is tudatosítanunk kell, hogy 
a legnemesebb eszmék, vallási igazságok is ha úgynevezett történelmi eszmékké lesznek 
(a politikum kezébe kerülnek), szomorú transzformációkon mennek át, rájuk se lehet 
ismerni, és nagy gonoszságok tapadhatnak hozzájuk.100

A háború célja:
• Ha igazolható erkölcsileg, akkor a béke tranquillitas ordinis principaliter moralis 

helyreállítása, mivel a békés (igazságos társadalmi) viszonyok teszik lehetővé a pol-
gárok számára a szabadságot és a boldogulást. A béke és a békére törekvés e tekin-
tetben a teremtés rendjébe való belesimulást, a Teremtőnek való engedelmeskedést, 
az ember számára a Teremtő kijelölte hely elfoglalását és betöltését jelenti (a teremtés 
koronája és ezért kertésze). Eszményi alakja a szent, vagyis a méltóságát valóban 
birtokba vett ember.

• Ha a háború nem igazolható erkölcsileg, akkor célja egy igazságtalan társadalmi 
rend kiépítése, fenntartása, amely szükségszerűen torzítja és felrúgja a teremtés 
rendjét. Az agresszor ezért lázadó, s a teremtésnek démiurgosza, mintegy ura, 
istene akar lenni. Ezt az embertípust az úgynevezett diabolikus személyiség tes-
tesíti meg.101

A háború és a béke eszközei és módjai: békéhez, illetve háborúhoz vezet:
• A verseny igazságos vagy igazságtalan szabályozása.
• A felvilágosítás (az igazságtalan háború elítélése, előítéletek leleplezése) vagy 

a tudatipar manipulálása (a kulturális agresszió felkorbácsolása).
• Az ép szocializáció és nevelés, amely a személyi érettség kialakulásának kedvez, 

illetve a deviáns viselkedés legalizálása, a bűnös struktúrák kialakulásának való 
kedvezés.

• A természetes emberi közösségek megszilárdítása (család, nép, állam), vagy a ter-
mészetes emberi közösségek felbomlasztása a mesterséges csoportok preferálásával.

• Leszerelés vagy a fegyverkezési verseny kiélezése.
• Erkölcsi vagy gazdasági nyomásgyakorlás, illetve fegyverek bevetése.

Ma a háborúkat főleg pénzzel, csúcstechnológián alapuló információszerzéssel, 
az információ val történő manipulációval, politikai pártokkal, úgynevezett civilszer-
vezetekkel, kétes hírű nemzetközi szervezetek kiépítésével, piacok szerzésével vívják.

A háború értéke: az egyes emberek és népek alapvetően békések, vagyis nem vérszom-
jasak, és ha ilyenné válnak, annak többnyire a politikai elit a fő felelőse. Az igazságtalan 
háború mindig súlyos bűn a szeretet és az igazságosság ellen, súlyos bűn az emberi mél-
tóság, a szabadság, az ép társadalmi viszonyok, a béke, a teremtés rendje ellen, súlyos 
bűn az erkölcsi rend szerzőjével, Istennel szemben. Valódi sorscsapás, illetve analóg 
értelemben Isten büntetése (a lázadást tulajdonképpen maga a természet bosszulja meg) 
az emberiség életében.

100 Noszlopi  1937,  100.; Schütz  1934.
101 A diabolikus személyiséget hallatlan pontossággal írta le a nagy magyar filozófus, Brandenstein 
Béla. Brandenstein  1938, 35.
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Végső elemzésben az emberiség egyes nemzedékeinek tagjai alapvetően két táborba 
gyűlnek háború és béke kérdésében, amit a keresztény bölcselet pogány és keresztény 
világnézetként (vallásként) nevesít. Mindkét felfogás messianisztikus. A pogány fel-
fogás a politikai messiási kategóriába sorolandó, amely szerint az evilági világbirodalom 
kiépítése a cél. Ha ezt nem sikerül békésen megvalósítani, akkor erőszakkal kell neki 
érvényt szerezni. Ez a felfogás isteníti a birodalomeszmét, a háborút. A pogány felfogású 
ember inkább vérszomjas (a másikat kíméletlenül leigázó), érzéki, lázadó és gyűlölködő; 
okossága inkább agyafúrtság, döntései önkényesek. Ezzel szemben a keresztény fel-
fogás az etikai messiási eszmét testesíti meg. Ezért inkább békepárti (de nem pacifista), 
a konfliktusokat értelmes párbeszéd, értékvezérelt rávezetés, meggyőzés útján feltáró 
és megoldó. Minden embert a testvérének tekint, vagyis a szeretet vezeti. Az emberi 
létfeladat megvalósításában tehát nem a kényszer, hanem az önkéntes együttműködésre 
törekvés mozgatja. Döntéseiben eszméihez rugalmasan következetes. Az emberi cse-
lekvést elsősorban az erkölcsi és azt védő jogi rend szabályozza. Ezért alapmagatartása 
meghódoló, de semmiképpen sem behódoló. Ha kell, tud erélyes lenni, és tervei végre-
hajtásában a furfangot is igénybe veszi. Nem az egy privilegizált nép vagy hatalmi elit 
alkotta birodalomeszme, hanem a szuverén népek nagy és egymást kiegészítő nagy 
családjának eszméje vezérli.

Befejezés

Az ember biológiájában adott a konfliktus, akár annak kiélezése, akár annak békés rende-
zésének lehetősége. Eddigi történelmünk során nem sikerült igazán a béke megvalósítása, 
de a keresztény bölcselet meliorista, vagyis vallja, hogy ha egy dolog elvileg lehetséges, 
akkor előbb vagy utóbb meg is valósulhat. Ehhez érett személyiségű emberek kellenek, 
főleg a fő konfliktusokat érzékelő tevékenységek és intézmények élén, de a társadalmak 
többségében is. A krisztusivá lett ember képes ennek az érettségnek a realizálására. Ám 
ehhez az érettséghez csak a természetfeletti segítségével juthat el.

Erkölcsi kötelességünk a társadalmainkban és a népek közti konfliktusok feltárása 
és emberi módon történő kezelése, illetve a viselt háború igazságos, vagyis etikailag 
megengedett vagy igazságtalan, azaz etikailag nem igazolható voltának, tehát a felelős-
ségnek a deklarálása.102 Egy ilyen erkölcsi ítélet az idő multával természetesen változhat, 
hiszen akár a rendelkezésre álló bizonyítékok gyarapodhatnak, illetve az erkölcsi ítéletet 
megalapozó világnézeti háttér is teljesebbé válhat. A háború elhárítása végeredményben 
ma az egyik központi feladata az emberiségnek.103

102 Melichár  1932, 98.
103 Király  1982, 489.
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A tartós béke az emberi méltóság tiszteletén alapul, akár a természetes személyén, 
akár a nemzetek erkölcsi személy voltának tiszteletén.104 A béke alapvető feltétele, hogy 
a föld javai, erőforrásai igazságosan legyenek elosztva.105

A háború és a béke problémája akkor oldható meg, illetve akkor nem válnak öldök-
léssé az emberi konfliktusok, ha a békét tekintjük az egyéni és a társadalmi kibontakozás 
alapfeltételének.106 Ezért a béke megőrzése inkább kötelesség (tehát főleg ennek építésén 
kell fáradozni), a háború viselése ellenben csak bizonyos feltételek esetén megengedett, 
vagyis jogszerű.

Záró következtetésként – Székely Istvánt idézve – azt kell mondanunk, hogy „a keresz-
ténység […] igenis alkalmas arra, hogy a politikának alapelveket és vezető eszméket 
adjon és tényleg ad is, miáltal maga is valláserkölcsi jellege mellett politikai állásponttá 
és iránnyá válik. Tényleg a kereszténységnek kétezer év óta kialakult és kipróbált poli-
tikai és társadalmi elvei vannak, melyek fő vonásaiban kész politikai programot adnak, 
amely a részletekben a viszonyokhoz képest különféleképp alakulhat. Ezek az elvek ma is 
egyedül biztos alapjai az állam és társadalom tartós jólétének, sőt fennmaradásának is.”107
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Az igazságos háború modern alapelveinek katolikus 
gyökerei

Gájer László

Bevezetés

A korai keresztények kezdetben tartózkodtak a háborús cselekményektől és az erő-
szak alkalmazásától. Időközben a keresztény közösség komolyan számot vetett a törté-
nelmi realitással, Szent Ágoston realista történelemértelmezése nyomán pedig elmélyült 
az igazságos háború etikájának keresztény megalapozása. Újra és újra tudatosítanunk 
kell azonban azt, hogy a háborús etika alapelveiről csak a béke megteremtésének alap-
vető és mindent felülíró céljának tudatában szólhatunk.

A háború két vagy több állam hadseregének fegyveres harca, amelynek célja a vitatott 
kérdések – jobb híján – erőszakos megoldása.1 A konfliktusos társadalmi viszonyok 
legszélesebb és legösszetettebb formája, amelyben az ellenségnek minősülő felek leg-
rosszabb esetben készek megölni is egymást.2 Alanyai alapvetően szuverén államok, 
akiknek megvan a hatalma arra, hogy háborúzzanak vagy fenntartsák a békét. Az államon 
belüli lázadásról vagy a polgárháborúról nem háborúként beszélünk,3 hiszen az állam-
polgárok csoportjai között kialakult ellentétek megoldására léteznek alkalmas szerve-
zetek, tudniillik a rendfenntartó erők.4 Az államok közötti nézeteltérések esetében 
azonban nincs olyan intézmény, amelynek feladata volna azok rendezése. Létezik ugyan 
a nemzetközi jog, amely az államok különféle csoportjai között létrejött szerződéseket 
és vállalásokat jelent, de látnunk kell, hogy legtöbbször nincs olyan állandó szerv, amely 
szankcionálná azok megszegését.5 A szankcionálható jogszabályokhoz képest más 
természetűek az erkölcsi alapelvek. Ezeket a harcoló felek jobbára tiszteletben tartják, 
és a nemzetközi jog alapelveit is ezekre támaszkodva alakítják ki. Nézzünk meg most 
néhány alapvető, a háborús konfliktust érintő erkölcsi alapelvet különösen abból a szem-
pontból, hogy a hagyományos katolikus morálfilozófia miként hatott a modern háborús 
etika kialakulására.

A modern háborúelméletek katolikus és protestáns keresztény szerzők hatását egy-
aránt tükrözik. A ma meghatározó alapelvek jelentős része a barokk skolasztika idején 
kristályosodott ki, a nagy földrajzi felfedezések és a vallásháborúk utáni katolikus 
megújulás hatására. A keresztény gondolkodás a háborús erkölcs forrása lehet, hiszen 

1 Putz  1990, 395. 
2 Bonanate  2006, 5056. Lásd még Pesch  1891,  1177.
3 Bonanate  2006, 5056. 
4 Russell  1915,  128.
5 Russell  1915,  128.
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a hagyományos katolikus érvelés soha nem utasította el teljesen az ellentétek háború útján 
történő rendezésének lehetőségét.6 Az alábbiakban a korai és a kora újkori keresztény 
alapelveket szeretném ismertetni, hogy azután a kortárs háborúelmélet nyolc alapelvét 
bemutatva felhívjam a figyelmet a keresztény és a modern háborúelméletek közötti 
kapcsolatra.

A korai keresztény megközelítések

Az ókeresztény korban még az is kérdéses volt, hogy Jézus Krisztus követőinek egyáltalán 
szabad-e háborúzniuk a gyilkosság tilalmának alapvetően ószövetségi és az ellenség 
szeretetének újszövetségi parancsa miatt. A Római Birodalomban a keresztények hoz-
záállása a katonai szolgálathoz először az áldozatbemutatás kötelezettsége miatt vált 
kérdésessé. A keresztények hittagadásnak tartották ugyanis az istencsászároknak való 
áldozatot, amely a katonai szolgálatot vállalók mindennapjaihoz tartozott. Cezáreai Euzé-
biosz (260/65-339/40) beszámolója szerint „számos olyat lehetett látni, akik a hadse-
regben szolgáltak, és inkább választották szíves örömest a polgári életet, mintsem, hogy 
megtagadják a mindenek Teremtőjének vallását […] Ekkor ritkán előfordult az is, hogy 
a hívek egyikének-másikának nemcsak a rangtól való megfosztással, hanem halállal is 
kellett fizetnie vallásos ellenállásáért.”7 Tertullianus (155–240) is arra emlékeztetett, hogy 
a katonai életet számos hasonló járulékos kötelezettség kíséri, amelyeket hitszegésnek 
kell tekintenünk, hiszen önmagában a katonaság kötelezettség jellege a keresztényeket 
nem mentesíti az ilyen bűnökért járó büntetésektől.8 Ilyen összefüggésben Lactantius 
(250–325) bölcsen megállapította: „ha ugyanis a katona, aki valamilyen földi harcban 
megőrzi hűségét királya iránt egy kiemelkedő tettel, amennyiben életben marad, még 
elfogadottabb és kedvesebb lesz királya előtt, amennyiben pedig meghal, a legnagyobb 
dicsőség jut neki, amiért vezéréért vállalta a halált – nos, akkor mennyivel inkább kell 
megőrizni a hűséget mindenki fővezére, Isten iránt, aki nemcsak élőknek, de holtaknak 
is meg tudja adni az erény jutalmát?”9

A Rómában 215 körül keletkezett Traditio Apostolica című, az apostoli hagyomány 
tekintélyére hivatkozó, fegyelmi rendelkezéseket tartalmazó szöveg már így fogalma-
zott a keresztények harci cselekményeivel kapcsolatban: „Az alárendelt katona ne öljön 
meg senkit. Ha ilyen parancsot kap, ne hajtsa végre és ne tegyen esküt. Ha nem fogadja 
el (ezeket a feltételeket), utasítsák vissza. Ha valakinek hatalma van az élet és halál 
fölött, vagy egy város bíborba öltözött (legfőbb) tisztviselője, az vagy hagyja abba, 

6 Az ókorban a manicheus szekta tagjai például tagadták a háború létjogosultságát. Ezt a hozzáállást 
azonban a keresztények már akkor elutasították. Lásd Augustinus  1865a, 447–448. 
7 Cezáreai Euzébiosz  1983, 351–352. 
8 Tertullianus  1986, 347. 
9 Lactantius  2012, 414.
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vagy  utasítsák el.”10 Órigenész (185–253) szerint pedig a keresztények, mint Isten papjai, 
mentesek kell, hogy maradjanak a katonai szolgálattól. Kezüket tisztán meg kell őriz-
niük, távol tartva magukat az erőszaktól, hiszen a legnagyobb szolgálatot azzal teszik 
az uralkodónak, ha imával, esedezésekkel és hálaadással harcolnak érte.11 Ez a korai 
hozzáállás a keresztények kisebbségi létét, kontraszttársadalom jellegét tükrözi. Idővel 
azonban a keresztény szerzők egyre inkább az egyén döntésére bízták, hogy a tényleges 
helyzetekben vállalja-e a katonáskodást, vagy nem.12

A keresztények növekvő társadalmi szerepvállalásával a katonai szolgálat elutasí-
tásának gondolatát mindinkább felváltotta a háborút meghatározó észszerű erkölcsi 
szabályok kidolgozására való törekvés. Magát az igazságos háború – iustum bellum – ki-
fejezést Szent Ágoston (354-430) használta először,13 amikor arról beszélt, hogy a bölcs 
ember soha nem venne részt háborúban, mégis néha úgynevezett igazságos háborúra 
kényszeríti őt ellensége jogtalan magatartása (iniuria) és az ellene alkalmazott erőszak 
(iniquitas). A háború tehát realitás: Ágoston úgy vélte, hogy az abban való részvéttől 
a keresztények sem húzódhatnak vissza. Marcellinushoz írt levelében reagált a rómaiak 
vádjára, amely szerint a kereszténység a res publica ellensége, hiszen az erőszak tilal-
mára vonatkozó parancsokat tanít.14 Ágoston ilyen vádak hatására úgy vélte, hogy nem 
szabad az evangéliumnak radikális békepárti értelmezést adni, hiszen az erőszak alkal-
mazása lehetséges kell, hogy legyen, mégpedig egy igazságos háború keretén belül.15 
A bölcs azonban, tette hozzá a De civitate Deiben, még jobban fájlalja, hogy igazságos 
háborút kényszerül vívni, hiszen ha a háború nem lenne igazságos, akkor nem kellene 
részt vennie benne. Ez esetben a bölcs egyáltalán nem is háborúskodna. Alapvetően tehát 
a gonoszság által veszélyeztetett jó védelme kényszerít a háborúra. A háború, a nézet-
eltérés pedig csak Isten városában, Isten uralma alatt szűnik majd meg véglegesen. Egy 
másik helyen így ír: „Igazságosnak azokat a háborúkat szokás minősíteni, amelyek jog-
talanságokat torolnak meg, ha valamely nemzet vagy város, amely ellen a háború indul, 
elmulasztja megtorolni, amit övéi polgárai gonoszul tettek, vagy visszaadni, amit jogta-
lanul elraboltak.”16 Ágoston szerint igazságos háborúról akkor beszélhetünk, ha annak 
megvan az igazságos oka (iusta causa), amely egy jogtalanság (iniuria) vagy erőszak 
(iniquitas) sérelmén alapul.

10 Szent Hippolütosz  1983, 91. 
11 Órigenész  2008, 648–649.
12 Putz  1990, 398.
13 Szent Ágoston  2009, 223.; latinul Migne  1864, 633–634.; Brachtendorf  2018,  119–134., 
különösen  124–126.; Cahill  2004, 89–100.
14 Augustinus  1865b, 528–529.
15 Brachtendorf  2018,  125.
16 Augustinus  1865c, 781. „Iusta autem bella definiri solent, quae ulciscuntur iniurias, si qua gens 
vel civitas, quae bello petenda est, vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, vel reddere 
quod per iniurias ablatum est.” A magyar fordítást lásd Erdő Péter  2017, 21.



1678

Gájer László

Aquinói Szent Tamás

Aquinói Szent Tamás (1225–1274) szerint a háború – legyen az támadó vagy véde-
kező – akkor igazságos, ha három feltétel teljesül. Az első, hogy a háborút törvényes 
állami tekintély indította. „Auctoritas principis, cuius mandato bellum est generandum.” 
Nem indíthat ugyanis háborút magánszemély, mert annak joga a legfelsőbb jogból 
származik. Szükséges továbbá, hogy a háborúnak igazságos oka (causa iusta) legyen. 
A háború ilyenkor valamilyen támadás visszautasítása, és jogosan büntethető vele az, 
aki ellen irányul. Az igazságos háború harmadik feltétele a helyes szándék (intentio bel-
lantium recta): ez akkor teljesül, ha tisztán az igazság helyreállítása és a rossz kijavítása 
a célja,17 a háború ezért mindig a békére irányul.18 A háború erénye a bátorság (forti-
tudo), amely képessé tesz a legnagyobb veszéllyel, a halálveszéllyel (pericula mortis) 
való szembenézésre is. Josef Pieper szavaival: „A bátorság lényegében annak a készsége, 
hogy meghaljunk, pontosabban szólva elessünk, csatában veszítsük el az életünket.”19 
Ennek – Szent Tamás szerint – akkor van értelme, ha az emberek az életükről a nagyobb 
jóért mondanak le. Ez a közjó (bonum commune), amelynek védelmére az igazságos 
háború irányul.20 Ezért mondhatjuk ismét Pieperrel: „Igazában nem a küzdelem során 
szerzett sebeken van a hangsúly, hanem a jó megvalósításán […] Az erény lényege ugyanis 
nem a nehézség, vagy az erőfeszítés, hanem egyes-egyedül a jó.”21

Francisco de Vitoria OP

Francisco de Vitoria (1483–1546) annak a gondolkodói körnek az első jelentős képvi-
selője, amelyet később salamanca-i  iskolának neveztek, és amely a barokk skolasztikus 
filozófia eszköztárának használatával fektette le a modern nemzetközi jog alapjait. De 
Vitoria munkásságának hátterében – a vallásháborúk és a nagy földrajzi felfedezések 
után – az a tapasztalat húzódott meg, hogy az orbis christianus, a homogén keresztény 
világ eszméje megrendült. Alkalmazta a népek joga ókori római elméletének Aquinói 
Szent Tamás által elmélyített magyarázatát,22 amely új értelmezési síkot kínált az egyes 
erkölcsi kérdések számára is. Részletesen kidolgozta a népek közötti ellentétek kezelé-
sének erkölcsi szabályait és az igazságos háború alapelveit. Két legfontosabb, a népek 
jogát bemutató munkája a De bello és a De Indis. Az igazságos háborúval kapcsolatos 

17 aquinói  1956, 285.
18 „Praeterea, bella ordinatur ad pacem temporalem reipublicae conservandam.” aquinói  1956, 
787. Ugyanitt Szent Ágostont idézi Szent Tamás: „intentione pacis bella aguntur.” 
19 Pieper  1996,  115.
20 aquinói  1956, 787.
21 Pieper  1996,  119.
22 Chroust  1941, 22–28.
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általam használt szöveg a De iure belli23 egy  1539. június  19-én  elhangzó nyilvános 
egyetemi előadás anyaga.24

A De iure belli első kérdésében arról értekezett, hogy egyáltalán szabad-e a kereszté-
nyeknek háborút viselniük. Ezzel kapcsolatban először a Biblia szavait idézte fel. Szent 
Pál azt írja: „Ne tegyetek a magatok ügyében igazságot, kedveseim, hanem adjatok 
helyet az isteni haragnak, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én majd megfi-
zetek” – mondja az Úr” (Róm  12,9), Jézus pedig így szól: „Én viszont azt mondom nektek: 
ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda 
neki a másikat is” (Mt 5, 39) vagy más helyen: „Jézus erre azt mondta neki: „Tedd vissza 
a kardodat a helyére. Mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el.” (Mt 26, 52) De 
Vitoria azonban hozzátette, hogy az Írás itt nem parancsokban (in praecepto), hanem 
tanácsokban (in consilio) fogalmazza meg a helyes cselekvés szabályait, mintegy javas-
latot téve az erkölcsileg megengedhető hozzáállásra. Az tehát világosan látszik, hogy a fő 
szabály szerint minden háború ellenkezik Krisztus buzdításaival. Az ókeresztény egyház-
atyák egyetértettek abban, hogy bizonyos körülmények között a keresztényeknek szabad 
fegyvert fogniuk, Luther azonban tiltotta a török elleni háborút. De Vitoria vele szemben 
Tertullianust és Ágostont idézte, hogy levonja a következtetést: „Licet Christianis mili-
tare et bella gerere.”25 Ágoston alapján Lk 3,14-re  hivatkozott, ahol Keresztelő János azt 
mondja a katonáknak: „Megkérdezték őt a katonák is: »Hát mi mit cselekedjünk?« Azt 
mondta nekik: »Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsol-
dotokkal«.” A Bibliában Ábrahám harca a négy király ellen, illetve Dávid vagy éppen 
a Makkabeusok harcai azt mutatják, hogy a háború megegyezik a természeti törvénnyel, 
hiszen az evangélium – ezt jól tudjuk Szent Tamástól – nem tanít azzal ellenkezőt.26 Sok 
szent – példái között olyanokat találunk, mint a Makkabeusok, Nagy Konstantin vagy 
Nagy Teodóziusz – nemcsak védekező, hanem akár támadó háborúval is védte a hazát 
és a javakat. Adott esetben tehát a támadó háború, a bellum offensivum is megengedett, 
hiszen az nem egyszer arányos büntetésként szolgál egy megelőző támadásra. A támadó 
háború egyben elrettentő is lehet, hiszen megóvhat egy következő támadástól. A háború 
végső célja a politikai közösség békéje és a biztonsága („pax et securitatis rei publicae”), 
ez azonban nem lehetséges ott, ahol az ellenség nincs rákényszerítve a béke megtartására 
a háborútól való félelem miatt. Az igazságos háború lehetősége mellett érvelve Szent 
Tamás három feltételét is felidézte. A háború oka az egész világ java, célja pedig a zsar-
nokok, a bűnözők, a szélhámosok megszégyenítése.27

Ezután feltette a kérdést: kinek van joga háborút indítani és háborút viselni? Úgy 
vélte, hogy minden magánszemély folytathat védekező háborút, megvédheti saját magát 
és javait. A politikai közösségek – általában a fejedelmek vagy az a testület, amely 

23 De Vitoria  2005.
24 Galli  2005.
25 De Vitoria  2005, 8.
26 De Vitoria  2005,  10.
27 De Vitoria  2005,  10–14.
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az  uralkodás jogát gyakorolja („communem dominum/principem”) – indíthatnak is hábo-
rút.28 A vallás különbsége nem lehet a háború indításának oka, nem lehet ugyanis hitvédő 
háborút színlelve lerohanni másokat.29 A terület növelése szintén nem lehet ilyen ok, mint 
ahogy a fejedelmek dicsősége vagy más előnyök szerzése sem, hiszen háborút kizárólag 
ad bonum commune rei pubblicae, a közösség javáért szabad folytatni. Az igazságos 
háború egyetlen oka a fenyegetettség, de nem minden és nem bárhonnan érkező fenyege-
tettség. A büntetésnek, vagyis az ellencsapásnak pedig mindig arányosnak kell lennie.30

A negyedik questio így hangzik: Mi jogos egy igazságos háborúban és milyen mér-
tékben? Mindent meg szabad tenni, ami a közjó védelmében szükséges – hangzott De 
Vitoria válasza –, a háború egyetlen célja ugyanis a politikai közösség védelme. Igaz-
ságos háborúban megengedett visszaszerezni minden elvett dolgot vagy akár annak 
az ellenértékét is, hiszen háborút alapvetően e célból indítanak. Igazságos háborúban 
megengedett kártalanítani magunkat az ellenség javaiból a háború költségei és minden 
az ellenség által igazságtalanul okozott kár arányában.

Egy fejedelem, aki igazságos háborút vezet, mindent megtehet, ami szükséges a béke 
és az ellenségtől való biztonság fenntartására. Mivel a biztonság és a béke a politikai 
közösség legnagyobb java, semmilyen más jó nem tud érvényesülni, ha ezek hiányoznak. 
Megengedett győzelem esetén helyreállítani a javakat és a biztonságot, megbüntetve 
az ellenséget az általa okozott rosszért és bűntettekért. Ha a fejedelmek büntethetik saját 
alattvalóikat, mert azok veszélyeztetik a rendet és a békét, akkor mennyivel inkább meg-
tehetik ezt azokkal, akik kívülről törnek a közösségre és fenyegetik azt.

Ugyanebben a negyedik kérdésben De Vitoria öt erkölcsi kételyt is megfogalmazott. 
Az első kétely azt a kérdést járja körül, hogy vajon az igazságos háborúhoz elegendő-e, 
hogy a fejedelem úgy hiszi, igazságos oka van rá. A válasz, hogy nem mindig. Ennek 
eldöntéséhez az őszinte és bölcs emberek véleményére kell hallgatnia, mert ők érdek 
nélkül, szabadon tudnak dönteni. A második kételyben arra keresi a választ, az alattva-
lóknak vajon meg kell-e vizsgálniuk a háború okát vagy fegyvert ragadhatnak anélkül, 
hogy ezzel foglalkoznának. De Vitoria szerint ha az alattvaló teljesen biztos benne, 
hogy a háború igazságtalan, akkor nem szabad fegyvert ragadnia, olyan esetben sem, 
ha a fejedelem ezt megparancsolja. A fejedelem ugyan bűnt követ el, ha igazságtalan 
háborúba kezd, de azok is bűnösök, akik vele ebben szándékosan együttműködnek.31 De 
Vitoria harmadik kételye arról szól, mit kell tenni, ha kétséges a háború igazságos oka, 
vagy ha mindkét félnek arányos és megengedhető okai vannak. Ilyenkor szintén meg 
kell kérdezni a bölcseket, de ha lehet, jobb megtárgyalni a vitát egy pártatlan bíró előtt. 
Ezt követően arra kérdez rá, hogy vajon lehetséges-e igazságos háború mindkét oldalról 
nézve. Nem tűnik lehetségesnek ilyen eset, ha pedig megvan a bizonyosság arról, hogy 
mindkét félnek igaza van, nem szabad háborút indítani. Az ötödik kétely így hangzik: 

28 De Vitoria  2005,  16–25.
29 Aquinói  1956, 457.
30 De Vitoria  2005, 26–33.
31 Vesd össze Róm 1,32.
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ha valaki – fejedelem vagy alattvaló – igazságos háborút folytat és közben rádöbben 
annak igazságtalanságára, akkor köteles-e jóvátenni a kárt. Ilyen esetben vissza kell 
adnia a zsákmányolt javakat, de ami már tönkrement, azt nem köteles jóvátenni.32

De Vitoria a negyedik kérdés II. részében azt vizsgálta, hogy mi a jogos, mit szabad 
megtenni egy igazságos háborúban. Arra a kérdésre, hogy szabad-e megölni a háborúban 
ártatlanokat, azt a választ adta, hogy adott esetben igen, de nem kifejezett szándékkal. 
Ne büntessék tehát őket más gonosz emberek vétkei miatt. De ha például egy ostromlott 
erődben vannak ártatlanok, nyilván azt akkor is meg kell támadni. Arra a kérdésre, hogy 
az igazságos háborúban szabad-e rabolni ártatlanoktól, azt válaszolta, hogy a legyőzött 
ellenség javait el szabad venni, akkor is, ha az az ártatlanok vagyona. Megölni a legyőzött 
ártatlanokat és a gyermekeket nem szabad, legfeljebb fogságba vetni őket. Ha vannak 
túszok vagy foglyok, akik korábban harcoltak, akkor őket meg szabad ölni, ha azonban 
ártatlanok voltak, akkor nem. A háborúban elvett javak azt illetik, aki elvette azokat, 
azonban a katonáknak nincs joga fosztogatni, legfeljebb a parancsnok vagy a fejedelem 
engedélyével. A legyőzött ellenségre szabad sarcot kivetni, fejedelmeit pedig le szabad 
tenni a trónról, újat kinevezve a helyükre, mégpedig azért, hogy nagyobb baj ne követ-
kezzen be később azok miatt.33

Francisco Suárez SJ

Francisco Suárez (1548–1617) a Salamancai Iskola legnagyobb hatású gondolkodója, akit 
az utókor a kiváló és kegyes doktor (doctor eximius et pius) névvel illetett. Jogfilozófiai 
írásaiban a ius gentium egyfajta szokásjog, amely minden nép közös tapasztalatából 
fakad, egy horizontális sík inter nationes, a nemzetek között.34 Suárez ilyen összefüg-
gésben beszélt a szuverén nemzetek, a modern államok közötti konfliktusokról. A hábo-
rúról szóló szövegei a De virtutibus theologicis, az isteni erényekről szóló műve a De 
charitate című harmadik traktátusában (Disputatio XIII) találhatók.35

Értekezése elején úgy határozta meg a háborút mint nézeteltérést, amely ellentétes 
a külső békével, és amely két fejedelem vagy két állam között zajlik. Amikor a fejedelem 
vagy az állam, illetve az állampolgárok között alakul ki hasonló ellentét, azt zendülésnek 

32 De Vitoria  2005, 34–63.
33 De Vitoria  2005, 64–97.
34 Sevillai Szent Izidor a VI. században így fogalmazta meg, mi tartozik a népek jogához: „Ius gentium 
est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera pacis, 
indutiae, legatorum non violandorum religio, conubia inter alienigenas prohibita. Et inde ius gentium, 
quia eo iure omnes fere gentes utuntur.” Isidorus  1850,  199–200. A ius gentium tehát a megszállás, 
az erődítés, a háborúk, a fogság, valamint a fogva tartás után az állampolgárság visszaszerzésének 
jogát, a rabszolgaságot, a szerződéseket, a békét, a fegyverszünetet, a nagykövetek sérthetetlenségét 
és a vegyes házasságok tilalmát foglalja magában. Mindezt azért nevezzük a népek jogának, mert 
minden nemzet ezeket az elveket használja. 
35 Suárez  1858, 737–763. Cassi  2014, xx–xxvii. 
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(seditio), az egyes állampolgárok között pedig vitának, esetleg párbajnak nevezzük.36 
A szövegben az első sectio végén összefoglalásként megismételte Aquinói Szent Tamás 
igazságos háborúra vonatkozó három alapelvét is. Az első, hogy legyen egy törvényes 
hatalom – potestas legitimum, amely háborút indíthat, a második, hogy annak legyen 
igazságos oka és jogcíme – iusta causa, et titulus – a háború indításához, a harmadik 
pedig, hogy a háborút megfelelő, jó szándékkal vívják, és a felek egyenlőségét a méltá-
nyosság szempontja alapján annak kezdetétől a végéig vegyék figyelembe.37 Az első fel-
tétel azt jelenti, hogy háborút csak szuverén kormányzatok indíthatnak. Egyéneknek vagy 
az államon belüli csoportoknak nincs joga fegyveres erővel rendezni a nézeteltéréseket.

Az igazságos ok egyrészt azt jelenti, hogy akit megtámadnak, annak joga van véde-
kezés céljából háborúzni, de azt is, hogy súlyos igazságtalanság elkerülése érdekében, 
ha megalapozott a győzelem reménye, jogos támadó háborút is indítani. A harmadik 
feltétel magában foglalja, hogy az ellenfél megtámadása előtt annak fel kell ajánlani, 
hogy más úton jóváteheti az általa okozott kárt. Ha ezt megtagadja, akkor a győzelem 
megalapozott reményének birtokában szabad háborút indítani, a háború után pedig meg-
engedett a kiegyenlítés és egy arányos, igazságos büntetés.38

Suárez beszélt arról, hogy a háború önmagában minden esetben rossznak tekint-
hető-e. (Sectio I., Utrum bellum sit intrinsece malum.) Megjegyezte, hogy a háborút 
egyesek önmagában rossznak és az evangéliummal ellentétesnek tartják. Tévesen ezt 
állították a manicheusok, ahogy erre Ágoston rávilágított, de ez volt Wycliffe és a val-
diak tévedése is. A másik, ehhez hasonló tévedés szerint a háború a keresztények között 
rossz, különösen, ha más keresztények ellen irányul. Eck János ezt a nézetet a német 
reformátor teológusnak, Johannes Oecolampadiusnak tulajdonította.39 Luther kifogása, 
miszerint a török támadásainak nem szabad fegyverrel ellenállni, mert azok Isten bün-
tetését jelentik, nagyon is vitatható. Tudjuk, hogy Isten alapvetően nem akarja a ros-
szat, csak megengedi azt, ezért kérdéses, hogy Isten küldhet-e ilyen büntetést. Suárez 
összességében arra a következtetésre jut: „bellum simpliciter nec est intrinsece malum, 
nec Christianis prohibitum” – a háború önmagában nem rossz és nem is tilos a keresz-
tényeknek.40 Azonban Ágostonnal együtt azt is mondja: a háborút, ha lehet, el kell 
utasítani és csak súlyos szükség, „in necesstitate extrema” esetén szabad háborút alkal-
mazni, kizárólag akkor, ha nincs más megoldás.41 Ez nem ellenkezik az ellenség sze-
retetének parancsával sem, hiszen aki háborúzik, az szeretheti ellenségét akkor is, ha 
megveti annak bűnös tettét. Az önvédelem pedig a szeretetből fakadó kötelességünk.42 
Az államok számára gyakran éppen a háború annak egyetlen eszköze, hogy elutasítsák 

36 Suárez  1858, 737.
37 Suárez  1858, 739.
38 Kenny  2010, 711.
39 Erdő  2017, 23.
40 Suárez  1858, 737.
41 Suárez  1858, 738.
42 „Bellum defensivum non solum est licitum, sed interdum etiam praeceptum.” Suárez  1858, 738.
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az igazságtalan cselekedeteket és ellenségeik elnyomását. Háborúk nélkül az államok 
nem tudnának békében élni.43

Suárez részletesen beszélt arról, hogy ki indíthat háborút. (Sectio II., Apud quem 
sit legitima potestas indicendi bellum.) Először is leszögezte, hogy mindenkinek joga 
van megvédenie magát egy agresszív támadástól. A természetjognál fogva a törvényes 
hatalomnak van joga háborút indítani. Alsóbb uralkodó az igazságosság alapján nem 
hirdethet háborút, legfeljebb feljebbvalója beleegyezésével.44 A háború indításának joga 
az állam azon joghatóságához – potestas iurisdictionis – tartozik, amely szükséges 
a megtorló igazságosság – iustitia vindicvativa – érvényesítéséhez.45 Suárez arról is 
értekezett, hogy melyek a háború igazságos okai a természetes ész alapján. (Sectio IV., 
Quis sit iustus titulus belli, stando in rationi naturali.) A megbecsülés és a gazdagság 
szerzése nem lehet a háború ilyen oka.46 Nem lehet azonban igazságos a háború akkor 
sem, ha nincs igazságos és szükséges oka. A háború ilyen oka lehet egy olyan súlyos 
jogtalanság, amelyet nem lehet megtorolni, sem jóvátenni más módon. Ilyenek lehetnek, 
ha egy fejedelem elveszi más javait és nem akarja azokat visszaadni, ha valaki minden 
ok nélkül megtagadja a népek jogait a nyilvános utakon és a kereskedelemben, vagy ha 
más hírnevén és jóhírén súlyos csorbát ejtenek.47

Tárgyalta annak lehetőségét, amikor a háború mindkét harcban álló fél szempontjából 
igazságosnak tűnik, vagyis bellum iustum in utraque parte esete áll fenn. Szerinte ez nem 
lehetséges, hiszen két ellentétes jog egyszerre nem lehet érvényes. Így ez az absurdum 
logikai kategória jogi esete volna. Kizárólag tévedés esetén fordulhat tehát elő, hogy 
mindkét fél úgy hiszi, igazságos háborút folytat.48 Az ártatlanok védelmével kapcsolatban 
feltehetjük a kérdést, ki számít ártatlannak. Ártatlanok a gyermekek, a nők és azok, akik 
képtelenek fegyvert viselni.49 Az ő védelmük az azok melletti kiállást jelenti, akiket 
semmilyen politikai entitás nem véd. Az ártatlanokat szabad védeni, visszatámadni 
a jogtalan támadó ellen azonban nem lehet, mert akkor részt vennénk az ő igazságta-
lanságában – vélekedett Suárez.50 Az ártatlanok abban az esetben mégis feláldozhatók, 
ha a háború emiatt véget ér, hiszen minden beavatkozás célja a béke. (Példa erre az álla-
potos asszony, aki egészsége érdekében bevehet olyan orvosságot, amely miatt esetleg 
meghal a magzata.)51

Suárez De Vitoriához hasonlóan részletes kazuisztikát dolgozott ki az igazságos 
háború lehetőségéről. Összefoglalását, amelynek érvei az ismert, elsősorban Szent Tamás 
által megfogalmazott alapvető szabályokból indultak ki, a valószínűségre támaszkodó 

43 „Neque aliter possent Respublicae in pace conseruari.” Suárez  1858, 738.
44 Suárez  1858, 739.
45 Suárez  1858, 739–740.
46 Suárez  1858, 743.
47 Suárez  1858, 744.
48 Cassi  2014, xxi.
49 Suárez  1858, 754. Továbbá lásd még Kenny  2010, 712.
50 Cassi  2014, xxv.
51 Cassi  2014, xxvi.
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érvelés jellemezte: gondolkodásában a háború igazságosnak tűnik, hacsak nem nyilván-
valóan igazságtalan.52 Suárez érvei később a protestáns Hugo Grotius  1625-ös  A háború 
és a béke jogáról című művében találtak visszhangra.

A háború elmélete a kortárs politikai gondolkodásban

Az utóbbi időben Michael Walzer Just and Unjust Wars53 (1977) című műve vált a háborús 
etikával foglalkozó munkák közül a legnépszerűbbé. Ebből a kötetből is kiderül, hogy 
ugyan a klasszikus és az elmúlt  200 évben a nemzetközi joggal párhuzamosan kialakult 
modern elméletek között szerves folytonosság van, a korábbi elméletek elsősorban mara-
dandó morális alapelveket kerestek, míg az újabbak egy pragmatikus érvelés mentén 
a háború konkrét szabályozásával, gyakorlati következményeivel és az általa okozott 
károk mérséklésének lehetőségével foglalkoznak.54 A háború mai elméletei széles körben 
elfogadottak, és meglehetősen jól alkalmazhatók az egyes krízishelyzetekben, ami egy-
fajta kivételes helyzetet jelent a kortárs erkölcsi érvelés gyakran bizonytalan és gyorsan 
változó más területeihez képest.55

A háborúelméletek kapcsán hagyományosan különbséget teszünk olyan alap-
elvek között, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha egy állam háborút indít – ius ad 
bellum – és olyanok között, amelyeket a háború közben kell figyelembe venni – ius in 
bello.56 Ez alapján a modern háborúelmélet hat elve a ius ad bellumra, kettő pedig a ius 
in bellóra vonatkozik. Hat alapelvet kell figyelembe vennünk, ha egy háború indításának 
erkölcsi értékét vizsgáljuk, míg ahhoz, hogy egy konkrét háborús cselekmény erkölcsileg 
megengedhető legyen, másik két alapelvnek is teljesülni kell. A háború indításának 
alapja mindenekelőtt egy igazságos ok – just cause –, amely igazolja a háború esetleges 
kegyetlen cselekedeteit is, mivel annak célja a további agresszió megakadályozása. Egy 
állam csak akkor indíthat háborút, ha egy másik bűnt követett el ellene vagy legalább 
megkísérelte azt. Az igazságos háború ezért reaktív, de nem kell mindenáron védekezőnek 
lennie. A háború ebben az összefüggésben alapvetően államok közötti összeütközést 
jelent, de adott esetben egy állam azt is megakadályozhatja, hogy egy másik állam a saját 
állampolgárai ellen kövessen el bűnöket (tömegmészárlás stb). Ez utóbbit humanitárius 
beavatkozásnak hívjuk. A háború kezdeményezésének második feltétele, hogy legyen 
törvényes, illetékes hatóság – competent authority –, aki azt indítja. Ez elvileg kizárja 
a lázadások és a forradalmak lehetőségét, így elkerülve azt, hogy olyanok hajtsanak végre 

52 Kenny  2010, 712.
53 Walzer  2006.
54 McMahan  2012, 669. A természetjogi érvelés – tudniillik hogy az állam természetéből fakad 
az integritás igénye és az önvédelem joga – nem szolgál hivatkozási alapként a modern elméletekben. 
Helyette az állam fennállásának és működésének gyakorlati feltételei jelentik a szükséges háború 
feltételeit is.
55 McMahan  2012, 669. 
56 Viner  2013, 49.
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erőszakos cselekményeket, akiknek nincs joguk másokat képviselni vagy mások nevében 
cselekedni. Ritkán – az ellenállás jogának57 érvényesülésekor – mégis elképzelhető, hogy 
ez az alapelv részben nem teljesül, a háború mégis igazságosnak tűnik. A harmadik 
alapelv a helyes szándék – right intention: háborút csak erkölcsileg igazolható célból 
szabad indítani. Az igazságos háború negyedik alapelve az, hogy annak a végső meg-
oldásnak (last resort) kell lennie. A háború csak akkor megengedett, ha az azt kiváltó 
sérelem által okozott kár és egyensúlyvesztett helyzet helyreállításának minden kevésbé 
romboló útját megpróbálták, de eredménytelenül. Fontos, hogy az igazságos cél elérése 
egyben szükségszerű is legyen. Az ötödik alapelv az arányosság elve, a proportionality. 
A háború várt és elérhető jó hatásainak igazolniuk kell azokat a rossz hatásokat, ame-
lyekkel nyilvánvalóan számolni lehet. A hatodik alapelv annak észszerű reménye, hogy 
sikeresen elérjük az igazságos célt – reasonable hope of success. Adott esetben azonban 
egy reménytelen védekező háború is lehet megengedett.58

A háború viselésének első alapelve a diszkrimináció – discrimination – elve. Ez alapján 
megengedett megtámadni háborút folytatókat, de nem megengedett megtámadni azokat, 
akik nem háborúznak. Akik azonban igazságtalan háborút folytatnak, azoknak egyáltalán 
senki nem lehet a jogos célpontjuk.

A másik alapelv az arányosság – proportionality – elve a háborúban. Ez alapján 
a háborús cselekmények várható jó hatásai igazolhatják az okozandó sérelmeket. Az igaz-
ságos háború például gyakran olyanok megölését is magában foglalhatja, akik ártatlanok 
és nem veszítették el az önvédelem jogát. Igazságtalan háború esetén azonban nincs 
ilyen arányosan számítható jó hatás, ezért ilyen esetekben sem a diszkrimináció, sem 
az arányosság nem érvényesül.

A modern alapelvek rövid felsorolásával arra akartam rámutatni, hogy azok milyen 
szoros kapcsolatban vannak a keresztény szerzők által megfogalmazott erkölcsi szabá-
lyokkal. Az első három alapelv – megfelelő ok, illetékes hatóság és helyes szándék – Aqu-
inói Szent Tamás felsorolása óta nem változott, de a többi is megtalálható a spanyol sko-
lasztikában. Mindenképpen hasznos lehet a barokk morálfilozófia érveit részleteiben is 
tanulmányozni, hiszen érzékenyen csiszolják az ember lelkiismeretét és erkölcsi érzékét 
az egyes kázusokra adott klasszikus válaszok.

57 Aquinói Szent Tamás szavaival: „Ha pedig a zsarnokság túlkapásai elviselhetetlenné válnak, 
némelyek szerint a bátor férfiak erényéhez hozzátartozik a zsarnokot megölni, és magukat a sokaság 
megszabadítása érdekében halálveszélynek kitenni.” Aquinói  2016, 24.
58 A hat alapelv alkalmazásának példájaként érdemes felidéznünk az ENSZ alapokmánya 2. cikk 
4. pontját. Elérhető: https://mek.oszk.hu/00000/00056/html/145.htm (A letöltés dátuma:  2020. 03.  20.)

https://mek.oszk.hu/00000/00056/html/145.htm
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Összefoglalás

Összefoglalva az eddigieket59 elmondhatjuk, hogy a háború csak a legvégső eszköze lehet 
a politikának, amelyet csakis akkor szabad alkalmazni, ha minden emberileg megtehetőt 
és elviselhetőt megpróbáltak már a vita békés megoldása érdekében, azonban a próbál-
kozások nem vezettek eredményre. Ahogy Morus Tamás megfogalmazta: „A háborúban 
az egyetlen céljuk, hogy elérjék azt, amit ha előbb elértek volna, nem viselnének hábo-
rút.”60 Más szavakkal: a háború véletlenszerű, hiszen csak bizonyos körülmények között 
szükségszerű, vagyis a háborút csak a szükség igazolhatja.61

Ha a háború veszélye fennáll és nincs magasabb illetékes hatalom, amely a konfliktust 
rendezni hivatott volna, akkor nem szabad megtagadni az államoktól a hadviselés jogát, 
hiszen ez esetben az a legvégső jogos önvédelem eszköze. A támadó jellegű háború alap-
vetően erkölcstelen, a felettes hatóságoknak pedig ügyelniük kell arra, hogy az alattuk 
állók ne a saját hasznuk érdekében kezdjenek vagy folytassanak háborút. A háborúnak 
igazságosnak és mértéktartónak kell lennie egész lefolyásában, az arra illetékes felsőbb 
hatóság soha nem dönthet a háború mellett, ha bármilyen kétség merülne fel a háború 
jogosságával és szükségességével kapcsolatban. Minden háborút érintő erkölcsi érvelés 
felett pedig ott kell, hogy álljon a szeretet parancsa, amely az ellenséggel szemben is 
érvényes marad.

Ezzel az áttekintéssel arra szerettem volna rámutatni arra, hogy a háború önmagában 
nem ellenkezik a katolikus gondolkodással. A keresztények jól tudják, hogy a béke ezen 
a világon soha nem jön el maradéktalanul, a háború ezért mindig olyan realitás marad, 
amelyre erkölcsi válaszokat kell keresniük. Éppen ezért válhatott a katolikus gondol-
kodás a modern nemzetközi jog és a háborús erkölcstan alapjává, valamint az igazságos 
háború nyolc modern alapelvének forrásává.
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Az igazságos háború hagyománya Európában és a Távol-
Keleten (Kínában)

Boda Mihály

Tanulmányomban a háborús ideológia és az integrációs elmélet jellegzetesen európai 
és távol-keleti (kínai) formáját kívánom bemutatni Szent Ágostonon, Kanton, illetve 
ókori kínai gondolkodókon (Wuzi, Szem-fa és Xunzi) keresztül. Az európai és a távol-
keleti ideológiák vizsgálatakor minden esetben az igazságos háború elméletének az adott 
kultúrára jellemző változatát rekonstruálom.

A belső, személyes, mentális, pszichés faktorra építő európai hagyomány

Szent Ágoston: a büntetés mint az emberek megváltásának az útja

Szent Ágoston (354–430) korai keresztény egyházatya, a keresztény gondolkodás 
és a középkori filozófia meghatározó alakja az algériai Hippo Regius városának püspöke 
volt. Ágoston számos alkalommal nagy hatással kritizálta korának eretnekmozgalmait, 
és az igazságos és szent háborúról alkotott fogalmát is a manicheus és a donátista eret-
nekség elleni harc során alkotta meg.1 Elképzelése az Isten által teremtett (keresztény) 
világban tapasztalható megosztottság megszüntetését, azaz az egész, Isten által teremtett 
(keresztény) világ integrációját volt hivatva elősegíteni.

Szent Ágoston szerint akkor kell igazságos háborút indítani és viselni az eretnekek 
és általában a bűnösök ellen, ha a háború illeszkedik Istennek a megváltást elősegítő 
szándékaihoz. Az ilyen háború vívása során a háborút vívó keresztény katonák szándé-
kának az isteni szándékot kell tükröznie. Ennek a koncepciónak az alapja Isten megváltó 
szándéka és a megváltás terve.

Szent Ágoston szerint az ember célja a boldogság elérése, azonban ezen a világon 
a boldogság a bűnbeesés miatt nem érhető el. A túlvilági boldogsághoz az evilági helyes 
életvezetés mellett szükség van Isten megváltó tevékenységére is. A megváltással el-
érhető boldogság a békében töltött örök élet.2 Az emberiség megváltása nem egyetlen 
tettel végrehajtott esemény, hanem az emberi történelemben kibontakozó események 
sorozata.3 Az emberi történelmet meghatározó események a háborúk,4 amelyeknek 

1 Luban  2011.
2 Szent Ágoston  2006, IV., XIX. könyv, XI. fejezet.
3 Szent Ágoston  2006, III., XV. könyv, I. fejezet.
4 Szent Ágoston  2006, III., XV. könyv, IV. fejezet.
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a  megvívásán keresztül akarja5 Isten elhozni a megváltás békéjét. Az Istennek tetsző 
életet élők és a bűnösök számára azonban másként és másként hozható el a megváltás.

A megváltásra természetesen számíthat az az ember, aki Istennek tetsző életet él, 
és akit Szent Ágoston az „Ábel” által alapított „Isten városa” (civitas Dei) polgárának 
nevez. Az evilági életet kiegészítő isteni megváltás elhozza „Isten városa” polgárainak 
a mennyei békét. A mennyei béke állapotát Szent Ágoston kicsit zavaróan szintén „Isten 
városának” nevezi. Az Istennek tetsző életet élők számára a megváltás azonban problémát 
is jelenthet, mivel a teremtett világban folyó életet, vagy ahogy Szent Ágoston nevezi, 
a Káin által „alapított” „földi városban” (civitas terrenában) folyó életet a bűnösök által 
kezdeményezett háborúk uralják. A „földi város” polgárai arra törekednek, hogy hábo-
rúval mindenkit legyőzzenek, és így „földi” békét érjenek el, amelynek legfőbb jellem-
zője, hogy ideiglenesen nincs háború. Az Istennek tetsző életet élők élete ezért komoly 
veszélyben van. Szent Ágoston szerint azonban, első pillanatra meglepő módon, maguk 
a veszélyben lévők nem védhetik meg az életüket.6

Ennek az az oka, hogy az Istennek tetsző élet lényege az olyan javakkal való rendel-
kezés, amelyek nem vehetők el az embertől. Ide tartozik az istenhit, az ember olyan belső 
képességei, mint a pozitív értékkel rendelkező személyiségjegyek (erények) és a bölcses-
ség.7 A tulajdon és az élet is az általában vett javak közé tartoznak, ám ezek elvehetők 
az embertől. Ezért alacsonyabb rendű javak, mint az istenhit, az erények és a bölcsesség. 
Az Istennek tetsző életet élő emberek ezért elsősorban a belső életük javításával fog-
lalkoznak, és nem a tulajdonuk vagy az életük védelmével. A belső élettel való törődés 
akkor valósulhat meg, ha az ember Isten és Isten más teremtményei javának az előmoz-
dítására törekszik, és szándéka szerint nem a saját érdekében cselekszik. Mivel azonban 
az önvédelem nem más, mint a saját élet önérdekű védelme, ezért Szent Ágoston szerint 
alapvetően bűnös cselekvés.8 Az önvédelmi helyzetekben az Istennek tetsző életet élők 
számára a helyes magatartás az erőszaknak az erőszakmentes kezelése, amennyiben pedig 
ez nem jár sikerrel, akkor az erőszaknak való útengedés, amely által megszabadulhatnak 
a (lelki) boldogságukat zavaró evilági (testi) élettől.

Mások védelmében azonban Szent Ágoston sem tagadja az erőszak használatának 
a helyességét, mivel az ilyen cselekvés erősíti a személyiséget, és közelebb visz 
a boldogsághoz. Amikor az Istennek tetsző életet élő emberek háborúba mennek 
Isten közvetlenül kinyilatkoztatott vagy a királyokon keresztül közvetített parancsára, 
és a háborúban életüket vesztik, akkor a boldogság elérésére még kedvezőbb helyzetben 
vannak, mint az ellenük irányuló erőszaknak való útengedés esetén. Ha ugyanis az ilyen 
halál azzal a szándékkal jár együtt, hogy segítsék Isten közvetlenül kinyilatkoztatott 
vagy közvetített szándékának megvalósulását, akkor az Isten által parancsolt háborúban 

5 Szent Ágoston  2006, IV., XXII. könyv, II. fejezet.
6 Szent Ágoston  2006, III., XV. könyv, I–VI. fejezet.
7 Szent Ágoston  1997a,  15–19.
8 Szent Ágoston  1997b, 51–54.
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való részvétel és így az abban lelt halál is egyféle jutalom a megváltás nézőpontjából 
az Istennek tetsző életet élők számára.9

Az Istennek tetsző életet élők számára ezért kiemelten fontos, hogy Isten által meg-
parancsolt háborúban való részvétel alkalmával a megfelelő motivációval rendelkezzenek. 
Az erőszak szeretete, a bosszúszomjas kegyetlenség, az ádáz és engesztelhetetlen ellen-
ségesség, a vad ellenállás vagy a hataloméhség által motivált háborús részvétel bűnössé 
teszi még azokat is, akik az Isten által irányított oldalon harcolnak.10 A háborúban harcoló 
és Istennek tetsző életet élők megváltásához az szükséges, hogy a bűnösök megváltásának 
a szándékával vegyenek részt a háborúban.

A bűnösök, az esetek egy részében, azért bűnösök, mert tetteiket az erőszak szeretete, 
a bosszúszomjas kegyetlenség, az ádáz és engesztelhetetlen ellenségesség, a vad ellenállás 
vagy a hataloméhség motiválta/motiválja. Az esetek egy másik, Szent Ágoston számára 
fontosabb részében, a bűnösök azért bűnösök, mert tanaikkal éppúgy akadályozzák Isten 
megváltó és az emberi boldogságot elhozó szándékának a gyakorlati megvalósulását, 
mint az erőszakot szerető és hatalomra törő bűnösök. Ezek a bűnösök az eretnekek.

A megváltás a bűnösöktől sincs azonban megtagadva. Azt akkor érhetik el, ha szó-
beli ráhatásra felhagynak bűnös tanaikkal, vagy a büntetés által. A büntetés ugyanis 
bizonyos esetekben épp annyira alkalmas bizonyos meggyőződések megváltoztatására, 
mint a rábeszélés. Szent Ágoston szerint: „Sok mindent kell tenni jószándékú higgadt-
sággal azokkal az emberekkel, akik boldogságának az elősegítése, és nem kívánságaik 
kielégítése a kötelességünk, még a saját akaratuk ellenére is […] Mivel, a fiú megbünte-
tése, mégha az szigorú is, bizonyosan nem az apai szeretet hiányát tükrözi; a büntetés 
ugyanis azt sújtja fájdalommal, aki számára szükséges a fájdalom általi gyógyítás. Ha 
a földi város a keresztény elvek szerint él, akkor még a háborúkat is azzal a jószándékú 
céllal viselik, hogy a legyőzöttek harmóniában éljenek az igazságosságban és az isten-
képűségben. Az igazságtalanság a bűn, ami indokolja a háborút, az igazságos háború 
pedig megjavítja a bűnt.”11

Amíg az apai büntetésről talán elmondható, hogy bizonyos esetekben képes 
a meggyőződések megváltoztatására, addig a háború általi büntetésről csak bizonyos 
kiegészítéssel állíthatjuk ugyanezt. Ha ugyanis a háború a büntetés, akkor a háború 
olyan büntetés, ahol nem csupán szenvednek a bűnösök, hanem sok esetben meg is 
halnak. A háború így olyan büntetés, amely vagy megváltoztatja a bűnös meggyőződést, 
vagy eltörli azt. Szent Ágoston alapkoncepciójából kiindulva azonban – a megváltás 
és a boldogág felől nézve – egy meggyőződés ezen kétféle megszűnése között igazából 
nincs nagy különbség. Ahogyan már az Istennek tetsző életet élők számára is kedvezőbb 
volt az Istennek tetsző halált vállalni a bűnös önvédelemmel szemben, úgy természetesen 

9 Saint Augustine  1886a, 553–554.
10 Saint Augustine  1887, 301.
11 Saint Augustine  1886b, 485.
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a bűnös ember  számára is – a megváltás és a boldogság felől nézve – kedvezőbb meghalni 
a háborúban, mint élni a (potenciálisan) bűnös életét.12

Összefoglalva Szent Ágoston háborús és integrációs ideológiáját azt mondhatjuk, 
hogy Szent Ágoston szerint igazságos az a háború, amely a bűnösök megbüntetésében 
áll, és célja az isteni megváltó szándéknak megfelelően a bűnösök lelkének védelme 
és megváltása. Ez az ideológia az igazságos háború célján és eszközén nyugszik. Szent 
Ágoston szerint az igazságos háború egy grandiózusabb cél keretei közé illeszkedik. 
Ez a cél az emberek, az összes keresztény emberi lény megváltása, és ezáltal a bol-
dogság előidézése számukra. Ha az egyház tanításaitól – többek között pontosan ettől 
a tantól – elhajlókat Isten és az ő szándékait képviselő egyház tanítással nem képes 
a megváltás és a boldogság útjára terelni, akkor egy másik módszert kell alkalmazniuk. 
Ez a módszer az igazságos háború, amely egyaránt biztosítja az igazságos oldalon a meg-
váltás szándékával részt vevők megváltását, illetve a bűnös oldalon harcolók megváltását. 
Szent Ágoston igazságos háború elmélete ezért az isteni és az emberi szándékokra épít. 
Így a háborúban részt vevőkhöz képest belső, személyes, mentális és pszichés faktort 
vesz figyelembe a háború igazságosságának meghatározásában.13

Immanuel Kant: a jogvédelem mint az örök béke elérésének az útja

Immanuel Kant (1724–1804) a német felvilágosodás meghatározó gondolkodója, az újkor 
kiemelkedő jelentőségű és hatású, porosz származású filozófusa volt. Kant elképzelésére 
komoly hatással volt II. (Nagy) Frigyes (1740–1786) porosz uralkodó elméleti munkás-
sága és gyakorlati tevékenysége. Frigyes még az uralkodása előtt írt Antimachiavelli 
című művében elköteleződött a később Kant számára fontos állami jogvédelemnek,14 
illetve embrionális formában már megjelent nála a kanti alapkoncepció kulcsfogalma, 
a kategorikus imperatívusz univerzális formulája.15 Frigyes uralkodóként mindjárt trónra 
kerülésekor a gyakorlatba is átültette elméletét, mivel a Mária Terézia ellen, Szilézia 
birtoklásáért folytatott háborúban (1740–1742) egy  16. századra visszanyúló porosz 
(Hohenzollern) jogigényre hivatkozott. Kant gyakorlatilag a frigyesi elméletnek és gya-
korlatnak adott filozófiai és elviekben az egész emberiségre kiterjeszthető megalapozást.

Kant elképzelésének az alapja, hogy az emberek társadalmi szerződés útján egyesültek 
egymással, amely által kiléptek a természet igazság nélküli és ezért háborúk jellemezte 
állapotából, és beléptek az államok vezette társadalmak jogok uralta állapotába. Mivel 
ez a mozgás nem csupán egyik vagy másik emberi társadalomra jellemző, hanem 
mindegyikre, ezért Kant szerint az emberek végeredményben felfoghatók úgy is, mint 

12 Saint Augustine  1887, 301. 
13 Szent Ágoston elképzelésének további elemzéséhez lásd Langan  1984,  19–38.; Mattox  2006. 
14 Nagy Frigyes  1991, 70.
15 Nagy Frigyes  1991,  15.
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egyetlen nagy emberi társadalom tagjai, és nem csak az egymástól különböző és sok 
esetben egymással szemben álló államok tagjai.16

A természeti állapot a veszély és az önkény állapota volt, amely alapvetően és álta-
lánosságban rossz az emberek számára. Ennek az állapotnak elvileg az emberek közös 
szándékával és úgynevezett társadalmi szerződésével létrehozott állam vetett véget. A tár-
sadalmi szerződés a természeti állapotban élő emberek szerződése egymással az állam 
létrehozására.

A társadalmi szerződés megkötésének a hátterében az emberek racionális termé-
szetének a gondolata áll. A természeti állapotban élő emberek racionális természetéből 
fakadó morális kötelessége, hogy biztosítsák a maguk – mint racionális lények – számára 
a joggyakorlás és az önkénytől való mentesség lehetőségét. Ezzel azonban az embereknek 
kötelessége az is, hogy az összes racionális természettel rendelkező lény számára biz-
tosítsák az ilyen lehetőséget, hiszen a saját jog és önkénytől való mentességük alapja is 
a racionalitás. A joggyakorlás biztosításának morális kötelessége csak egy esete a minden 
racionális lényt kötelező törvénynek, a kategorikus imperatívusznak.

A kategorikus imperatívusz az értelmes lények cselekvéseinek és cselekvési szán-
dékainak az a tesztje, amelynek segítségével meg lehet állapítani, hogy egy bizonyos 
szándékkal végrehajtott vagy végrehajtani tervezett cselekvés morálisan helyes vagy 
helytelen, igazságos vagy igazságtalan. Egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy Kant 
a kategorikus imperatívuszt négyféleképpen is meghatározta, olyan különböző fogal-
makra koncentrálva, mint az univerzalitás, az emberiesség, az autonómia és a cselekvési 
cél/cselekvési eszköz. Ezek közül a kanti igazságos háború elemzésében azonban csak 
egyre van szükségünk, az univerzalitásformulára. A kategorikus imperatívusz univer-
zalitásformulára alapozott tesztje úgy hangzik, hogy „cselekedj ama maxima szerint, 
melyet követve egyúttal azt is akarhatod, hogy maximád általános törvény legyen”.17 
A kategorikus imperatívusz ennek megfelelően úgy értendő, mint az értelem önmagának 
adott feltétel nélküli (kategorikus) cselekvési parancsa (imperatívusz), azaz akarata vagy 
szándéka.

Az univerzalitásformula értelmében az a cselekvési szándék teszi helyessé vagy igaz-
ságossá a cselekvést, amely gyakorlati ellentmondás nélkül előírható mindenki számára. 
Például az önös szándékkal végrehajtott lopás nem állja ki a kategorikus imperatívusz 
tesztjét, mert gyakorlati ellentmondást eredményez.18 A teszt értelmében a tolvaj, aki önös 
szándék szerint el akarja venni más tulajdonát, azt is akarná egyben, hogy miden ember 
számára törvény legyen más tulajdonának önkényes elvétele, azaz a lopás. Ez azt ered-
ményezné, hogy mindenkinek önös szándékától hajtva kellene elvennie mások dolgait, 
amely gyakorlat a tulajdon fogalmának („ez az enyém, nem veheted el”) megszűnésével 
lenne egyenértékű, ami pedig végeredményben elvileg lehetetlenné tenné a lopást mint 
a tulajdon elvételét. Amennyiben tehát valaki önös érdekből akar lopni, akkor a tesztet 

16 Kant  1991.
17 Kant  1991, 52.
18 Korsgaard  1985, 24–47.
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alkalmazva azt is akarná, hogy ne tudjon lopni, ami gyakorlati ellentmondás. Persze 
más „címszó” alatt elveheti ugyanazt a dolgot, ám akkor bizonyos értelemben az a dolog 
senkié sem, és kizárólag az erő dönti el, hogy kinél legyen. Ez a természeti állapot egyik 
jellemzője.

A természeti állapotban élő emberek azonban morális kötelességüket teljesítve lét-
rehozták a köztársasági formát öltő állami közösséget, amelynek az irányítását – a kép-
viselőn keresztül – továbbra is ők végzik. Ezzel azonban bizonyos értelemben újrater-
melődik a természeti állapot, amely azonban most már nem az egyes emberek között 
áll fenn, hanem az egyes emberek alkotta államok között. Ahogyan azonban az ember 
racionális természetéből fakadóan kínálkozott a megoldás a természeti állapotból való 
kilépésre az egyes emberek számára, úgy hasonló megoldás kínálkozik az államok szá-
mára is ugyanennek a problémának a leküzdésére. Azaz Kant szerint az államok esetében 
is az államoknak az államot alkotó emberek racionális természetéből fakadó morális 
kötelességekre kell támaszkodniuk annak meghatározásánál, hogy mit csináljanak 
a nemzetközi porondon. Kant szerint azért alkalmazható hasonló módszer az emberek 
és az államok természeti állapotának felszámolásakor, mert az emberek közötti, racio-
nalitáson nyugvó hasonlóság jelentősebb, mint az eltérő állampolgárságuk.

Az államok cselekvése esetében az ember racionális természetéből fakadó kötelesség 
(azaz a kategorikus imperatívusz univerzalitásformulájának a tesztje) az örök béke álla-
potának az elérését írja elő, amelyet egy tartós „államegyesületben” lehet elérni. Kant 
szerint ugyan az örök béke az „államegyesület” annak méretei miatt valószínűleg19 
megvalósíthatatlan, ami azonban szerinte nem zárja ki, hogy elítéljük az olyan állami 
viselkedésformákat, amelyek ellentétesek a kötelességgel, vagy előírjunk olyanokat, 
amelyek ugyan nem valósítják meg, de összhangban állnak a kötelességgel. Ugyanis ha 
nem is érhető el az örök béke, az nem kizárt, hogy lehetséges közelíteni felé: „Úgy kell 
cselekednünk, mintha létezne, ami talán nem létezik, megalapozására s a mi számunkra 
ehhez legalkalmasabbnak látszó alkotmányra (talán az összes állam republikanizmusára) 
kell törekednünk, […] S ha a szándék beteljesedése szempontjából ez jámbor kívánság 
marad is, biztosan nem csapjuk be magunkat annak a maximának az elfogadásával, hogy 
szakadatlanul törekedjünk rá; mert ez a maxima a kötelesség […].”20

Az elítélendő viselkedés az olyan állami viselkedés, mint az igazságtalan háború 
kezdeményezése, amely ugyanis ellentétes a racionális emberi természetből fakadó köte-
lességgel. Igazságtalan ellenségnek minősül az, akinek a „kinyilvánított akarata (akár 
szavakban, akár tettekben) olyan maximáról árulkodik, amely, ha általános szabállyá 
válna, lehetetlenné tenné a népek közötti békeállapotot, s örökössé tenné a természeti 
állapotot”.21

Az örök békére való törekvés egyik példája állami jogaink védelme. Amennyiben 
állami jogainkat sérelem éri, akkor a jogvédelem céljával erőszakot lehet alkalmazni, 

19 Kant  1985, 36–49.; Kant  1991, 61 §.
20 Kant  1991, 462.
21 Kant  1991, 60. §.
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azaz igazságos háborút indítani, viselni. Az államok közötti konfliktus során sérelmet 
szenvedett jogot ugyanis nem lehet per útján érvényesíteni, szemben az egyének eseteivel, 
így az állami jog érvényesítésének nem adott az erőszakmentes módja.22

Amennyiben egy állam jogának érvényesítése végett erőszakot alkalmazva az igaz-
ságos háború eszközéhez nyúl, akkor nemcsak a háború kezdeményezésének vagy a hábo-
rúba szállás céljára kell odafigyelnie, hanem a háború viselésénél és a háború lezárásánál 
is figyelembe kell vennie, hogy a háború célja végül is az örök békére van törekvés. 
A háború viselése esetében a hadviselő fél nem élhet a jogvédelem minden eszközével. 
Az állam „nem használhat fel olyan alattomos eszközöket, amelyek aláásnák a jövőben 
létrehozandó tartós békéhez szükséges bizalmat”.23 Így nem mutatnák az örök békére 
való törekvés szándékát. Az ilyen eszközök körébe tartozik Kant szerint a kémek, orgyil-
kosok, méregkeverők vagy mesterlövészek bevetése,24 illetve a kapituláció megszegése 
vagy a bujtogatás az ellenséges állam tagjai között.25 A háború lezárását tekintve a győz-
tesnek olyan feltételeket kell szabnia, amelyek a háborút megelőző állapothoz képest egy 
igazságosabb állapot létrehozására irányulnak, és amelyek így nem foglalják magukba 
egy jövendő háborúnak a lehetőségét.26 Ezért nem lehet megtéríttetni a háború költsé-
geit vagy gyarmattá téve a legyőzött államot, elvenni annak polgáraitól a szabadságot.27

Összefoglalva Kant elképzelését, azt mondhatjuk, hogy Kant szerint az igazságos 
háború alapja az államok közötti konfliktusokra alkalmazott kategorikus imperatívusz, 
amely alapján az igazságos háború indítását és viselését a háború célja, a jogvédelmen 
keresztül az örök békére való törekvés szándéka határozza meg. Kant az igazságos háború 
elméletét így a háborúban részt vevők számára, hozzájuk képest belső, személyes, men-
tális és pszichés faktorra alapozza.28

A külső, személytelen, kozmikus faktorra építő kínai hagyomány

Kína: a harmónia mint kozmosz, a társadalom és az egyén működésének a rendje

A kínai igazságos háború elméletének (a yi bing elméletének29) a gyökerei és általában 
a háború értékének a vizsgálata a hadakozó fejedelemségek korszakában (Kr. e. 481–221) 
és az azt követő Csin korszakban (i.e. 221–207) jelent meg a katonai (például Wuzi, 
Szem-fa) és a filozófiai (Konfucius, Mencius, Xunzi) irodalomban.30 Az elméletnek 

22 Kant  1991, 56. §. 
23 Kant  1991, 57. §.
24 Kant  1991, 57. §. 
25 Kant  1985,  12.
26 Kant  1985, 7.
27 Kant  1991, 58 §.
28 Kant elképzelésének további elemzéséhez lásd Orend  1999, 323–353.; Starke  2016.
29 Lo  2012, 416. 
30 Lo  2015; Godehardt  2008,  17–19.
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komoly és hosszantartó hatása volt/van a kínai gondolkodásra és politikai gyakorlatra, 
illetve a Kínát körülvevő világra.31 Bizonyos értelemben még Mao Ce-tung is ezeken 
az alapokon fogalmazta meg saját elképzelését az igazságos háborúról a  20. században.

A filozófiai elképzelés eredetileg pacifista jellegű volt.32 Azaz semmilyen módon nem 
ismerte el a háborúzás jogosságát, ugyanakkor magában foglalta azt az alapkoncepciót, 
amelyre később az igazságos háború ideológiája épült. Ezért érdemes megismerkedni 
vele. Az elképzelés szerint a kínai birodalom – elviekben – minden „ég” alatti területet 
magában foglal a kínai császár vezetése alatt. A császár azonban nem csupán egy ural-
kodó, hanem az Ég (Tian) – a legfelsőbb nem antropomorf istenség33 – fia, akinek azért 
van joga az „ég” alatti területek vezetésére, mert olyan morális erényekkel – például a jó-
akarat (ren) és az igazságosság (yi)34 – rendelkezik, amelyek biztosítják az „ég” alatti terü-
letek, azaz a kínai birodalom kozmikus és társadalmi jóllétét, békéjét és harmóniáját.35

A kínai harmóniafogalom tagolása háromosztatú: megkülönböztet kozmikus, társa-
dalmi és egyéni aspektusokat,36 amelyek közül különösen nagy szerep hárul az egyéni 
harmóniára. A kínai kozmikus harmónia dinamikus jellegű is, azaz ellentéteket is 
magában foglal, azonban az ellentétek itt kiegészítik egymást. A kínai harmóniából 
hiányzik a konfliktus, mert az ellentétben álló erők nem különülnek el egymástól élesen, 
hanem közöttük fokozatokon keresztül lehetséges az átmenet.37

Ez azt is jelenti, hogy a kínai harmóniafogalom olyan dolgokra terjed ki, amelyek 
ugyan elkülönülnek egymástól, azonban harmonikus egységüket nem egy tőlük bizo-
nyos értelemben független (tervszerű vagy „valóságosabb”) összefüggésnek köszönhetik, 
hanem saját jellemzőiknek. A kínai harmónia szemléltetésére használt egyik példa szerint 
a harmónia úgy viszonyul az elemeihez, mint az összhangzat egy zenekar hangszerei által 
játszott egyes hangokhoz vagy egy ételnek az íze az étel egyes alapanyagainak az ízéhez.38

Visszatérve a filozófiai alapkoncepcióhoz, annak pacifista verziója szerint amen-
nyiben valahol a kínai birodalomban fegyveres erőszak (például felkelés) tör ki, akkor 
annak nem az a következménye, hogy a császárnak van valamilyen indoka erőszakosan 
fellépni ellene, hanem az, hogy új császár beiktatása szükséges, mivel az előző császár 
morális gyengesége miatt nem volt képes ellátni az Ég által rábízott feladatot.39

Bár a filozófiai irodalom az alapkoncepció megfogalmazásában lényeges a kínai 
igazságos háború elméletéhez, azonban az végeredményben a katonai irodalom alapján 
összegezhető:40

31 Friday  2006,  159–185.; Rachewiltz  1973, 28–29.
32 Godehardt  2008,  10.
33 Xunzi  2005a,  201–218.
34 Lo  2012, 412.
35 Szema–fa  2006,  141–142.
36 Jubilee  2014, 43–64.
37 Jubilee  2014, 44.
38 Jubilee  2014, 38–42.
39 Xunzi  2005b,  199.; Lo  2015,  10.
40 Lo  2012.
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„Megfékezni az erőszakot, és az országot megszabadítani a zavargásoktól, ezt 
nevezzük igazságos háborúnak.”41

„Ha a nép békességéért kell embert ölni, akkor a gyilkosság megengedhető; ha meg-
támadnak egy országot, de szeretik annak népét, akkor a támadás megengedhető; azért 
háborút indítani, hogy megállítsanak egy másik háborút – noha az is háború –, meg-
engedhető.”42

Az elképzelés szerint a császárnak a fegyveres erőszakot büntetésként lehet és kell 
alkalmaznia, akár a Kínai Birodalom tényleges politikai határain belüli felkelés leve-
réséről van szó, akár a tényleges politikai határokon túl megvalósuló fenyegetésről. 
Az utóbbi esetben a fenyegetésnek nem is kell a Kínai Birodalom ellen irányulnia, hanem 
irányulhat egy olyan állam ellen is, amely egy Kínától különböző másikat fenyeget. Sőt, 
a fenyegetésnek nem szükséges aktuálisnak sem lenni, hanem lehet pusztán potenciális, 
amely alatt például azt kell érteni, hogy a „fenyegetést jelentő” államban nem a kínai 
uralmat fogadják el, vagy nem ápolnak jó viszonyt a kínai birodalommal. Végered-
ményben a kínai igazságos háború elmélete arra teremt lehetőséget, hogy mindazon 
közösségekkel és államokkal szemben hadba léphessen a császár, amelyek nem fogadják 
el a császár fennhatóságát.43

Ez az elképzelés eddig sokkal inkább tűnik az államérdek megvalósítására koncentráló 
realista elméletnek, semmint az igazságos háború elméletének egy formájának. Ugyan-
akkor amennyiben hozzávesszük a kínai harmóniafogalomnak az egyénre, elsősorban 
a császárra vonatkozó részét, az elmélet jellege is megváltozik. A császárra vonatkoz-
tatott harmóniafogalom azt foglalja magában, hogy a császár csak akkor képes ellátni 
császári hivatalát, ha megfelel az Ég megbízásának, azaz harmóniában áll az Éggel, 
és rendelkezik a tőle mint a közössége tagjától elvárt és a népe számára is előnyös eré-
nyekkel (például jóakarat, igazságosság, hagyományok követése), azaz önmagával is 
harmóniában áll. Ebben az esetben ugyanis a császár nem az államérdek realista indokai 
alapján lép fel más államokkal szemben, hanem az Ég kozmikus és morális rendjének 
helyreállítása vagy terjesztése indokával.44 Amennyiben a császár rendelkezik ezekkel 
az erényekkel, akkor a saját belátása alapján bármikor háborút indíthat. A császárnak 
így, mint a háborút kezdeményező legitim autoritásnak, kimagasló szerepe van a kínai 
igazságos háború elméletében.45

Végezetül a harmónia harmadik aspektusa a társadalmi harmónia, amely szintén 
annak az eredménye, hogy a császár erényesen kormányozza a birodalmát. Ennek meg-
felelően a társadalmi harmónia léte vagy nemléte a jele annak, hogy a császár alkal-
mas-e arra, hogy igazságos háborút indítson, vagy sem. Amennyiben a társadalomban 
harmónia uralkodik, akkor az a császár egyéni harmóniájának is a jele, amennyiben 

41 Wuzi  2006, 93.
42 Szema–fa  2006,  135.
43 Godehardt  2008,  18–19.
44 Lo  2012, 414–417.; Godehardt  2008,  19.
45 Wuzi  2006, 92.; Lo  2015, 21.



1698

Boda Mihály

azonban a társadalomban rendetlenség uralkodik, akkor az a császár alkalmatlanságát 
jelzi. Azt konkrétan, hogy nem képes olyan döntéseket hozni, amelyek igazságos háborút 
eredményeznek.46 A társadalmi harmónia fenntartása a császár részéről a társadalmi 
hagyományok (li) figyelembevételét jelenti.47

A kínai igazságos háborút az ókortól kezdve a kínai császár által képviselt és megtes-
tesített és az alattvalók számára is előnyös (például békés) kozmikus rend morális fenn-
tartása és kiterjesztése indokolta. A császár személyétől eltekintve az elmélet a  20. szá-
zadig megőrizte jelentőségét. Mao Ce-tung az  1930-as  években nagyon hasonló logika 
mentén fogalmazta meg saját igazságos háború elméletét.48 Mao szerint a háború akkor 
igazságos, ha az emberiség fejlődését célozva az emberek felszabadítására irányul, 
és azokkal az (imperialista) államokkal – minden imperialista állammal, az imperializ-
mussal szemben – szemben viselik, amelyek folyamatosan háborúban állnak egymással 
azért, hogy gyarmati sorba döntsenek más államokat és azok lakosságát. Másként fogal-
mazva Mao szerint az igazságos háború az örök békéért, a minden háborúval szemben 
vívott háború, amely egyben elhozza az emberiség fejlődését és felszabadulását is.

Ezt a háborút azonban nem a császárnak, hanem a kommunistáknak, azon belül pedig 
a Kommunista Pártnak kell vezetnie. Az ő helyzetük azonban nagyon hasonló az ókori 
császár helyzetéhez. Ahogyan a császár erényeiben meg kell mutatkoznia a kozmikus 
harmóniának, amelyet aztán az igazságos háborúk által megvalósít a Földön is, úgy 
a kommunisták nemzeti és internacionalista öntudatában is tükröződnie kell a világ 
igazságos – például imperialista háborútól mentes – állapotának. Mao szerint ugyanis 
a kínai nemzeti felszabadító háború vezethet el a kínai proletariátus felszabadításához,49 
amely háború pedig elválaszthatatlan az imperialistákkal szemben az egész világ örök 
békéjéért folyó elhúzódó háborútól.50 A kommunistáknak ebben a háborúban az élcsapat 
szerepét kell betölteni.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az ókori kínai szerzők és Mao koncepciójának 
egyes elemei ugyan különböznek egymástól, azonban a közös vonások tagadhatatlanok. 
Mindkét elmélet ugyanis magában foglalja azt az elemet, hogy Kína, legyen akár császári 
vagy kommunista, egy olyan harmonikus rendért felelős, amelyben minden ember 
békében élhet. Ezért a harmóniáért igazságos a háború indítása, azonban a háború indítása 
a gyakorlatban egy meghatározott és speciális erényekkel vagy öntudattal rendelkező 
személy vagy személyek joga és feladata. Egy háború igazságossága így éppúgy 
függ a harmónia elérésének céljától, mint a háborút indító személy vagy személyek 
erényeitől és öntudatától. Ezért a háborúkat ideológiával alátámasztó vagy az egyes 
közösségek integrációját elősegítő kínai igazságos háború hagyomány az igazságos 

46 Wuzi  2006, 21.
47 Xunzi  2005c,  208–214.
48 Mao  1953a, 274–278.
49 Mao  1953b, 365.
50 Mao  1953a, 275.
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háború indításához  az abban részt vevőkhöz képest legalább részben külső, személytelen 
és kozmikus faktorra épít.

Összegzés és konklúzió: a hagyományok összevetése – igazságos ok, helyes 
szándék és legitim autoritás

A kortárs igazságos háború elmélete szerint az igazságos háború indításának hét szabá-
lyát különböztethetjük meg. Ezek az igazságos ok, a helyes szándék, a legitim autoritás, 
az arányosság, illetve az utolsó esélynek, a győzelem értelmes esélyének és a nyilvános 
deklaráció szabályai (ez utóbbit nem mindig veszik ide).51 Ezen szabályok egymáshoz 
viszonyított súlya vitatott. Egy többé-kevésbé markáns álláspont szerint az igazságos ok 
szabálya fontosabb a többinél, mivel „a többit még elviekben sem lehet kielégíteni, ha 
az igazságos ok szabálya nincs kielégítve”.52 Ez azt jelenti, hogy csak abban az esetben 
van egyáltalán értelme vizsgálni az igazságos ok szabályán kívüli többi szabályt, amen-
nyiben az igazságos ok szabályának egy háború eleget tett.

Ennek a markáns álláspontnak a fent tárgyalt elméletek közül egyik sem felel meg. 
Ágoston és Kant esetében egy olyan „dolgot” (megváltás, örök béke) kell védeni és elő-
segíteni, amely még semmilyen formában nincs meg. Ennek megfelelően kimagaslóan 
fontos szerepe van annak, hogy az igazságos háborúban bármilyen formában részt vevők 
milyen célt magában foglaló szándékkal háborúznak, hiszen pontosan ennek a szán-
déknak a tartalma (megváltás, örök béke) az, amely azonosítja az igazságos okot, és az, 
amely igazságossá teszi a háborút. Amennyiben a háború ilyen szándék nélkül – szándék 
nélkül vagy más szándékkal – zajlana, akkor a háborút sem lehetne igazságosnak tekin-
teni.

A kínai gondolkodási tradíció bizonyos értelemben szembe helyezhető a helyes szán-
dékra építő európai hagyománnyal. A kínai hagyomány számára a kozmikus harmónia 
egy fennálló transzcendens eredetű rend, amellyel azonban törődni kell. Ebben az érte-
lemben a harmónia ugyan létezik, ám fennmaradásának sorsa önmagában nem biztosított. 
A harmónia fenntartása itt egyféle célként, és nem okként fogalmazódik meg. A kínai 
harmónia elérésének a célja azonban különbözik a keresztény megváltástól és a kanti 
örök békétől. Sem a keresztény megváltás, sem az örök béke – per definitionem – nem 
érhető el ezen a világon, megvalósulásukhoz a puszta szándék nem elegendő, így a meg-
valósításukra való törekvés egy ideált hoz létre. Ezzel szemben a kínai harmónia meg-
valósítható ezen a világon, annak feltétele a lényeges erények (jóakarat, igazságosság, 
hagyományok tisztelete) szerinti élet, és a harmónia fenntartásában részt kell vállalnia 
a kínai politikát és hadsereget irányító személynek is, azaz a császárnak. Az ő erényes 
megfontolásai és döntései következtében azonosíthatók be azok a helyzetek, amelyekben 
meg kell védeni vagy elő kell segíteni a harmóniát.

51 A szabályokról részletesebben lásd Boda Mihály  2015,  204–220.
52 McMahan  2005, 5.
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Miért érdemes tanulmányozni a Közel-Kelet vallásait?

Maróth Miklós

A Közel-Keleten három világvallás terjedt el: mindenekelőtt az iszlám, a judaizmus 
és a kereszténység. Mindhárom vallás egy isteni kinyilatkoztatásból vezeti le a tantételeit, 
és bár saját véleményük szerint is az önmagát kinyilatkoztató Isten mindhárom vallás 
esetében egy és ugyanaz a személy, mégis a számos hasonlóság ellenére jelentős 
különbségeket találhatunk közöttük. Mit tudhatunk meg e három vallás tanulmányozása 
segítségével? Van-e – a tudományoson kívül – hasznunk belőle? Ha a kérdésre válaszolni 
akarunk, néhány pillantást kell vetnünk mindegyikre.

A judaizmus

A „judaizmus” név egy vallásra utal, de egyszersmind egy területre is: Júda az ókori 
Izrael egy része volt. A „judaizmus” szó Júda egykori lakóinak, a Judaici vagy Judaei 
(magyarul zsidók) vallását jelenti. A szó tehát egy népet is jelent, nevezetesen a Júda 
területéről elszármazottakat.1 A vallás maga három dolog elválaszthatatlan kapcsolatán 
alapszik: egy bizonyos föld (Júda), a rajta élő nép (a zsidók) és a nép Istenének (Jahve) 
hármas egységén.2

A vallási igazságok kinyilatkoztatását tehát egy nép kapta, amely önmagát a föld 
egy szentnek tartott területével definiálja, ahol a kinyilatkoztatást kapta, és amelyre 
a kinyilatkoztatás szerint kizárólagos igényt tarthat. Azaz a vallás egy nép és egy kor-
látozott kiterjedésű föld vallása, amely úgy vált világvallássá, hogy az e földön élt nép 
szétszóródott a világban és vallását mindenüvé magával vitte, amelyet szétszóratásában 
is megőrzött.

A nép, a vallás és a föld kivételes kapcsolatának gondolata erőteljesen megjelenik 
a középkori zsidó vallási irodalom egyik legfontosabb művének, a Kuzárinak a lapjain.3 
A szerző az első könyv 95. pontjában4 azt állítja a zsidókról, hogy Isten őket választotta ki 
híveiül és népéül a világ nemzetei közül. Ők lettek az isteni rend letéteményesei annyira, 
hogy mindannyian elértek addig a határig, ahol [Isten] szól hozzájuk. Asszonyaikat is 
elérte ez a rend, és prófétanők támadtak közöttük, miután a prófétálás korábban, Ádámtól 
kezdődően csak emberekben jelent meg.

1 Chouraqui  1957, PUF. 5: „Le mot judaïsme dérive d’une racine hébraïque qui signifie rendre grâce 
à Dieu, et sert à désigner un pays, la Juée, ainsi que ses habitants, les descendants d Juda, les Juifs.”
2 Chouraqui  1957, PUF. 5: „cette religion se caractérise par le marriage d’un Dieu, celui de Sinaï, 
d’un peuple, Israël et d’un pays, la Terre sainte.”
3 Hallévi  2004. 
4 Hallévi  2004, 22.
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A szöveg szerint Isten Ádámot tökéletesnek teremtette, így kiérdemelte az isteni lélek 
és bölcsesség befogadását. Ezt a kiválasztott státuszt tőle Ábel örökölte meg, akit Káin 
megölt, majd pedig Széth, és így tovább generációról generációra, egészen Ábrahámig. 
Ábrahámtól a kiválasztottság fiára, Izsákra, majd tőle Jákobon, Józsefen és a többieken 
keresztül Mózesre szállt, és így tovább, végig a próféták során. Azaz Isten kiválasztott 
népét mindig kiválasztott és isteni bölcsességbe részesített prófétái vezették.

A második könyvből azonban megtudjuk azt is, hogy nem minden növény él meg 
bárhol. Az egyiknek ez a hely, a másiknak a másik a kedvező. Mindegyik csak ott tud 
megélni, ahol a körülmények fejlődésére és növekedésére jótékony hatással vannak.

Hasonlóképpen van ez a nemzetekkel. Az Úr Egyiptomból Szíria földjére vezette 
ki a zsidókat, mert ott volt az ő Istenüknek, Jahvénak a szent hegye, lábai zsámolya, 
az ég kapuja, ahonnan a törvény indul ki.5 A zsidók csak ezen a földön élhetnek, csak itt 
lehetnek boldogok. Mindenki, aki Izrael földjén van eltemetve, olyan, mintha oltár alatt 
lenne eltemetve.6 Aki viszont nem itt, azaz nem Júda területén él, hanem azon kívül, 
az olyan, mint akinek nincs Istene, mint aki bálványokat imád.7

Maga Jehuda Hallévi is e meggyőződés jegyében hagyta el Andalúziát, a szülő-
földjét, és utazott Jeruzsálemba. Szerencsétlenségére, amint a hagyomány tartja, már 
látta a várost, amikor egy arab lovas agyontaposta.

Ha mindezt megfontoljuk, akkor válik érthetővé a cionista mozgalom fellépésének 
következtében létrejött Izrael államának vallási alapja. A vallásos zsidók Izrael földjén 
kívül sehol másutt nem lehetnek boldogok, nem üdvözülhetnek. Minden zsidó életcélja 
tehát visszatérni Izrael földjére.

Ha nem is mondhatjuk el, hogy minden zsidó vallásos, azonban ebben az esetben is 
látnunk kell, hogy a zsidó közgondolkodásban milyen kiemelt helyet foglal el értelmi 
és érzelmi okoknál fogva Izrael, azon belül Jeruzsálem.

A történelem tragédiája, hogy ugyanezt elmondhatjuk az iszlámról is.

Az iszlám

Az iszlám Mekkában született, ahol Mohamed prófétai látomásait kezdte hirdetni saját 
törzsén belül, kevés sikerrel. Első hívei közt feleségét, Khadídzsát, valamint néhány 
szegény és rabszolgasorban levő követőjét említhetjük. Rokonai, akik az iszlám törté-
netében kiemelkedő szerephez jutnak, jobbára később, első sikerei után csatlakoztak 
hozzá, az egyetlen kivételtől, Ali nevű unokaöccsétől eltekintve.

Az őt Mekkában körülvevő ellenséges légkörből híveivel együtt el kellett menekülnie, 
ezért rokonaihoz ment, mégpedig a ma Medina néven ismert városba, ahova a különböző 
törzsek közti villongások elsimítására hívták döntőbírónak. Ő maga a különböző etnikai 

5 Psalmi, 99, 9; Genesis 28,  17; Mikeás 4, 2; Izajás 2, 3.
6 Babiloni Talmud, Ketubót,  111 a. 
7 I Sám., 26,  19; Babiloni Talmud, Ketubót,  110 b.
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és törzsi hátterű híveivel együtt idegennek számított a városban, ezért, mivel a törzsi 
kötelékeken kívül akkor és ott mindenki életképtelen volt, elkezdte őket a köztük lévő 
vérségi kötelék hiányában a közösen elfogadott vallás alapján közösséggé szervezni. 
A hívők így létrejött közösségét a törzsi társadalomból ismert minta alapján kovácsolta 
egybe, és hívei közösségére a törzsi társadalomból ismert jogokat és kötelességeket rótta.

Mindezt leginkább a medinai arab és zsidó törzsekkel kötött szerződéséből lehet 
kiolvasni. Ezt a szerződést nevezi az utókor, már csak a társadalom életében betöltött 
szerepe miatt is, „medinai alkotmánynak”. Álljon itt néhány kiragadott paragrafus ebből 
a szerződésből:

„1)  Egy közösséget (umma) képeznek a többi embertől elkülönülve. A quraišita emig-
ránsok szokásuknak megfelelően fizetik egymásért a váltságdíjat, kiváltják fog-
lyaikat a hívők számára illő és igazságos módon.

11)  Az Istent félő hívők, ha valaki közülük eltér az igazságtól, vagy nagy igazság-
talanságot, bűnt, ellenséges vagy züllött cselekedetet készül megtenni a hívők 
között, akkor mindannyian együttesen lépnek föl ellene, még ha egyiküknek 
gyermeke is lenne.

12)  Hívő hitetlen miatt hívőt nem öl meg, hitetlent hívővel szemben nem segít meg.
13)  Allah biztonsága mindenki számára egy és ugyanaz, a szomszédot megillető 

védelem jogát követelheti (a hívőktől a nem hívők) legkisebbike is. A hívők 
egymás kliensei, más népek ebből ki vannak zárva. A bennünket követő zsidókat 
támogatás és segítség illeti meg, amíg nem követnek el ellenséges cselekedetet 
és nem támogatnak velünk szemben másokat.

14)  A hívők békéje egy és ugyanaz. Allahért harcolva egy hívő sem köt békét a töb-
bitől külön, csakis a köztük levő egyenlőség és igazságosság alapján. Minden 
velünk megvívott hadjáratban csakis együttesen fordulhatnak vissza.

15)  A hívők bosszút állnak egymásért, ha valaki vérét ontja Allahért. Az Istent félő 
hívők a legjobb és legegyenesebb úton vannak vezetve.

17)  Ha valaki nem szándékosan megöl egy muszlimot és az eset világos, akkor bos-
szút lehet rajta állni, hacsak ki nem elégíti a megölt személy képviselőjét (más 
módon). Az összes muszlim szembefordul vele, nincs más választásuk, mint 
küzdeni vele.

19)  Bármilyen ellentétet Allah és az ő prófétája elé kell vinni.”8

Ebben a szövegben a vérbosszú kötelezettsége, az egymással szembeni kötelező szoli-
daritás és a többi rendelkezés tipikusan a törzs tagjaira vonatkozó íratlan erkölcsi törvé-
nyeket idézik. Ha azonban továbbmegyünk az iszlám rendelkezéseinek vizsgálatában, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy azok vagy a törzsi társadalom aktuális állapotát emelik 
a kinyilatkoztatott isteni törvény rangjára, vagy Allahra hivatkozva a törzsi élet szoká-
sait mentik át könnyített formában.

Nem a törzsi élet kelléke, hanem csakis a szegényes, sivatagi viszonyok közt élő 
arábiai törzsek szokása volt a leánygyermekek élve eltemetése, amit az iszlám  egyszer 

8 Ibn (s. a), 3–16.
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s  mindenkorra megtiltott. A leánygyermekek nem örököltek semmit sem, ezzel szemben 
az iszlám rendelkezései szerint örökölnek, még ha a fiúgyermekek örökségének csak 
a felét is. Korábban a férfiak tetszőlegesen házasodhattak bárkivel, az iszlám ezzel 
szemben bizonyos rokonsági fokban álló nőket tabuvá tett, és az egyszerre tartható 
feleségek számát is korlátozta négyben. Megtartotta viszont azt a szokást, hogy a törzs 
tagjai egymásnak kamat nélkül kölcsönöztek pénzt (maga Mohamed is kapott így köl-
csönt), és ezt a szabályt a hívők közössége számára is előírta. Az iszlám ezért tiltja ma, 
a  21. században is a kölcsön utáni kamatszedést.

A sort hosszan folytathatnánk, de talán ennyi is elég annak bizonyítására, hogy 
az iszlám vallását elfogadva manapság bárki a 7. századi arábiai társadalmi viszonyokat 
tükröző életmódot veszi magára, azt követi, még ha bizonyos pontjaiban enyhített for-
mában is. Az iszlámhoz csatlakozni annyit tesz, mint egy 7. századi arábiai sivatagi 
törzshöz csatlakozni. Aki a „törzshöz”, azaz a vallási közösséghez, az ummához tartozik, 
az barát, aki azon kívül van, az ellenség. Átfogalmazva: Dār al-islām, dār al-ḥarb. 
Az iszlám tehát nem haladta meg a törzsi társadalom logikáját, és ebben (is) nagyon 
hasonlít a judaizmusra. Abban a korban és az akkor adott körülmények között nem is 
haladhatta meg, de vallási közösségként egyszersmind a politikai közösség alapjává 
is vált, majd pedig a sikeres hódító hadjáratok után lényegében egy vallási alapokon 
szerveződő birodalom ideológiai alapjait szolgáltatja. A „lényegében” szó arra utal, 
hogy az így létrejött birodalom számos más hatásnak is ki volt téve,9 de ezeknek az új 
benyomásoknak és elemeknek mindig be kellett épülniük az eddig vázolt keretek közé, 
amelyek a muzulmán politikai képződményekben az egyes emberek mindennapjait meg-
határozzák, és az iszlám világának egészében egységessé teszik.

Forduljunk ezek után a kereszténység felé. Az tudvalevőleg a Római Birodalomban 
született, amelynek a működésével kapcsolatban mindenekelőtt Cicero szavait kell meg-
szívlelnünk.

„Az állam a nép ügye, de nem lehet az emberek valamilyen módon összeverődött cso-
portját népnek nevezni, hanem a sokaságnak csakis azt a csoportját, amelyet az egy jog-
rendben való egyetértés és a közös haszon fűz egybe. Ennek elsőrendű oka azonban nem 
annyira a gyöngeség, mint az emberi természetben rejlő hajlam a társulásra. Ez a nem 
ugyanis nem magányos, sem egyedül élő, hanem úgy van megalkotva, hogy mindenféle 
dolgok bőségében […] stb.”

Itt a szöveg töredékessé válik, nem tudjuk, hogyan folytatódik.10

Ez a szöveg egy soknemzetiségű, sokvallású világbirodalomban született, amelyet 
nem tarthatott össze sem a közös földhöz, sem a közös valláshoz való ragaszkodás 
és a közös vérségi leszármazás érzése sem. A római világbirodalom különböző nyelveket 
beszélő, különböző származású és különböző vallású népeit valóban csakis a Cicerótól 
említett két dolog: a közös jogrend és a kölcsönös haszon gondolata tarthatta össze. Ebben 
a tekintetben tehát a római állam a mai modern államok előfutára volt. Ha meggondoljuk  

9 Maróth  2013. 
10 Cicero (s. a.), 25, 39.
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ugyanis, mire büszkék a különböző vallásokhoz, különböző nyelvű és színű népekhez 
tartozó amerikaiak, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az az USA alkotmánya. Ha meg-
gondoljuk, mi tartotta össze a soknyelvű és soknemzetiségű magyar királyságot, akkor 
az egyik fontos tényezőnek (például a közös kultúrán kívül) a közös jogrendet, az ősi 
magyar jogot kell megemlítenünk. A sort folytathatnánk, de bizonyításnak talán ennyi 
is elég.

A közös haszon pedig nem jelent mást, mint amit az ókori filozófusok, Platón és Arisz-
totelész, majd pedig az ő nyomukban járva Cicero is kifejtett: a társadalomban mindenki 
saját szakmáját gyakorolva olyan terméket állít elő, olyan szolgáltatást végez, amellyel 
a polgártársai, és ezen keresztül az állam hasznára van. Az egyik házat épít, a másik 
cipőt, a harmadik ruhát készít, ismét más tanít, és így tovább. Mindenki a maga mun-
káját végezve járul hozzá a többi ember igényeinek kielégítéséhez és ezáltal az állam 
zavartalan működéséhez.

A törvények feladata tehát, eltérően a judaizmus és az iszlám törvényeitől, nem ember 
és Isten kapcsolatának vagy az ember és felebarátja kapcsolatának, azaz a magánéletnek, 
hanem az államéletnek a szabályozása. Jóllehet a két jogrendet ily módon jól elkülönít-
hetjük egymástól, a kettő között mégis lehet átfedés. A vallás és a magánélet szférájába 
tartozhat mind a zsidó, mind a muzulmán vallás szerint a házasság és a család minden 
kérdése, de mivel az ókorban úgy gondolták, hogy a gyermekek születése a közösség 
túlélésének a záloga, ezért az nem magánügy, hanem közügy, és a szabályozása az állam 
érdeke, következésképpen a családról szóló törvények meghozatala az állam fönnmara-
dásának előfeltétele. Így tehát ezen (és még néhány) területen azt tapasztaljuk, hogy mind 
a vallás, mind a vallásoktól független állam igyekszik a hívei, illetve az állampolgárai 
életét szabályozni.

A törvények tekintetében azonban van egy lényeges különbség mind a judaizmus 
és az iszlám, mind a római felfogás között. A két közel-keleti vallásban ugyanis az ön-
magát kinyilatkoztató Isten ad törvényt az embernek. Az örökkévaló Isten törvényei 
örökkévalók, és a bennük megnyilvánuló isteni értelem garantálja helytállóságukat.

Ezzel szemben a görög–római hagyományban a törvényeknek kettős jellegük lehetett, 
ahogyan ezt Szophoklész Antigoné című drámájában is láthatjuk. Antigoné egyik test-
vére a várat védte, a másik az ostromló seregben szolgált. Mindkettő elesett a harcban, 
és Antigoné mindkettőt eltemette. Kleón, a város zsarnoka azonban törvényt hozott, 
miszerint a város ellenségeit nem szabad eltemetni. Antigoné ennek ellenére eltemette ezt 
a testvérét is, mert úgy gondolta, hogy egy magasabb törvény alapján minden embert meg-
illet a végtisztesség. A magasabb törvények szerint igazságtalan városi törvények, illetve 
a természet diktálta magasabb törvények közötti konfliktus alkotja a dráma lényegét.

A korszakban sokat beszéltek a szofisták a kettős igazságokról, és ezek egyike volt 
az a konfliktus, amely a természet (physei) és a közmegegyezés (nomó) szerinti igazság 
között alakult ki. Az európai közgondolkodás végül arra az eredményre jutott, hogy 
a természeti törvények fölötte állnak az emberi törvényeknek. Ezekre a természeti 
törvényekre hivatkoznak a sztoikusok is, amikor így írnak: „Fontos dolognak tartják 
a sztoikusok annak megértését is, hogy a természet oltotta bele a szülőkbe a gyermekeik 
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iránt való szeretetet; ebből a kezdetből indul ki s magyarázható meg az egész emberi nem 
közössége. Láthatjuk ezt már a test alakjából és a testrészekből is, amelyek világosan 
arra mutatnak, hogy a természet gondot fordított a nemzésre. Az pedig valóban nagy 
ellentmondás volna, ha a természet kívánná ugyan a nemzést, de nem törődnék a magzatok 
iránt való szeretettel. Különben már az állatok példájából is kitűnik a természet ereje; 
hiszen midőn látjuk, milyen nagy fáradságot fordítanak magzataik felnevelésére, mintha 
a természet szavát hallanánk. Amint tehát világos, hogy a fájdalomtól a természet rendje 
szerint irtózunk, úgy bizonyos az is, hogy maga a természet ösztönöz a magzataink iránt 
való szeretetre. Ebből következik, hogy a természet kívánalma az emberek egymás iránti 
kölcsönös szeretete az, hogy az egyik ember a másik számára már csak azért sem lehet 
idegen, mert ember.”11

A szöveg szerint vannak az életnek törvényei, amelyek a lelkünkbe vannak írva, 
és amelyek minden egyes ember esetében érvényesek. Ha az ember és a kontrollcso-
portként számba jövő állatvilág esetében ugyanazokat a törvényeket figyelhetjük meg, 
ahogyan erre a most idézett szöveg is utal, akkor kijelenthetjük, hogy ezek a törvények 
a természet törvényei. A természeti törvény az emberi törvényeknél erősebb és maga-
sabb rendű. A természeti törvények jelentik tehát azt a magasabb viszonyítási rendszert, 
amelyhez képest az emberi törvényeket igazságosnak vagy igazságtalannak, jónak vagy 
rossznak minősíthetjük.12

A természet törvényére hivatkozni nem sztoikus gondolat volt eredetileg, hanem 
a görög hagyományok szerves részét képezte. Már Arisztotelész is a természet törvé-
nyeiből származtatja az államot: „Először is azok kényszerülnek társulni, akik egymás 
nélkül nem tudnak meglenni, pl. a nő és a férfi nemzés céljából (és pedig nem külön 
elhatározás folytán, hanem úgy, ahogy a többi állat és növény is ösztönszerűen törekszik 
arra, hogy olyan egyedet hagyjon hátra, aminő ő maga). […] Nos, e két közösségből elő-
ször is háznép keletkezik, s helyesen mondta költeményében Hésziodosz: »legelsőbben 
is szerezz házat, asszonyt és ekehúzó ökröt«, mert az ökör a szolgát pótolja a szegény 
embernél. Szóval a mindennapi élet szempontjából létrejött közösség természetsze-
rűen a háznép. […] Az ezután következő első olyan közösség, amely több házból áll, 
és nem a napi szükségletek kielégítésére alakult: a falu. Természeténél fogva a falu leg-
jobban egy háznép széttelepüléséhez hasonlít, melynek tagjait egyesek tejtestvéreknek, 
gyermekeknek és unokáknak neveznek. […] A több faluból álló közösség a városállam, 
amely – hogy úgy mondjam – már eléri a teljes, önmagában való elegendőség autarkeia 
szintjét, s míg létrejöttének célja az élet, fennmaradásának célja a boldog élet. Így tehát 
minden városállam a természet szerint létezik, csakúgy, mint a legalsóbb fokú közös-
ségek.”13

11 Cicero  1983, III,  19., 62; Steiger  1983, 269–270.
12 Watson  1971, 216–238.
13 Arisztotelész  1969, 72–73. 1252 a 25 – 1252 b 30.



1709

Miért érdemes tanulmányozni a Közel-Kelet vallásait?

Arisztotelész tehát a társadalmat és az államot a természettől származtatja, és számára 
az a döntő kritérium, hogy mi szolgálja a természettől való emberi társulás természetes 
céljait. Amiről ez kimutatható, az helyes, és ami ezzel ellentétes, az helytelen.

A sztoikusok szerint az ember csakis a természettel összhangban cselekedve válhat 
boldoggá, ha a természet ellen cselekszik, boldogtalan lesz. A természet szerinti cse-
lekedeteket erényeknek nevezik, és csakis erényes, azaz természeti törvények szerinti 
élettel válhatunk boldoggá.14

Tulajdonképpen ezt a gondolatot vitte tovább a kereszténység is a középkorban. 
Aquinói Szent Tamás szerint a bűn az erény ellentéte. Az erény viszont egy dolognak 
a természete szerinti elrendezése és annak való megfelelése. A bűn tehát a természet 
rendjével ellentétes diszpozíció.15 Ennek jegyében írja Ludovicus Lercher katolikus teo-
lógus a könyvében, hogy a bűn offensum Dei et transgressio legis naturae, azaz Isten 
megsértése és a természeti törvény áthágása. Könyvében16 több helyen foglalkozik a ter-
mészeti törvénnyel és annak jelentőségével például a hitetlenek életében. Ugyanis ők is 
követik a természeti törvényeket, tisztelik szüleiket, szeretik gyermekeiket stb., azaz ők 
is tudnak erényes életet élni.

Az iszlám esetében a társadalmi és a természeti törvény két rétegét nem különíthetjük 
el: az isteni törvények változtathatatlanok és vitathatatlanul igazak. A föntebb ismer-
tetett sztoikus gondolat a Koránban is szerepel, mégpedig a következő módon: „Allah 
sajátmagatokból támasztott nektek feleségeket. És adott néktek feleségeitektől fiakat 
és unokákat. És [mindenféle] jóval látott el titeket. Vajon hamisban hisznek, és hálát-
lanok Allah kegyével szemben?”17

A szöveg alapján minden muzulmán számára megingathatatlan igazság az, hogy 
a család férfiból és nőből, illetve a kettőjük kapcsolatából származó gyerekekből áll. 
Ez a tétel isteni bölcsességet tartalmaz, ezért soha nem lehet alku tárgya. Mint ahogyan 
az sem, hogy az embert Allah látja el minden földi jóval. Azaz az ember Isten kegyétől, 
és nem az állam vagy a társadalom viszonyaitól függ. A kölcsönös haszon, amelyet 
a társadalom tagjai nyújtanak egymásnak Cicero szövegében szaktudásuk és szakmájuk 
révén és annak nyomán az európai politikai hagyományban, itt nem releváns szempont.

A két vallási rendszer között az a különbség, hogy a kereszténység tanítása szerint 
Isten teremtette a világot, ő adta a természet törvényeit, amelyeket a szívünkbe írt. 
Ezeket követve tulajdonképpen Isten akaratát követjük. Ezért nevezték a középkorban 
az ókori természeti törvényt isteni törvénynek (lex divina). Arisztotelész, amint fön-
tebb láthattuk, a férfi és a nő kapcsolatát ugyanúgy természettől valónak tartotta, mint 
a szülő és gyermek viszonyát, ezért számára mindkét viszony fölbonthatatlannak szá-
mított. Ez a természeti törvény egybeesett a Biblia tanításával is, amely szerint az ember 

14 Reale  1985, 261–288.
15 Aquinói  1894, 497. Quaestio LXXI, Articulus II: „Vitium dicatur ex hoc, quod est disposita contra 
id, quod convenit suae naturae.”
16 Lercher  1927.
17 Korán  16, 72. Hasonló megállapításokat másutt is találhatunk, például Korán 7,  189.
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a házastársáért elhagyja apját és anyját, és egy test lesz (Mt,  19, 1–12.) Azaz a pogány 
filozófus számára is fölismerhető természeti törvény egybeesik a csak az isteni kinyi-
latkoztatásból megismerhető isteni törvénnyel.

Az iszlám szerint viszont amit Allah a kinyilatkoztatásában megparancsolt, az jó, 
mégpedig azért, mert megparancsolta; amit pedig megtiltott, az rossz, mégpedig azért, 
mert megtiltotta. E kétféle szemléletből eltérő rendszerek következnek. A kereszténység 
szerint például a sertéshús természet szerint van, tehát fogyasztásában nincs kivetnivaló, 
míg az iszlám szerint azt Allah megtiltotta, így a fogyasztása rossz. És folytathatnánk 
így a példákat.

Az európai gondolkodásban a természeti és az emberi törvény kettősségének a gondo-
lata mind a mai napig megmaradt, és így a természeti törvényre való hivatkozással lehet 
emberi törvényeket vagy rendelkezéseket helyesnek, igazságosnak vagy helytelennek 
és igazságtalannak minősíteni.18 Erre a kettősségre az iszlámban nincs szükség: csakis 
az egyetlen isteni törvény létezik.

Az európai viszonyokban, ebben a tekintetben, a  19. század mélyreható változásokat 
hozott. Részben abból a megfontolásból kiindulva, hogy a természetről alkotott isme-
reteink erősen hiányosak és megbízhatatlanok, részben ennek következtében a hiányos 
ismereteinkből fakadó értékeink, nézeteink (például az igazságosságról, a jogosról stb.) 
a történelem során folyton változnak; sőt, még egy adott korban is különböznek egy-
mástól a Föld különböző részein, nincs értelme természetjogról beszélni.19 A fölérendelt, 
állandó értékeket és normákat képviselő természetjog elvetése, a minden történelmileg 
fölmerült elképzelés azonos értékűnek elismerése azonban, végső soron értékrelativiz-
mushoz és nihilizmushoz vezetett. Ha egyetlen elképzelést sem tudunk valamilyen közös 
mércéhez mérni, akkor mindegyik egyformán jó, minőségét csak aszerint lehet értékelni, 
hogy a hívei mennyire veszik komolyan, mennyire odaadóan képviselik.

A német történeti iskola tanítását – kritikai értékeléssel együtt – jól mutatja be Georg 
Iggers.20 Könyvében természetesen mindenkit számba vesz, akinek ilyen vagy olyan 
szerepe volt a német történeti iskola létrehozásában, tanításának kidolgozásában, a külön-
böző tudományterületekre való kiterjesztésében, és ennek során értékeli azt a szerepet 
is, amelyet a híres vallásfilozófus, Max Weber játszott a közgondolkozás alakításában.21

Annak ellenére, hogy a természetjog hívei (és ezek követője mindmáig például 
a katolikus egyház is) nem adták föl nézeteiket, mégis manapság a német történeti 
iskola hatása érződik a szellemi életben, ami az európai kultúrkör országaiban társulva 
az egyház és a társadalom szétválasztásának eszméjével vallási, világnézeti és erkölcsi 
relativizmushoz, sőt, nihilizmushoz vezetett. Ezzel szemben az iszlám jóval egyszerűbb 
szellemi konstrukciója, lévén az isteni törvény egyedül érvényes és megingathatatlan, 
szilárdan áll. A muzulmán országokban ennek következtében a lakosság egy határozott 

18 Frivaldszky  2007; Frivaldszky  2010.
19 Strauss  1999, különösképpen  15–60.
20 Iggers  1988.
21 Iggers  1988, 246–267.
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és egyértelmű  erkölcsi és világnézeti normarendszert elfogadva él, szemben a volt keresz-
tény országok népeivel. Ez kettejük összetalálkozásakor azt jelenti, hogy a muzulmán fél 
erősebb identitással, erősebb hittel és meggyőződéssel lép fel, mint azok az európaiak, 
akiknek az országába beköltözik.

Ez a helyzet következik abból is, hogy a kereszténység, elsősorban görög hatásra, 
igen erősen összekapcsolta a hitet és a filozófiát. Ezt fejezi ki a középkori bölcsesség: 
philosophia est ancilla theologiae. Azaz a filozófia a teológia szolgálólánya. Ahogyan 
azt az orosz tudós, Aron Jakovlevics Gurevics kifejtette,22 ez a mondat a középkorban, 
amikor a legmagasabb rendű tevékenység a szolgálat volt, annyit jelentett, hogy a teológia 
szilárd alapját a filozófia jelenti. Ennek a szoros kapcsolatnak a következtében a keresz-
tény hit tanítása jobban ki volt téve a filozófiai vitákban bekövetkező változásoknak, 
mint az iszlám, amely ezt a két szférát távol tartotta egymástól.

Nézzük tehát ettől kezdve, milyen következményekkel jár a törzsi szemlélet, illetve 
a filozófiai megalapozottság a különböző monoteista vallásokra nézve.

Elsőként az iszlámot megvizsgálva már a Medinai Alkotmány idézett paragrafu-
saiból is látszik, hogy minden muzulmán hiten lévő embert az a kötelező szolidaritási 
érzés fűz össze, amely az egymással vérségi kapcsolatban álló törzstagokat is összefűzi. 
Váltságdíjat fizetnek egymásért, kiváltják egymást a fogságból, azaz fönntartás nélkül 
segítenek bajba jutott társukon. Azt is láthatjuk a különböző paragrafusokból, hogy 
a közösség bűnös tagjával szemben ők maguk akartak eljárni, kizárva minden külső 
szereplőt, akikkel még akkor sem szövetkezhetnek saját felekezetük tagjával szemben, 
ha az követte el a hibát. Mindez a törzsi viselkedéskódex szerves része.

Ehhez tartozik hozzá az is, hogy a törzs nem hagyja egyetlen szűkölködő tagját sem 
segítség nélkül. A jótékonykodás, a közösség elesett tagjainak segítése elemi kötelessége 
minden muzulmánnak. Az iszlámon belül természetesen számos törésvonalat találha-
tunk, de ezek nem játszanak semmiféle szerepet sem, ha a muzulmánok külső féllel 
találják szemben magukat.

A kereszténység

Tulajdonképpen a kereszténység is eleinte olyan vallás volt a soknemzetiségű, soknyelvű 
római világbirodalomban, amelynek tagjait a közös vallás és ebből fakadóan a közös 
szolidaritás érzése kötötte össze. A Római Birodalomban egyedül a keresztény vallás 
törődött a túlvilági boldogságon kívül hívei evilági boldogságával is. Ennek következ-
tében egyedül ők váltották ki a háborúkban idegen fogságba esett és ott rabszolgasorba 
jutott híveiket, és tették őket ismét szabad római polgárokká. Egyedül ők gondoskodtak 
szegénysorban tengődő hitsorstársaikról a mise alatt összegyűjtött adományokból, ame-
lyet a püspök osztott szét a rászorulók között, és így tovább.23 A keresztény  közösséghez 

22 Gurevics  1974.
23 Herrin  1987; Brown  1971.
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való csatlakozás, szemben minden más vallási közösséggel, azonban nemcsak egziszten-
ciális biztonságot jelentett, hanem mindenki egy olyan közösség tagja is lett, amelyben 
a birodalom egyre bizonytalanabbá váló társadalmi viszonyai között minden társadalmi 
különbség megszűnt és érdektelenné vált, és amelyik, mivel egységes kultúrájával és egy-
séges nyelvezetével a birodalomban mindenütt jelen volt, egyszersmind az első és leg-
fontosabb transznacionális szervezet lett.24 Ez érthető módon egyúttal azt is jelentette, 
hogy a helyi kultuszokhoz ragaszkodó falusi lakossággal szemben a városiak csatlakoztak 
a kereszténységhez, és a kereszténység révén kialakítottak a hittételekből, kultikus cse-
lekményekből és a vallási életből fakadó egységes nyelvezetből egy egységes, a környező 
világétól eltérő kultúrát.25 Ugyanakkor, mivel ez a kultúra alapvetően a tanultabb városi 
rétegek kultúrája volt, a 3. században immár nem a pogány rétorok, hanem a kereszté-
nyek számítottak a hagyományos görög–római műveltség hordozóinak. Ezt a fejleményt 
erősítette a keresztény közösség csatlakozása a platonista filozófia hagyományaihoz, 
még akkor is, ha a platonista filozófiát a közösség vezetői nem filozófiai, hanem retorikai 
oktatás keretében ismerték meg.26

Azaz az 5. század közepére a Római Birodalom végleg megroppant. A birodalom 
volt katonái a kereszténység hagyományos irányvonalához tartoztak, de a beáramló 
és a politikai hatalmat átvevő germánok, legyen akár a vandálokról vagy a gótokról 
szó, nemcsak idegen nyelvet beszéltek, hanem egyszersmind eretnekek is voltak: mind-
annyian az ariánus eretnekséghez csatlakoztak. Vagyis a 4. század római katonájának, 
a birodalom támaszának a szerepét átvették a provinciák idegen származású, de rómainak 
számító katonái. Az állami adminisztráció feladatát viszont a latinul jól tudó, és amint 
azt már az előző században is láthattuk, a hagyományos római műveltséget képviselő 
keresztények, illetve az ő nevükben egyházi vezetőik látták el.

Azonban így nemcsak a katona, hanem a püspök alakja is megváltozott az 5. szá-
zadra. Mint láthattuk, a közigazgatás egyre inkább az egyháziak, azon belül is a püs-
pökök kezébe került át. A közigazgatást és az adminisztrációt végző püspök viszont már 
inkább az államhatalom megtestesítője volt, és nem a korábbi korszak pásztora, aki a rá-
bízott hívek közt a szegényeknek is gondját viselte, megszervezve az alamizsna gyűjtését 
és szétosztását. Ennek a püspöknek a pásztorbotja már nem fából, hanem aranyból volt, 
és mint régészeti leletek bizonyítják, már nem hívei közt élt, azok sorsában osztozva, 
hanem hívei számára elérhetetlen folyosón közlekedett. Őt már csak híveinek a lelki üdve 
érdekelte, evilági megélhetése nem. Sőt, a hívektől már adót szedett.27

Azaz a latin kereszténységben kialakult az a feudális egyház, amely mind a mai napig 
létezik. Ez a hívein uralkodó egyház teljesen más viszonyban van a hívők közösségével, 
mint a hívők jólétéről első helyen gondoskodó iszlám, amely mind a mai napig zakátot 
szedve tudja támogatni a közösség minden egyes elesett tagját. Ez olyan összetartó erő, 

24 Moisset  2012, 52–53.
25 Moisset  1971, 66.
26 Brown  1971, 7. fejezet.
27 Giardina  1986; Moisset  1971, 81–86., különösképp 82.
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amellyel a nihilizmusba és individualizmusba süllyedt európai országok nem tudnak 
mit kezdeni.

A keleti kereszténység ezzel szemben más úton fejlődött. Ott a birodalom egysége 
nem bomlott meg, ezért a politikai fő hatalom továbbra is egy személy, a bizánci császár 
kezében maradt, akitől a Diocletianus korában tomboló üldöztetés alól fölszabadulva 
a keresztények védelmet reméltek. Constantinus császár, majd az ő nyomán az utódai, 
így lettek a politikai hatalom birtokában a keresztény egyház védelmezői, sőt, elöljárói 
is. Ez a helyzet az orthodox (görög rítusú) államokban mind a mai napig így is maradt. 
Ez viszont megteremtette a császároknak az egyházon belüli hitvitákba való beavatko-
zásának a lehetőségét is, azaz a hitviták a politikai játéktér részévé váltak.

Ennek káros következményeit jól mutatja Nesztoriosznak (381/386–451), Konstanti-
nápoly egykori püspökének a sorsa.28 A görög nyelvű kereszténység ugyanis a görög filo-
zófiai hagyományokra építve olyan teológiai rendszert kezdett kiépíteni, amely a keresz-
ténységnek az eredeti jótékonykodó jellegét megváltoztatta, és egyre inkább intellektuális 
síkra terelte, ahol nem az erkölcsi erények, hanem a filozófiailag megalapozott teológiai 
nézetek jutottak központi szerephez. Lássunk erre egy példát.

A zsinat a következő szöveggel ítélte el Nesztoriosz egyik tanítását: „Ha valaki nem 
ismeri el, hogy Emmánuél valóságos Isten, és ez által a Szent Szűz istenszülő, aki az isteni 
Atyától húsként származót húsként szülte meg, az legyen kiközösítve.”29

A szöveg tehát az istenszülő fogalmát akarja pontosan meghatározni, és eközben azt 
kutatja, mit jelent pontosan Krisztus esetében az isteni és emberi természet egyesülése. 
Mit jelent a „természet”, és hogyan képzelendő el azok egyesülése. Mindez olyasmi, 
ami az élet nehézségeit megoldani igyekvő keresztények korábbi szeretetközösségétől 
igen távol álló probléma.

Eme intellektuális vitában alexandriai Cirill kihasználva Nesztoriosz és híveinek 
távollétét a zsinat kezdetén, Nesztoriosz tanítását elítéltette, műveit megsemmisíttette. 
Nesztoriosznak és híveinek menekülniük kellett a Bizánccal szemben ellenséges Perzsia 
területére, amelyet aztán a 7. században a muzulmánok meghódítottak. Mivel a kereszté-
nyek az iszlám hódítása után arabul kezdték saját teológiai műveiket írni, illetve arabul 
vitatkoztak muzulmán ellenfeleikkel szemben, tekintélyes arab nyelvű nesztoriánus 
teológiai irodalom jött létre.

Ennek ismeretében tette föl a mu‘tazilita Abū Īsā al-Warrāq a kérdését, amikor 
a keresztényeket arról faggatta, vajon az isteni és emberi természettel bíró Krisztus 
esetén az Isten is kilenc hónapig Mária méhében volt-e, ha a fogantatás első pillanatában 
egyesült a két természet, avagy sem, és vajon Jézus keresztre feszítésekor az isteni ter-
mészet is meghalt-e, és eltemették, avagy sem.

A számos kérdést fölvető vitairatra Jaḥjā ibn ‘Adī (893−974) filozófus és monofizita 
keresztény teológus válaszolt egy hosszú könyvben. Szerinte mindhárom keresztény 
felekezet, (monofizita jakobiták, nesztoriánusok és melkiták, azaz a királyhű  orthodoxok) 

28 Vanyó  1988, 682–688.; 714–722.
29 Forrás: a szerő (n. a.).
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egyöntetű véleménye szerint a két természet Krisztus létezésének első pillanatától, 
az angyali üdvözlettől fogva egyesült, és egyesültek voltak az embrió állapotában, egye-
sültek a születés és a növekedés idején. Ennek ellenére az isteni személyt nem érintették 
a fizikai hatások, azaz nem volt bezárva Mária méhébe, Mária nem szülte meg az Istent, 
az Isten nem növekedett, nem táplálkozott, és így tovább. Állítását példával is igazolja: 
az ember is test és lélek egysége. Ennek ellenére a lélek nem szenvedi el azokat a hatá-
sokat, amelyeket a test elszenved. A test lebarnul, kifehéredik, fölhevül, lehül, részei 
tömörödhetnek, lazulhatnak, de a lélek mindebből mit sem érez. Ugyanakkor a lélek 
is fölvehet bizonyos tulajdonságokat, mint például a tudás, a tudatlanság, jobbá vagy 
rosszabbá válhat, gondolkodhat, emlékezhet, elképzelhet bizonyos dolgokat, de mindez 
nincs hatással a testre. Hasonlóképp az isteni Igének sem kellett mindazt elszenvednie, 
amit Krisztus teste elszenvedett.30

Ez a szöveg tehát Krisztus születését illetően egy problémát világosan megfogalmaz 
és megválaszol, szemben a fönti szöveggel. A nesztoriánus ‘Ammār al-Baṣrīnál (†820) 
ugyanerről a kérdésről a következőket olvashatjuk: „Mivel az Isten, az Ige magához vette 
azt az emberit, mégpedig testként, templomként és lakhelyként, kiérdemelte az őt hordozó 
emberi a fiúság jogát és osztályrészét a másikkal együtt, mely megtestesült, és abban 
[a fiúságban] egyenlővé lettek. Egyenlővé vált vele [az emberi] mindabban, amit emlí-
tettünk: az Úr voltában, királyságában, minden hatalmában, és mindabban, amije van, 
és amiben nem lehetett volna vele egyenlő: esszenciája örökkévalóságában és szubsz-
tanciája szellemi természetében. Anélkül, hogy valamilyen örökkévaló dolgot idézne 
elő ezekből valamilyen érintkezés, összetétel, keveredés, vegyülés, vagy pusztulás, vagy 
egyéb révén, ami előfordul a teremtett testek hatásai vagy változásai közül. Sőt, maga-
sabb és rangosabb mindannál, amit a teremtett és keletkező fantázia el tud képzelni.”31

A szöveg világos magyarázatot ad arra, hogy hogyan kell érteni egyidejűleg a caro 
factum est és a habitavit kifejezéseket. Eszerint az isteni Logos mint valami páncélt 
vagy turbánt, magára öltötte a testet, és ezáltal a test az Atyától öröktől fogva születő 
fiúval együtt elnyerte a fiúság jogát. Maga is az isteni Logos rangjára emelkedett, vele 
együtt úr és király, vele együtt örökkévaló és szellemi természetű. Azaz a test a belé 
költöző Logosszal egyesülve maga is Istenné vált. Ugyanakkor az isteni Logos fölöltve 
az emberi testet maga is emberré vált.

Ezt a kapcsolatot tehát semmiképp sem lehet külső, pusztán morális természetű kap-
csolatnak tekinteni. Az egyesülés révén mindkét alkotóelem, az emberi is és az isteni 
is, saját léte megőrzése ellenére is átlényegül, új értelmet nyer, és a kettő együtt alkotja 
Krisztust, aki csakis e két különböző elem egységéből jöhet létre. Lássuk azonban először, 
mit mond ‛Ammār al-Baṣrī a megtestesülés módjáról: „Krisztus Krisztus-volta szem-
pontjából időben keletkező, és az után jött létre, hogy korábban nem volt Krisztus. Ezen 
azt értjük, hogy az örök Ige és a keletkező, teremtett ember időben váltak az egyetlen 

30 Abū Īsā al–Warrāq, Yaḥyā ibn ‘Adī de l’incarnation. ER. Platti (CSCO, Scriptores Arabici tomus 
46), Lovanii (Peters).  1987.  17−18. 
31 Al-Baṣrī  1977, 212. 
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Krisztussá. Az egy Krisztus egységes fogalma nem definiálható másként, csakis a két 
szubsztancia összefonódásával (arabul: iǧtimā‛, görögül: symploké) és egyesülésével. 
Ami Krisztus két szubsztanciája közül az örökkévalót illeti, amely, ha mindig is létezett, 
akkor sem volt Krisztus örökkévalósága örök mivoltában az összefonódás előtt. Vagyis, 
amikor keletkező emberként embrió lett, akkor csak megtestesülése által és azzal, hogy 
magához vett egy keletkezőt, lett benne az örökkévaló és az emberi egy időben létrejött 
Krisztussá.

És ezért azt kell mondani, hogy Krisztus Krisztus-voltában időben keletkező. Két 
szubsztanciája közül az örökkévaló az összefonódás előtt is (mindig) létezett. […] 
Ahogy egy örökkévaló tűz és egy keletkező szén keletkezővé: egy égő parázzsá válnak. 
És ahogy egy örökkévaló tűz és egy keletkező gyújtós egy lámpássá válnak. És a már 
korábban létező tűz nem volt a szénnel és gyújtóssal való összetétele előtt égő parázs; 
sem egy lámpás. És egyáltalán nem volt köze a lámpás és az égő parázs fogalmához.32

Ez a beszéd világos. A tűz és a szén a parázsban, a tűz és a gyújtós a lámpában 
egyesül. A parázs nem a szén és a tűz külső, pusztán erkölcsi kapcsolata, mert a parázs 
mindkettőjükhöz képest új minőség. Ugyanígy a tűz és a gyújtós egyesülése mindket-
tőjükhöz képest egy új minőséget, a lámpást hozza létre.

És más szóval, más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy Isten, az Ige, nem abban 
az értelemben lett emberré, mintha valaki ezt mondja: a víz megfagy. Ez azt jelenti, 
hogy esszenciájában szilárd, és jéggé vált. Vagy ha valaki azt mondja, hogy a tej meg-
alszik, vagyis megcsomósodik esszenciájában, és sajttá válik. És mint az a kijelentése, 
hogy az ifjú férfiasodik, vagyis esszenciájában ifjúvá nőtt, és férfivá lett. Hanem abban 
az értelemben, amikor valaki azt állítja, hogy valaki felöltözött, vagyis öltözéket vett 
magára. Vagy mint az a kijelentése, hogy valaki fegyverbe öltözött, vagyis fegyvereket 
vett magára. Vagy mint az a kijelentése, hogy valaki turbános lett, vagyis turbánt öltött 
magára. S ez nem azt jelenti, hogy ő lett turbán, ruha, fegyverzet. Ugyanígy, ha azt 
mondjuk, hogy az isteni Ige megtestesült és emberré vált, vagyis [időben] teremtett egy 
testet, és magára öltötte, és teremtett egy embert, és bele öltözött, és saját hypostasisával 
összefonódott (̕allafahu, symploké), hogy általa jelenjen meg, és hogy általa jelentesse 
meg azt, amit mondani akar, és amit cselekszik, és hogy egyesítse magával fiúságában. 
Mondjuk: a test fölvételének és az egyesülésnek az idején az egyetlen Krisztus kettejük 
együttes ügye. Azt kell mondani: »Krisztus embersége és a Fiú embersége összekap-
csolódott«.”33

A hasonlatok szerint a két hypostasis egyesülése nem azt jelenti, hogy lényegüket 
föladva egy harmadik dologgá válnának, mint ahogyan a vízből jég, a tejből sajt lesz, 
hanem azt, hogy mindkét hypostasis megőrizve saját lényegét a másikkal együtt alkot 
valamilyen harmadik dolgot, amely aztán mindegyik hypostasisnak egyszersmind új 
értelmet is ad. A fegyvert öltő emberből így lesz katona, de a fölöltött fegyver sem azonos 
a használaton kívülivel, és a fegyvert öltött ember sem civil a továbbiakban. A turbánt 

32 Al-Baṣrī  1977,  179–180.
33 Al-Baṣrī  1977,  186–187.
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öltő ember is, mivel a turbánja tudásra utal, megváltozik. Turbánosként ő már tudós, de 
az ő turbánja sem pusztán egy ruhadarab.

Ha ezek után kíváncsiak vagyunk, miért nem volt hajlandó Máriát theotokosnak 
nevezni, akkor az alábbi idézetből kaphatunk választ: „Életemre, ti nem azt mondjátok, 
hogy Krisztus a mindenség Istene, sem azt, hogy Mária szülte Krisztust. És ha az lenne 
a tanításotok, hogy a Krisztus a mindenség Istene, és Mária szülte Krisztust, aki a min-
denség Istene, akkor kihagytátok Krisztus nevét középről, és Mária szülését az Istenhez 
kapcsoltátok, és nem Krisztushoz. És ezért nem szívesen mondjátok, hogy a test Krisztus 
teste, sem, hogy Mária Krisztust szülte.

Vagy talán nem vált könyvünkben fentebb nyilvánvalóvá, hogy a legnagyobb mér-
tékben lehetetlen, hogy egy asszony Istent szüljön, nem pedig egy kapcsolódás (synap-
heia) révén létrejött Krisztust, akiben megvan a fogantatás, születés, nevelkedés és halál 
és az ehhez hasonlók lehetősége, melyek a Krisztus névhez tartozó sajátságok. Majd 
ezután Krisztust »Isten« néven említik, csupán azért, de lehetetlen e dolgokat kizáróla-
gosan összekapcsolni, anélkül, hogy Krisztust velük együtt említenék.

És ez azért is van így, mert ha Krisztus […] Isten is, Isten akkor sem azonos Krisz-
tussal, mert Isten neve utal a Krisztusra és másra is, vagyis az Atyára és a Lélekre. 
Ezért lehetetlen azt mondani: »Isten teste«, és hogy Mária szülte az Istent, anélkül, hogy 
mindezt Krisztus említésével kezdenénk. Így azt lehet mondani, hogy a test Krisztus 
teste, aki a mindenség Istene.

Vagy talán nem tudod te, aki ezt elfogadod, hogy a legnagyobb hiba azt mondani: 
»Sára szülte az embert«, még akkor is, ha ő szülte Izsákot, aki ember. Ha azt mondja, 
hogy Sára szült egy embert, aki Izsák, akkor az, aki ezt mondja, nem szidható. De nem 
mondhatná ezt anélkül, hogy Izsák nevét megemlítse, akár Isten előtt vagy után. Ezért 
nem helyes az a kijelentés, hogy Mária szülte az Istent, hacsak nem kezdődik Krisztus 
nevének említésével. És nem mondható, hogy Mária szülte Krisztus Istent, aki a min-
denség Istene. És ha valaki azt mondja, hogy Mária szülte a mindenség Istenét, aki 
Krisztus, akkor az, aki ezt mondja, nem marasztalható el. Mindenképp meg kell említeni 
Krisztust valamilyen módon.”34

A szövegből jól láthatóan az Isten olyan átfogó szubsztanciának számított Neszto-
riosz elképzelésében, amelynek az egyes részei – azaz a három isteni személy – úgy-
szintén önálló, isteni szubsztanciának számított, amint ahogyan az ember is, de a kéz 
is és az ujj is szubsztancia Arisztotelész tanítása szerint. A Krisztust szülő Mária tehát 
ugyan Istent szült, egy egyedi isteni szubsztanciát (uqnūm), és nem az Istent (ğawhar) 
abszolút értelemben. Nesztoriosz számára az Isten olyan átfogó szubsztancia, amelynek 
jelentése kiterjed Krisztuson és a Szentlelken kívül az Ószövetség teremtő Istenére is, 
aki öröktől fogva létezik, és aki minden embert maga teremtett, beleértve Szűz Máriát 
is. Számára fölfoghatatlan volt olyan fogalmat használni, amely megengedte volna azt 
az interpretációt, hogy Mária szülte volna az őt korábban megteremtő Istent.

34 Forrás: a szerző (n. a.).
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Azaz az arab nyelvű, autentikus nesztoriánus forrásokat olvasva föl kell mentenünk 
Nesztorioszt a nesztorianizmus vádja alól, revideálnunk kell a vele kapcsolatos másfél 
évezredes téves tanítást. Tudomásul kell vennünk, hogy Cirill és Nesztoriosz vitája 
mögött részben a rétorikai, azaz hasonlatokkal dolgozó előadásmód (vesd össze a parázs 
és a lámpa hasonlatát), részben filozófiai meggondolások (vesd össze a szubsztancia szó 
jelentését), részben emberi irigység állt.

Azaz arab forrásokat olvasva még saját keresztény vallásunkat is jobban megértjük, 
mint ha csak latin, görög és európai nyelven íródott műveket olvasnánk.
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Változások a vallási közösségek földrajzi elhelyezkedésében 

Siposné Kecskeméthy Klára

Bevezetés

A vallási közösségek földrajzi elhelyezkedésében bekövetkezett változások áttekintéséhez 
szükséges a fogalmi keretek, a vallásföldrajz tudományrendszertani helyének, fogal-
mának, helyének és szerepének tisztázása, a vallások térbeli terjedésének és földrajzi 
elhelyezkedésének áttekintése, valamint egy válságövezetben található ország esetta-
nulmányának az ismertetése.

Bevezetésül Hevesi Attila a földrajztudomány fejlődéséről írott gondolatai világítanak 
rá a jelenlegi helyzetre: „Földrajz az egész világ, bölcsője valamennyi föld- és égtudo-
mánynak (csillagászat, légkörtan, földtan, geofizika, őslénytan, növény-, állat-, talaj- 
és vízföldrajz, ökológia stb.). E tudományok a  19. század végén és a  20. század elején 
önállósodtak, sőt többé-kevésbé függetlenedtek a szülőjüktől. A földrajzból kisarjadzott 
tudományágak annak erejét csaknem teljesen kiszívták. Azon tudományok közül, ame-
lyek legfőbb rendezőelve a tér, a földrajz az egyetlen, amely két fő ágazat – természet- 
és társadalomföldrajz – révén igazi híd a természet- és társadalomtudományok között.”1

Ennek fényében láthatjuk, hogy a geográfia megújulása törvényszerű volt. E folyamat 
során egyrészt megőrizte a múlt értékeit, másrészt az új korszaknak, az új szellemisé-
gének megfelelően megújult nemcsak a földtudományokon belül, hanem fokozottan 
kapcsolódott más tudományterületekhez, sok esetben a megkerülhetetlensége és az inter-
diszciplináris jellegének erősödése miatt. Így kapcsolódott/kapcsolódik össze a geográfia 
és a vallás/hittudomány.

Richard Hartshorne, a regionális földrajz történeti megközelítésének egyik legje-
lentősebb képviselője a Perspectives on the Nature of Geography2 című könyvében 
az ágazati és a regionális földrajz és a rokontudományok kapcsolatát mutatja be. Minden 
egyes rokontudományhoz egy-egy földrajzi diszciplína kapcsolódik, például a néprajz 
az etnikai földrajzhoz, a növénytan a növényföldrajzhoz, az embertan az emberfaj föld-
rajzához. (1. ábra) A Hartshorne-i  gondolatot követve így kapcsolódik a hittudományhoz 
a vallásföldrajz.

1 Hevesi  2013, 212–219.
2 Hartshorne  1959. 
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1. ábra A Hartshorne-modell
Forrás: Haggett  2006, 369.3

Ahhoz, hogy a vallási közösségek geográfiai térben történő elhelyezkedését és változá-
sait értékeljük célszerű néhány alapvetésről írni, kérdéseket feltenni. Van-e az etnikai 
és vallási konfliktusoknak geográfiai vonatkozása? Szerepet játszanak-e geográfiai motí-
vumok a vallás mint társadalmi jelenség létrejöttében? Leírhatók-e napjaink vallásai 
a földrajztudomány módszerével?

Az emberiség történetét nemcsak háborús konfliktusok kísérték/kísérik, hanem 
más, nem katonai jellegű válsághelyzetek is, természeti katasztrófák, elemi csapások, 
járványok, globális felmelegedés, gazdasági válságok és a nyomukban fellepő elszegé-
nyedés, tömeges migráció, környezeti migráció, valamint vallási, etnikai feszültségek, 
villongások, konfliktusok. Az emberi közösségeket természeti és társadalmi jelenségek 

3 Haggett  2006, 369. 
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egyaránt veszélyeztették/veszélyeztetik. A kérdéskörrel a földrajztudomány egyik ága, 
a vallásföldrajz is foglalkozik.4

Több olyan geográfus ismert, akik nevéhez irányzatok kapcsolódnak, nevük egy-
beforrt az általuk képviselt területtel. A politikai földrajz esetében Teleki Pál és Rónai 
András, a településföldrajz esetében Mendöl Tibor megkerülhetetlen. Így van ez a val-
lásföldrajzzal is, ahol Hunyadi László kiemelkedő személyisége jelent egyet a vallás-
földrajzzal. Meghatározó jelentőségű A világ vallásföldrajza című  1995-ben  megjelent 
könyve.5 A könyv címe már önmagában jelzi, hogy vallási (etnikai) jelenségekről geog-
ráfiai vonatkozások, térbeliség nélkül nem beszélhetünk.

Vallásföldrajz

A vallásföldrajz a vallás és a földrajz térbeli kapcsolatának bemutatásával foglalkozik. 
Tárgya a világvallások kialakulásának, előzményeinek, körülményeinek és történe-
tének megismerése/áttekintése napjainkig. A modern vallásföldrajz a Föld népességének 
vallás szerinti megoszlását, a különböző térségek, országok vallási viszonyait, valamint 
a természeti-társadalmi jelenségek és a vallások kölcsönhatását, kapcsolatait, térségi 
problémáit vizsgáló tudományterület. A válságterületek, -övezetek vallási és etnikai 
értékelő elemzése során különös hangsúlyt fektet a természet- és társadalomföldrajzi 
környezetnek a vallási struktúrák és folyamatok változásában játszott szerepére.

A vallásföldrajzot általános, ágazati és regionális vallásföldrajzra osztjuk fel. Az álta-
lános vallásföldrajz tárgykörébe soroljuk a földrajzi környezet vallásokra, a vallások 
keletkezésére, változásaira, vallásos előírásokra, szokásokra, liturgiákra, vallásos iratokra 
gyakorolt hatásait. Ennek keretében tárgyaljuk a vallások hatásait a térségek gazdasá-
gi-társadalmi viszonyaira, a földrajzi környezetre és a civilizációra. Az ágazati vallás-
földrajz a vallások földrajzi elterjedtségét, hitéleti gyakorlatát, erkölcsi-etnikai előírásait, 
az egyházak szervezeti felépítését, jellemzőit ismerteti, azokat a tényezőket hangsúlyozza, 
amelyek a természeti környezettel, a társadalmi-gazdasági élettel kapcsolatos össze-
függéseket érintik. A regionális vallásföldrajz az egyes földrészek, országok, térségek 
vallásföldrajzi jelenségeit komplex módon tárgyalja, a lakosság felekezeti megoszlását, 
a vallások egymáshoz való viszonyát, a vallási helyzetét vizsgálja. A természeti adott-
ságok, a térség társadalmi-gazdasági-politikai berendezkedésének, népességének (etnikai, 
nyelvi, kulturális stb.) jellemzőit és a vallások viszonyulását, összefüggéseit ismerteti.6

Hunyadi László interdiszciplináris kapcsolatrendszerét és jellegét hangsúlyozza/írja le 
munkájában, amely szerint a vallásföldrajz a kulturális földrajz fogalomkörébe tartozik, 
a földrajztudomány és vallástudomány (teológia) speciális határtudománya, részben 
az etnográfia, a filozófia, a gazdasági és politikai tudomány határterületeit vizsgálja. 

4 Idézi Nagy  2004,  14–24.
5 Hunyadi  1995, 362.; Siposné Kecskeméthy–Sipos  1994, 38–39.
6 A vallásföldrajz felosztását lásd Hunyadi  2014, 216. Lásd még Pete (s. a.).
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(2. ábra) Más tudományágakkal is (etnográfia, filozófia, politikatudomány, gazdaság-
tudomány, szociológia, történelem, statisztika stb.) érintkezik.7

2. ábra
A vallásföldrajz diszciplináris kapcsolatai
Forrás: Pete  2009,  17.

Pete József, Hunyadi László munkássága alapján, a vallásföldrajz földrajztudományon 
belüli ágazati kapcsolatait jelenítette meg.8 A vallásföldrajz a földrajztudományon belül 
is szerteágazódó kapcsolódási lehetőségekkel rendelkezik. (3. ábra) A népességföldrajzi, 
településföldrajzi, gazdaságföldrajzi, kulturális és idegenforgalmi földrajzi összefüg-
gések mellett több más földrajzi (rész)diszciplína is kapcsolódik a vallásföldrajzhoz. 
A politikai földrajzon belül a választási földrajz köthető hozzá, de a geopolitika is fog-
lalkozik a területtel. Közigazgatási földrajzi szempontból is vizsgálható a vallás mint 

7 Hunyadi  2002, 369–381. 
8 Pete  2009,  17. 
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sajátos igazgatási térszervezeti struktúrával rendelkező intézmény. A magatartásföldrajz 
néhány aspektusa is rendelkezik vallásföldrajzi vonatkozásokkal, és a történeti földrajzi 
vizsgálatok elvégzése is fontos és elengedhetetlen.9

3. ábra
A vallásföldrajz lehetséges ágazati kapcsolatai a földrajztudományon belül
Forrás: Pete  2009, 22.

9 Pete  2009, 21.
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A vallások térbeli elterjedése 

A vallás a kultúra hordozója, hagyomány, művészet és ünnep is. A különböző vallások 
a népek, régiók és gazdasági körülmények sajátosságait hordozzák. Egy-egy vallási rend-
szeren, hit- és erkölcsi világon, kultuszokon és szokásokon visszatükröződik a nép föld-
rajzi helyzete, gazdasági-társadalmi rendje, kulturális fejlettségi szintje. Habár minden 
vallás egy nép sajátos szellemiségéből születik, azt más embercsoportok is átvehetik, 
más népek között is továbbfejlődhet és teret hódíthat. Valamennyi nagy vallás szülőhelye 
Ázsia, a többi földrész azokat átvette és továbbfejlesztette őket. Az indiaiak, kínaiak 
és zsidók voltak a „vallásteremtő népek”. Az indiaiak a brahmanizmust (hinduizmust), 
a buddhizmust és a dzsainizmust hozták létre; a kínaiak a konfucianizmust és a taoiz-
must; a zsidók saját vallásukon kívül a kereszténység és az iszlám alapjait is lerakták. 
A mazdaizmus (párszizmus), a Mithrasz-kultusz és a manicheizmus10 volt az irániak 
kísérlete arra, hogy az egész emberiség számára alkalmas vallást alkossanak, de ezek 
nem tudtak túllépni a regionális kereteken és nem terjedtek el. A 7. század után már nem 
keletkezett egyetlen nagy vallás sem, a már meglevők átalakítására, megreformálására 
került sor.11

Az 5. század során a kereszténység meghódította Európa, Nyugat-Ázsia és Észak-Af-
rika jelentős részét. A 7. században az iszlám Arábiából kiindulva terjedt el a Közel-Ke-
leten és Észak-Afrikában. Az évezred fordulóján elhódította a kereszténységtől Elő-Ázsiát 
és Észak-Afrikát, továbbá Európában a Pireneusi-félszigetet. A buddhizmust Indiából, 
Afganisztánból, Közép-Ázsiából és Indonéziából szorította ki. A kereszténység tovább 
terjeszkedett eközben Európában, a buddhizmus pedig Dél- és Kelet Ázsiában, valamint 
Tibetben. A kínaiak vallása Koreában és Japánban is meghonosodott.  16. század elejére 
a hinduizmus elveszítette Elő-India egy részét az iszlámmal szemben. A buddhizmus 
kiszorult Indiából, és Indonéziában az iszlámmal szemben fokozatosan háttérbe szorult. 
A kereszténység visszahódította a Pireneusi-félszigetet, de háttérbe szorult a Balkánon. 
Az elmúlt évszázadok alatt a kereszténység a Föld legelterjedtebb vallása lett a nagy 
földrajzi felfedezések (kivándorlás, hittérítés) révén. Ebben szerepet játszott a gyar-
matosítás, a kivándorlás, valamint az ősi kultúrák, civilizációk megsemmisítése (maja, 
inka, azték), a bennszülöttek, indiánok, inuitok, aboriginek keresztény hitre térítése. 
Az iszlám előretört Ázsiában és Afrikában, Délkelet-Európából viszont jórészt kiszorí-
totta a kereszténység. A vallások – kereszténység, iszlám, buddhizmus, hinduizmus – tér-
beli elterjedését az 4. ábra szemlélteti.

10 Erdős–Kiss  2016,  206. 
11 Hunyadi  1995,  15–16.
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4. ábra
A világvallások (kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus) terjedése
Forrás: Diffusion of World Religions (s. a.) Elérhető: http://religonboy.weebly.com/maps.html (A letöltés 
dátuma:  2018. 06. 02.)

Tekintsük át a teljesség igénye nélkül az egyes kontinensek vallásait. Az utóbbi 
kétezer évben sokszor változott Európa vallási térképe, a katolikus, a protestáns vallás 
és az ortodox kereszténység mellett jelen van az iszlám is a kontinensen. Európában 
80%-nál magasabb a katolikusok aránya: Máltán 90%, Lengyelországban 87,2%, 
Horvátországban 86,3%, Portugáliában 81%, Olaszországban 80%. 70% feletti vagy 
azt megközelítő az arány: Írországban (katolikus 78,3%, muszlim 1,3%), Litvániában 
77,2%, Ausztriában 73,8% (muszlim 4,2%), Luxemburgban (katolikus 70,4%, muszlim 

http://religonboy.weebly.com/maps.html
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2,3%), Franciaországban (katolikus 66,6%, muszlim 7–9%), Spanyolországban 67,8%. 
Szlovákiában 62%, Szlovéniában 57,8%.

A lakosság túlnyomó része protestáns az alábbi országokban: Dánia 76%, Norvégia 
71,5% Finnország 70,9% Svédország 63%, Izland 69,9%.12 A többi ország lakossága 
felekezetileg vegyes, egy-egy vallás hívői csak relatív többségben vannak. Földrajzilag 
a protestáns vallási régió Észak- és Északnyugat-Európában helyezkedik el, a katolikus 
vallási régió Nyugat- és Délnyugat-Európában (Írország kivételével), illetve a közép-eu-
rópai térségben, elsősorban Lengyelországban. A közbülső zónában a vegyes felekezetű 
(katolikus és protestáns) országok vallási régiója található. Az ortodox keresztények 
túlnyomó többségben az alábbi országokban (Görögország 98%, Ciprus 89,1%, Szerbia 
84,6%, Románia 81,9%, Montenegró 72,1%, Bulgária 59,4%) élnek. A délkelet- és kelet-
európai ortodox vallási régió területén, a Balkánon az iszlám is jelen van, Koszovóban 
95,6%, Albániában 56,7%, Bosznia és Hercegovinában 50,7% a muszlimok aránya, vala-
mint a Kaukázus térségében13 is (Azerbajdzsán 96,9%).  1990-ben  a muszlim vallásúak 
aránya Európában 2,95% volt, a  2017. évi adatok alapján már megközelítette az 5%-ot.14

Etnikai szempontból az afrikai kontinenst két fő részre, Fehér- és Fekete-Afrikára 
lehet osztani. Fehér-Afrika Észak- és Északkelet-Afrika területét jelenti, ahol az europid 
nagyrasszhoz tartozó arabok, berberek, etiópok élnek. Fekete-Afrikában, a Szaharától 
délre eső területeken, a szubszaharai övezetben a negrid nagyrasszhoz tartozók domi-
nálnak. Vallási szempontból Afrika lakossága heterogén. Észak-Afrikában a 2–4. század 
között vert gyökeret a kereszténység, de a 7–8. században csaknem mindenütt kiszorí-
totta az iszlám (az egyiptomi15 és etióp16 egyes vallási szigetek kivételével, mint a kopt 
keresztény közösség Egyiptomban), a 9. századtól kezdve pedig behatolt a kontinens belső 
területére és Kelet-Afrikába is. Ma Észak- és Északkelet-Afrika lakossága túlnyomórészt 
iszlám vallású. Az iszlám befolyása fokozatosan növekszik. A missziós tevékenységhez 
kapcsolódott a kereszténység terjesztése/terjedése a  16. századtól kezdve. A keresztények 
a földrész déli felén vannak többségben: Kongói Demokratikus Köztársaság (katolikus 
50%, protestáns  20%),17 Angola (katolikus 41,1%, protestáns 38,1%),18 Zambia (protestáns 
75,3%, katolikus  20,2%),19 Zimbabwe (protestáns 74,8 %, katolikus 7,3%),20 Botswana 

12 The World Factbook (2020).
13 Gerencsér  2009,  108–137.
14 Részletesen lásd Hunyadi  1995, 273–281.
15 Egyiptomban a lakosság  10%-a  keresztény, 90%-a  az iszlám (szunnita) vallás hívője. The World 
Factbook: Africa: Egypt (2020).
16 Etiópiában a lakosság 43,5%-a  kopt keresztény, 33,9%-a  muszlim,  18,5%-a  protestáns. The World 
Factbook: Africa: Ethiopia (2020).
17 A Kongói Demokratikus Köztársaság vallási megoszlásához lásd The World Factbook: Africa: 
Congo, Republic of the (2020).
18 Angola lakosságának vallási megoszlásához lásd The World Factbook: Africa: Angola (2020).
19 Zambia lakosságának vallási megoszlásához lásd The World Factbook: Africa: Zambia (2020). 
20 Zimbabwe lakosságának vallási megoszlásához lásd The World Factbook: Africa: Zimbabwe (2020). 
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(keresztény 79,1%),21 Namíbia (keresztény 80–90%).22 Az afrikai országok függetlenné 
válása,  1960 után különösen a katolikus egyház térnyerése gyorsult fel.  1990-ben  Afrika 
népességének 45,7% volt keresztény, 41,3%-a  muszlim.  2015-re  tovább nőtt a kereszté-
nyek aránya, elérte az 51%-ot.23

Minden nagy vallás bölcsője Ázsiában volt. Ázsia népeinek ősi vallásai, hiedelmei 
a sámánizmus (főleg Észak-Ázsiában), a szellemhit (aninizmus) és a totemizmus. Ezeket 
mára jórészt kiszorították a nagy világvallások, Közép- és Észak-Ázsiában a  16. szá-
zadtól az iszlám, a  17. századtól a kereszténység, a  18. századtól a buddhizmus, majd 
a  20. században az ateizmus. Dél-, Délkelet- és Kelet-Ázsia területén a hinduizmus, 
a buddhizmus, a konfucianizmus, a taoizmus és a sintoizmus is megtalálható. A budd-
hizmus Ázsia népeinek történetében nagy szerepet töltött és tölt be ma is, Srí Lankától 
Tibetig, a Bajkál-vidéktől Japánig terjedt el. A 6. században Kínában létrejött két nagy 
vallási irányzat, a taoizmus és a konfucianizmus. A taoista és konfuciánus eszmék a kínai 
kultúrával együtt behatoltak a környező országokba is. A kínaiak túlnyomó része az uni-
verzizmus hívei. A sinto Japán ősi, sokistenhívő nemzeti vallása. A hinduizmus követői 
Indiában (79,8%), Nepálban (81,3%) és Srí Lankán (tamilok  12,6%), élnek.

A 8. századtól India egyes részein az iszlám honosodott meg. Keletkezési helyéről, 
Arábiából terjedt el Elő-Ázsián keresztül Pakisztán (96,4%), Banglades (89,1%), India 
(14,2%), Közép-Ázsia (Kazahsztán 70,2%, Kirgizisztán 75%, Tadzsikisztán: 85% szun-
nita, 5% síita, Türkmenisztán 89%, Üzbegisztán 88%), Malajzia (61,3%) és Indonézia 
térségében. Indonézia ma a legnagyobb muzulmán ország (87,2% – 227,2 millió hívővel). 
Az iszlám szunnita, többségi irányzatával szemben a síita főleg Irán (90–10% síita–szun-
nita) és Irak (69–29%), elsősorban Dél-Irak területén van túlsúlyban.

A zsidóság és a kereszténység bölcsője az ókori Palesztina. Az előbbiek a mai Izrael 
területén (6,2 millió, 74,7%),24 az utóbbiak a Fülöp-szigeteken alkotnak túlnyomó több-
séget (86,4 millió, 82,9% katolikus).25 Az Ázsiában élő kereszténység az össznépesség 
mintegy 5%-át kitevő kisebbség.26

Észak-Amerika felfedezése (1492) után hamarosan sor került az Újvilág meghódí-
tására is. Az indiánok a gyarmatosítók beözönlése miatt egyre szűkebb területre szo-
rultak vissza. Az asszimilálódott és a városokban élő indiánok valamelyik keresztény 
vallás hívei, de a rezervátumokban élő indián közösségek életmódja és kultúrája is tel-
jesen átalakult. A kereszténység az európai származású bevándorlókkal együtt érkezett 
a térségbe. Észak-Amerika lakosságának 87%-a  keresztény, a többi vallás elenyésző.27 
Közép-és  Dél-Amerikában  1492 előtt három jelentős indián kultúrnép élt: az aztékok 
Mexikóban, a maják Közép-Amerikában és az inkák Peru, Ecuador, Bolívia területén. 

21 Botswana lakosságának vallási megoszlásához lásd The World Factbook: Africa: Botswana. (2020). 
22 Namíbia lakosságának vallási megoszlásához lásd The World Factbook: Africa: Namibia (2020). 
23 Részletesen lásd Hunyadi  1995, 302–307.
24 The World Factbook: Middle East: Israel (2020).
25 The World Factbook: East Asia/Southeast Asia: Philippines (2020).
26 Részletesen lásd Hunyadi  1995, 291–297.
27 Hunyadi  1995, 316–322.
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A spanyol és portugál hódítók erőszakos módon kényszerítették gyarmati rendszerükbe 
az indiánokat. A  19. század második felétől özönlöttek az európai bevándorlók Dél-Ame-
rikába, akiknek a 90%-a  katolikus volt. Ebben az időben a protestantizmus is megjelenik 
Latin-Amerikában, és lassan teret nyer.  1990-ben  a lakosság 91%-a  volt keresztény, ennek 
85%-a  katolikus, napjainkban ez az arány folyamatosan csökken.28

Ausztrália őslakosságának egy része beilleszkedett a fehér társadalomba, és keresz-
tény hitre tért, mások törzsi csoportokban, rezervátumokban és a városok környékén 
élnek. Az aboriginek kisebb népcsoportjai még ősi életmódot folytatnak, vándorolnak 
Ausztrália középső és északi bozótos területein. Ezek körében él még az ősi vallási hie-
delem, a totemizmus és a mágia. Morgan Marlo amerikai orvost maguk közé fogadott 
a hosszú vándorútra egy őslakos törzs, velük élt, megismerte és megértette, milyen har-
móniában élnek a természettel. Könyvei29 az ausztrál bennszülött törzs között eltöltött 
időt, a négyhónapos vándorút viszontagságait, a távoli kontinens kietlen pusztaságát 
írják le.30 Az európai betelepülés a  18. század végén indult meg, ehhez kapcsolódott 
a gyarmatosítás és a missziós, hittérítő tevékenység. Ausztrália lakóinak jelentős több-
sége keresztény, nem számottevő a zsidó vallást, az iszlámot és a buddhizmust követők 
aránya az országban.31

Hartshorne-modell – Tendenciák a világ vallásaiban

A vallási közösségek földrajzi elhelyezkedésében történt változásokat Richard Harts-
horne a geográfia alapjainak áttekintő rendszerezésével, a földrajz és a rokontudomá-
nyok kapcsolatának összefüggéseivel kezdtem, és az államok időtállóságára és a határok 
tartósságára vonatkozó elméletével fejezem be. Richard Hartshorne elmélete szerint 
az államok időtállósága – és így határaik tartóssága is – összekötő (centripetális), illetve 
széthúzó (centrifugális) erők eredője.32 A modell alapján egy államban kohéziót jelent 
a közös nyelv, a kultúra és a vallás, a tartós és békés történelmi együttélés, az erős gaz-
dasági és hatalmi központ centrális jelenléte, a természetes határok (tengerpart, hegy-
láncok, folyók, sivatagok), ritkán benépesült határvidékek. Széthúzó erőként jelenhet meg 
a nyelvi, kulturális sokszínűség, a nagyszámú kisebbség, a rövid történelmi együttélés, 
az erős gazdasági és hatalmi központ hiánya vagy polarizált megjelenése, a mesterséges 
határok, a sűrűn benépesült határvidékek.33 Pap Norbert továbbgondolta a modellt és ki-
egészítette: véleménye szerint centripetális erőt képeznek napjainkban a kis regionális 
fejlettségbeli különbségek és a szupranacionális integrációs folyamatok, illetve a hosszú 

28 Hunyadi  1995, 322–327.; Religion in Latin America. Widespread Change in a Historically Catholic 
Region (2014). 
29 Marlo  2016,  200.; 320.
30 Tóth–Siposné Kecskeméthy  2016, 23–43. 
31 Hunyadi  1995, 335–339. 
32 Hartshorne  1950, 95–130.
33 Wilhelm–Pete–Kis  2006, 213–237. 
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ideje  fennálló, nem vitatott határvonalak. Ezekkel szemben centrifugális erőként értel-
mezhetők a jelentős területi-gazdasági differenciák, a bezárkózás és a gazdasági nacio-
nalizmus, továbbá a vitatott határvonalak.34

A hidegháború óta jelentősen megváltoztak a világunkban zajló konfliktusok. 
Az államok közötti konfliktusok száma nagymértékben csökkent, miközben a hangsúly 
az államon belüliekre tevődött át. A világ különböző tájain megfigyelhető konfliktusok 
hátterében számos tényező áll, azonban legtöbbször a vallási és/vagy etnikai különbségek 
a feszültség forrásai. Napjainkban a világ több pontján harcolnak egymással a külön-
böző vallási irányzatok és etnikai csoportok képviselői. A vallási és etnikai indíttatású 
konfliktusok általában véresebb és hosszan tartó szembenállást eredményeznek. Elég, ha 
csak az iszlám–zsidó (Izrael), az iszlám–keresztény (Fülöp-szigetek, Irak, Szíria) vagy 
az iszlám–buddhista (Malajzia) szembenállásra gondolunk. A síita–szunnita szemben-
állás közel  1400 éve vezet újra meg újra összetűzésekhez a Közel-Keleten. Irak a szétesés 
és a polgárháború határára sodródott, a felekezeti megoszlásra épülő rendszer válságát 
éli, Libanonban és Pakisztánban is gyakoriak az összecsapások.

A vallás mellett az etnikai ellentétek jelentik a másik fontos konfliktusforrást. Ennek 
oka, hogy a történelem során számtalan népcsoport kényszerült mesterséges határok 
közé Délkelet-Ázsiában, Afrikában vagy a Közel-Keleten. A határok megvonása, illetve 
a dekolonizáció folyamata máig tartó konfliktusokat eredményezett szinte valamennyi 
földrészen. Az afrikai kontinens országainak egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hatá-
raikat nem az ott élők hatalmi viszonyai, etnikai, vallási, törzsi hovatartozása, hanem 
az európai gyarmattartók befolyása szerint húzták meg, amely erősen vegyes etnikai 
megoszlást eredményezett. Fekete-Afrikában az egymástól eltérő etnikumú és vallású 
törzsek mesterséges határok közé zárása mindmáig ellentétek forrása. A mai iraki prob-
léma gyökerei is abban keresendők, hogy az egykori mandátumrendszerben egy mes-
terséges államba szervezték a síita és szunnita arabokat, valamint a szintén szunnita, de 
etnikailag elkülönülő kurdokat. Kasmír hovatartozása kapcsán máig tart a területi vita 
India és Pakisztán között, India és Kína között is évtizedes határvita dúl keleten Aru-
nachal/Dél-Tibet, nyugaton a Ladakh részét képező Akszaj-csin területért, és hasonló 
figyelhető meg Palesztina esetében is.35

34 Pap  2001,  183. Különösen a centrifugális és centripetális erők az olasz államtérben alfejezet 83. és 
az államterületre ható erők az  1990-es  években alfejezet  157–158.;  177.
35 Selján  2008, 61–63. 
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Keresztények a Közel-Keleten

A geográfia híd szerepe és jelentősége sokszor és sok kontextusban merült fel az elmúlt 
időszakban. Nyáry Ernő bagdadi érsekként36 egy olyan országban szolgált, amely az arab 
nacionalizmust és a szocializmust próbálta vegyíteni, ahol a keresztények és a musz-
limok békésen éltek egymás mellett a mindennapokban. 32 évig szolgált Bagdadban, 
a missziója során hidat épített vallások, etnikumok, nemzetiségek között. A muszlimok 
a hazájukban természetesnek vették, hogy a keresztényeknek vannak saját templomaik, 
hogy istentiszteleteket tartanak – így telt az elmúlt  1400 év.37 Nem érthetjük meg a közel-
múlt történését a múlt ismerete és megértése nélkül.  1916. május  16-án  Nagy-Britannia 
és Franciaország képviselői aláírtak egy titkos egyezményt – ez Sykes–Picot-egyez-
ményként híresült el –, amelyben felosztották egymás között a Közel-Keletet. A Közel-
Kelet történetében is meghatározó volt az első világégés, az Oszmán Birodalom vere-
sége után a sèvres-i  és a lausanne-i  békeszerződés pedig átrajzolta az etnikai és vallási 
határokat, a régió vallási térképét.38  100 esztendő távlatában megállapíthatjuk, hogy 
sok vér, könny és verejték hullott és hull napjainkban is a Zagrosz-hegység, a Tigris 
és az Eufrátesz folyók területén élő népek életében. Földrajzi, etnika, vallási, gazdasági, 
közigazgatási értelemben igen tagolt területről beszélünk. A hovatartozás tekintetében 
mind a mai napig hatása van geopolitikai értelemben annak, hogy nem beszélhetünk 
egységes, önálló Kurdisztánról, a kurdok autonómiára való törekvése azonban igen erős. 
A Zagrosz-hegység és a lábait délen és délnyugaton kísérő terület kőolajban és földgázban 
a világ egyik leggazdagabb vidéke, amely komoly gazdaságpolitikai tényező. A háború 
Irakban és Szíriában súlyos károkat okozott a keresztény kisebbségeknek (asszír, káld, 
szír katolikus és ortodox, örmény felekezeteknek) a Közel-Keleten. Ahogy Őszentsége 
Mar Gewargis III. egyetemes pátriárka megfogalmazta: „[a] biztonsági helyzet romlásával 

36 Nyáry  2014, 95. A Nyáry Ernő bagdadi érsek életéről szóló könyv bemutatójára  2018. március 8-án  
került sor. A könyvbemutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen  2017-ben  létrejött Szélsőségek, 
vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport szervezte, amelynek vezetője Ujházi Lóránd, az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos főmunkatársa, fővédnöke pedig Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek volt.
37 Jakus  2017. 
38 A békeszerződés megfosztotta az Oszmán Birodalmat területeinek háromnegyedétől, Kelet-
Thrákia és Szmirna környéke a szerződés szerint a görögöket illette. Kelet-Anatóliában létrejött 
volna egy független örmény állam. Szíria és Libanon francia mandátumterület lett. A Boszporusz 
nemzetközi ellenőrzés alá került. A britek mandátumjogot kaptak Palesztinában, Transzjordániában 
és Irakban. Moszultól északra a kurdok autonóm területet kaptak azzal az ígérettel, hogy egy éven 
belül elszakadhatnak az anyaországtól, Iraktól. A megalakult török nemzetgyűlés Mustafa Kemal 
vezetésével elutasította, és Törökország  1920–1923 között háborúval vívta ki annak felülvizsgálatát, 
amit az  1923. július 24-én  kötött lausanne-i  békeszerződés érvényesített. Az új szerződés értelmében 
Törökország –  1923. október 27. után Török Köztársaság – megtarthatta Anatóliát a kurd és örmény 
területekkel együtt, ellenőrzése alá vehette a Boszporuszt, és a nyugati hatalmak fegyveres erőinek ki 
kellett vonulniuk az ország területéről. Törökország elveszítette Irakot, Szíriát és Ciprust, megtarthatta 
viszont Kelet-Trákiát, Isztambult és Szmirnát.
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pedig, együtt járt, a szélsőséges indulatok erősödése, a keresztény templomokat ért táma-
dások. A Ninive-síkságon, és a Mosul környéki falvakban elkövetett keresztényellenes 
erőszakhullám, üldözés és szervezett mészárlások teljesen ellehetetlenítik a keresztény 
közösségek helyzetét.”39 Az erőszak, a  2003-as  amerikai invázió és az Iszlám Állam 
iraki–szíriai létrejötte után célzott gyilkosságokat és üldözést eredményezett a kereszté-
nyek ellen Irakban. A brutális konfliktus embermilliókat kényszerített arra, köztük több 
százezer keresztényt, hogy elmeneküljenek otthonaikból. Sokan menekültek Jordániába, 
Libanonba és Törökországba, míg sokan mások saját országukon belül kényszerültek 
otthonaikat elhagyni.40 Az üldöztetés mindig akkor történik, amikor nincs állami rend, 
folyamatosak a zavargások. Ilyenkor sajnos mindig a kisebbségeken csattan az ostor. 
Az egykori bagdadi érsek Nyáry Ernő által betöltött hídszerepnek jótékony hatása lehet, 
ez vihet bennünket a mindennapokban a béke irányába. A muszlim és a keresztény világ 
együttélése, párbeszéde, a Közel-Kelet békéjének kérdése, stabilitása éppen ezért nem 
pusztán stratégiai kérdés, és nem csak a geopolitikai játékosok sakkjátszmája.

Összegzés

A modern vallásföldrajz a Föld népességének vallás szerinti megoszlását, a külön-
böző térségek, országok vallási viszonyait, valamint a természeti-társadalmi jelenségek 
és a vallások kölcsönhatását, kapcsolatait, térségi problémáit vizsgáló tudományterület. 
A tanulmányban áttekintettük a vallásföldrajz tudományrendszertani helyét, fogalmát, 
tárgyát, valamint a felosztását (általános, ágazati, regionális), illetve az egyes konti-
nensek vallásait, a jellemző tendenciákat. Richard Hartshorne wisconsini geográfus 
modellje szerint az államok időtállóságára és a határok tartósságára ható összekötő 
(például közös nyelv, kultúra, vallás) és széthúzó erők (mesterséges határok, etnikai 
kisebbségek, nyelvi és kulturális sokszínűség) eredőinek hatása van, amelyek az etnikai 
és vallási konfliktusok elméleti alapjait nyújthatják. A határok mesterséges kialakítása, 
megvonása és a dekolonizáció folyamata szinte valamennyi földrészen számos máig 
tartó konfliktust eredményezett. A geográfia híd szerepe és jelentősége számos kontex-
tusban merült fel az elmúlt időszakban a válságövezetekben (Közel-Kelet). Különböző 
vallások békés egymás mellett élése nem lehet csak és kizárólag geostratégiai kérdés 
és a geopolitikai játszma része.

39 Kótai Róbert százados, tábori lelkész Az iraki keresztények helyzete, párbeszéd 
a keresztényüldözésről című konferencián elhangzott előadása  2017. május 5-én. Lásd még Pope 
Francis and Gewargis III  2018.; Incontro del Santo Padre Francesco con Sua Santità Mar Gewargis 
III (2018).
40 Györfi  2015.
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Az igazságos háborútól a béke morálfilozófiája felé: az első 
világháború előzményei és első évei – katolikus szemmel

Frivaldszky János

A klasszikusok politikai barátságától a háború öncélúvá válásáig

A politikai gondolkodás klasszikus korában, azaz a görög–római és a középkorban 
(a 13. századig) a vizsgálódás arra vonatkozott, hogy milyen a helyes kormányzás.1 
Az erre irányuló elemzések a jó, azaz az erkölcsileg helyes élettel foglalkoztak, amely 
a közösségi létmódban nyeri el kiteljesedett formáját. A politikai közösség – e megközelí-
tésben – a közjava miatt létezik, létének alapja és célja, a kormányzás célja pedig a közjó 
előmozdítása. A jó, vagyis a helyes kormányzás és a helyes kormányzat áll a klasszikus 
politikai filozófia vizsgálódásainak középpontjában. Niccolò Macchiavelli munkásságával 
a reneszánsz, illetve a humanizmus korszakában a politika célja az állam hatalmának 
hatékony fenntartása.2 A politika mestersége is pusztán erre irányul. Mivel ettől kezdve 
minden állam politikáját a politikai hatalom megszerzésének, megtartásának és növelé-
sének mennyiségi és hatékonysági szemlélete jellemzi és mozgatja, a térben és hatalomban 
egymás rovására növekedő város-, illetve később a nemzetállamok, illetve birodalmak 
fegyveres összeütközése szükségszerűvé válik.

A késő középkor végétől a háborúk állandósultak. A létrejövő és majd megállapodó 
nemzetállamok, továbbá egyes birodalmak a többi állam rovására érvényesítették a cél-
jaikat. Bár minden háborúnak megvolt a maga casus bellije, a legsúlyosabbakat mégis 
az alapján nevezték el, hogy mennyi ideig tartott: százéves háború (1337–1453), tizen-
három éves háború (1454–1466), a „hosszú” vagy tizenöt éves háború (1591/1593–1606), 
a különösen nagy pusztítást eredményező harmincéves háború (1618–1648), amelyben 
szinte minden európai állam részt vett, a kilencéves háború (1688–1697) és végül a hét-
éves háború (1756–1763). Ezt akár az első tényleges világháborúnak is lehetne tekinteni. 
Az egyre inkább elkeresztényetlenedő szellemi és morális közegben az általános háborús 
európai gyakorlat és logika szükségszerű velejárója a nemzetállami, illetve a birodalmi 
lét kialakulásának és fennmaradásának, amely szinte nem is igényli a háború legitimá-
cióját. Az igazságos háború keresztény felfogása, etikai megközelítése szigorú kritériu-
mokkal határolta azt körbe.

A jog- és politikai filozófiai értelemben vett modern korban a háború az államok 
fennmaradásának szükségszerű hatalmi eszközévé vált: e koncepcióban az állam vagy 
folyamatosan erősödik a változó hatalmi erőkonstellációban, vagy menthetetlenül el-
pusztul, vagyis az „erősebb marad csak fenn”. A biológiai eredőjű erőszakelvű logikát, 

1 Frivaldszky  2016, 9–36.
2 Frivaldszky  2012, 1–26.
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törvényszerűséget a „fizikai pusztulás terhe mellett” tekintették érvényesnek. Ily módon 
végeredményében, végső következményeit tekintve, legtöbbször tág értelmében kato-
napolitikai volt e korban. A magas rangú katonatisztek alkották az államok politikai 
és társadalmi elitjének egyik legmegbecsültebb rétegét. A katonai hivatás a legtisztelet-
reméltóbbak közé tartozott. A katonák hivatásbeli beállítottságából fakadó látásmódot 
az is megvilágítja, hogy az első világháborút megelőzően elmondható: ők mindegyik 
országban – kardcsörtetően, továbbá a nemzetközi problémák megoldásaként – a háború 
megindítását sürgették.3

A hosszan tartó háborúk indító okait vizsgálva elmondhatjuk, hogy a százéves hábo-
rúnak a franciák számára különös morális jelentősége is volt (Jeanne D’Arc volt a vezér-
alakja). A törökök elleni harcoknak pedig tagadhatatlan a vallási tétje. A kor szemlé-
letmódja szerint ezek igazolható okok. Azonban e háborúkat is áthatották az államok 
és a birodalmak alig leplezhető hatalompolitikai motivációi, amelyekkel igazolhatók 
például az Oszmán Birodalommal kötött szövetségek is. A harmincéves háború külö-
nösen nagy pusztítása rámutatott, hogy a háború általános „konfliktuskihordó” jellege 
milyen súlyos következményekkel jár az egyes államokban. Szükség volt a háború legi-
timációjának újabb érveire: ennyi pusztítást eredményező háborús politikát már nem 
lehetett könnyen elfogadtatni a civil lakossággal, amely a rendi társadalmi képviseleteken 
keresztül egyre nagyobb befolyással volt az ország politikájára. A nemzetközi közjog 
korabeli képviselői voltaképpen természetjogi alapokon álló általános hadijogokat dol-
goztak ki a háborús érveléshez. A műveket nemegyszer kifejezetten konkrét uralkodónak 
dedikálták. A békekötések ilyen kontextusban csak hosszabb fegyvernyugvást jelentettek. 
A legyőzöttek (a békeszerződés aláírására kényszerítettek), ha tehették, készültek a re-
vansra, az erősödők pedig katonapolitikai értelemben is erősítették pozíciójukat. A béke 
időszakai csupán a háborúk közötti hosszabb-rövidebb szünetet jelentették, önálló filozó-
fiájuk aligha volt. A kor meghatározó személyiségei nem adták fel a háború vezérelte poli-
tikai gondolkodást. A nemzetközi koalíciók sem az elérendő béke, hanem a háború mentén 
szerveződtek.4 A status quo csak ideiglenes hatalmi egyensúlyt jelentett, amely ingatagnak 
bizonyult, hiszen mindegyik fél hatalmának erősítésére törekedett. Minden nemzetközi 
megállapodás, béke, koalíció és szövetség magában hordozta következésképpen egy újabb 
háború csíráját.5 Ez igaz volt az első világháborút lezáró békekötésekre is.

A casus belli mibenléte a védekező állam esetében nyilvánvaló. A támadó állam nem 
kellett, hogy különösebben indokolja a háború megindítását: szinte bármilyen sérelem 
vagy hatalmi indok a háború kiváltó okaként szolgálhatott. Természetesen nemegyszer 
álindokokra hivatkoztak. Az igazi motiváció a fennmaradásért és a hatalomnövekedésért 

3 Így ír a „militarista kaszt” az első világháborút megelőző időkben megnyilatkozó mentalitásáról 
Benda Jenő: „A nagyranőtt és nagy föladatokra nevelt hadsereg élén minden országban kifejlődik egy 
militarista kaszt, amelyik minden nemzetközi válság idején csörteti a kardot és mindig elérkezettnek 
tartja az időt arra, hogy vagy az egyik, vagy a másik »ős ellenség«-gel leszámoljon.” Benda  1918, 29. 
4 Benda  1918, 21.
5 Benda  1918, 4.; 21.
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való küzdelem természeti törvényszerűsége volt. Ennek a kornak a felfogása szerint 
minden állam ennek az érvénye alatt állt: ha katonailag nem erősödött a többiek között, 
illetve ha gyengült a többiekhez képest, akkor előbb-utóbb megsemmisül a könyörtelen 
küzdelemben. A „fegyveres béke” e militarista logikája az első világháborút megelőző 
két és fél évtizedben az államok őrült fegyverkezési versenyében nyert formát.6 A köl-
csönös bizalmatlanság és gyanakvás, valamint az ezek által generált növekvő fegyver-
kezési láz nyújtotta hamis biztonságérzet valóságos fegyverkezési pszichózist váltott ki 
az ellenséges népek érintettjei körében.7

Ezzel a pszichotikus természetű hadi politikai megközelítéssel szemben a más szemlé-
letű „klasszikus” korban, amely a békét mint természetes állapotot tételezte fel, az volt 
az általános kérdés, hogy mely kormányzásmód és kormányzási forma szolgálja leg-
inkább a közjót. Így az igazságosság mint a helyes, vagyis a közjót leginkább szolgáló 
berendezkedési mód, illetve kormányzási elv meghatározó funkciót töltött be a politi-
káról való filozófiai gondolkodásban. Azonban nem is az igazságosság, hanem a politikai 
barátság8 és a béke voltak ezen elméleti politikai törekvések legfőbb vezérelvei. Ez áll 
Aquinói Szent Tamásra is.9 A morál- és politikai filozófiai megközelítés az erkölcsi termé-
szetű közösség helyes életére, berendezkedésére és kormányzására irányult. Ezért ez volt 
a politikai viszonyok megértésére vonatkozó leghelyesebb elemzési mód. Az erkölcsi 
természetű valóság tanulmányozására a politikai közösség filozófiai természetének, 
vagyis lényegének, tehát megvalósult, helyes kiteljesedésének a fogalmi körüljárása és ki-
fejtése szükséges. Ezért is a politikai filozófia, illetve a morálfilozófia jegyében vizsgálták 
a filozófusok a helyes alkotmányt, a politikai berendezkedést és az ezeknek megfelelő 
kormányzási módot. A helyes (legjobb) politikai berendezkedés és a jó kormányzás célja 
a közjó jegyében az igazságosság, a béke, az egyetértés és a politikai barátság létrejötte. 
A béke – szoros értelmében – a közjó előfeltétele. A háború ezért a közjót veszélyez-
teti. Egyedül akkor jogos a háború folytatása, ha azt a szoros értelemben vett közjó, 
azaz a bel- vagy a külbiztonság igényli, vagyis a béke helyreállítása teszi szükségessé. 
A háború így egy szükséges, de önmagában rossz eszköz, szélsőséges helyzet. A háborút 
csak a belső közrend fenntartása és a támadó ellenséggel szemben a közösség védelme 
indokolja. A háború tehát rossz dolog, ami veszélyezteti a közjó, a közösség igazi javának 
érvényesülését. Így a háború csak mint a közösség létének végső és szükséges védelme 
merülhet fel. Ennek a helyzetnek a kialakulását mindenképpen el kell kerülni. Ezért 
a békére való törekvés és az erények gyakorlása áll a középpontban ebben a filozófiai 
hagyományban. A modern korban az államok közötti érintkezésben nem érvényesült 
a háború ultima ratio jellege,10 nem vették igénybe a rendelkezésre álló békés eszközöket 

6 Benda  1918, 23–24.
7 Benda  1918, 24–25.
8 Frivaldszky  2003, 79–101.
9 Truini  2008.
10 Brucculeri  1953, 52–53.
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a konfliktus rendezéséhez. Bár azt is el kell ismerni, hogy ezek tárházának kiszélesedése 
csak a  20. századra datálható, amely a háborús konfliktusokból való tanulás eredménye.

A középkori respublica christiana utáni modern kor háborúról vallott gondolko-
dását nagymértékben a „második skolasztikához” tartozó domonkos rendi Francisco de 
Vitoria (1483 (?)–1546) határozta meg, aki  1539-ben  Salamancában Relectio de iure belli 
címmel nagyhatású előadást tartott. Ugyanezen című munkájában új, szélesebb alapokra11 
helyezte az igazságos háború hagyományos keresztény tanát. Kijelenthető, hogy a modern 
kor háborúinak többsége nem felelt meg az általa megfogalmazott követelményeknek. 
Leszögezi, hogy a vallási különbözőség nem lehet igazságos ok a háború megindítására, 
amiként a politikai uralom növelése sem.12 Márpedig sokszor ezek voltak az ő korában 
az indítóokok, vagy gazdasági megfontolások is szerepet játszottak, ha nem a döntő 
motívumok voltak. De Vitoria merőben másként közelített a háború megalapozásához, 
mint a döntéshozó kortárs államférfiak. Ő a tomista erkölcsi objektivizmus talaján állt. 
Korának uralkodói, az országok vezetői sokszor szubjektív szempontok, illetve alantas 
indítékok vagy egyenesen indulatok mentén döntöttek a háborúk megindításáról, és leg-
többször más okokra hivatkoztak (ha egyáltalán azt szükségesnek tartották). A hábo-
rúhoz mint a jogsértésre, bűnre adott büntető eszközhöz fordultak, a megsértett jog 
helyreállításának eszközét látták benne. Eközben a közgondolkodásban a háború mint 
egyfajta államok közötti istenítélet is szerepelt. Az évszázadokon keresztül érvényes 
felfogás, amely a háborúra mint az államok közötti konfliktusok rendezésének általá-
nosan bevett eszközére tekintett, csak későn, a  20. századi erkölcsi tudat- és jogfejlődés 
eredményként delegitimálódott.

De Vitora hadijogról alkotott nézetrendszerében az igazságos háború voltaképpen 
egyoldalú igazságszolgáltatás, a békekötés pedig a győztesek által diktált ítélet.13 De 
Vitoria a háborút a keresztények között botránynak tartotta, a pogányokkal szembeni 
háborút viszont agresszivitásuk miatt szükségszerűnek tekintette. Az igazságos háború 
az ő megközelítésében se nem szent, se nem ideológiai jellegű. Az első világháború – de 
akár már a harmincéves háború – borzalmai emlékeztetnek De Vitoria gondolataira: 
a háború nem irányulhat az ellenséges társadalom megsemmisítésére vagy népek ki-
irtására, de még a győztesek hatalmának megerősítésére sem. Következésképpen bár 
a háború a bűnös emberi lét szükségszerű velejárója, sem megindítása, sem lefolytatása, 
sem annak lezárása nem bízható a vak természeti reflexekre. A hatalmi játékok auto-
matizmusaira, vagy merő utilitarista számításra, avagy a kivételes helyzet tragikumá-
ra.14 A háborúnak a civilizáción belül kell maradnia, amely a valláson, az igazságosság 
eszméjén, a racionális erkölcsön, a természetjogon és a népek jogán keresztül fejlődött 
ki, és amely az adott állam, illetve az egész emberiség javára irányuló közjón alapszik. 

11 De Vitoria és követői nyomán kiszélesedtek azon jogok, amelyek védelmében, a nemzetközi 
viszonyokban akár erőszakkal is fel lehetett lépni. Brucculeri  1953, 50.
12 de Vitoria  2005, Q. 3. 1–2.; 27. 
13 Gajzágó  1942, 223–224.
14 de vitoria  2005, XXIV.
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Azon a politikán, amely a békére törekszik, bár olykor az igazságos háborún keresz-
tül.15 Hugo Grotius A háború és a béke jogáról című művének előszavában úgy látszik, 
nem ismeri el De Vitoria háború jogossága és igazságossága terén elért kiemelkedő 
teoretikus érdemeit.16 Mi azonban ezt nem mulasztjuk el. De Vitoria egész elméletében 
hangsúlyozza, hogy a háború nem öncél, a békét és a biztonságot kell szolgálnia. Célja 
az „új alapokon egy réginél nagyobb nyugalom”,17 mivel a „háborúnak békés megnyug-
vást és biztonságot kell hoznia”.18 Sem a háború megindításának valódi okai (hatalmi 
terjeszkedések, revansok stb.), sem a háború lefolytatása (például a harmincéves háború 
vagy az angolok búrokkal szembeni bánásmódja), sem a megkötött békék nem feleltek 
meg ezeknek a kritériumnak. Minden háború újabb békétlenséget szült. A háborúkat 
lezáró békék is egy újabb háború magvát vetik el, ezért is volt szinte folyamatos a hábo-
rúskodás e korban. A ius in bello nagyhatású, általánosabb érvényű humanitárius sza-
bályozása csak az  1899-ben, majd  1907-ben  megrendezett hágai békekonferenciáknak 
és egyezményeknek volt köszönhető.19

A háborúskodások egyik fő oka az volt, hogy szinte bármiféle sérelmet casus bellinek 
nyilvánítottak. De Vitoria lefekteti: csupán a súlyos kár okozása esetén szabad hadat 
üzenni, minthogy a büntetésnek a bűntettel arányban kell lenni.20 A három – alább sza-
badon visszaadott – gyakorlati alapelv következtetésében mély bölcsességről és ember-
szeretetről tesznek tanúbizonyságot.21

Bár a fejedelmeknek megvan a hatalmuk, hogy háborút indítsanak, mégis mindenek-
előtt azt kell szem előtt tartaniuk, hogy nem szabad okokat és alkalmakat keresniük rá. 
Amennyiben lehet, próbáljanak mindenkivel békében maradni. Magyarázatul hozzá-
teszi: a többiek a felebarátaink, akiket úgy kell szeretnünk, mint önmagunkat. Mind-
annyiunknak egy az Urunk, akinek bírósága előtt számot kell adnunk tetteink okáról. 
Elképesztő barbárságról tesz tanúbizonyságot, ha valaki az öléshez és az abban való 
kedvteléshez keres okokat, illetve ahhoz, ha az embereket üldözni akarja, miközben olya-
nokról van szó, akiket Isten megteremtett, és akikért Krisztus meghalt. Az a helyénvaló, 
ha a fejedelem csak végszükség esetén, mintegy akarata ellenére indít háborút, amikor 
az elkerülhetetlenül szükségessé vált. Amikor pedig jogos okok miatt kitört a háború, 
akkor azt nem annyira a szemben álló nép károsítására kell folytatni, hanem a saját jog 
elérésére, valamint a haza megvédésére, hogy a háború révén egyszer béke és biztonság 
legyen.

15 de vitoria  2005, XXIV.
16 Gajzágó  1942, 223.
17 Gajzágó  1942, 223.
18 Gajzágó  1942, 223.
19 A nemzetközi humanitárius jog első világháborút megelőző fejlődéséhez lásd Francesco  2015, 
34–37. 
20 de Vitoria  2005, 31–33.
21 Vannak, akik úgy tartják, hogy e három elv közelíti a leginkább De Vitoriát Grotiushoz. Gajzágó 
 1942, 221.
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A győzelemmel és a háború befejezésével kapcsolatban a győztesnek önmérséklettel 
és keresztény szerénységgel kell fellépni. A győztesnek a két politikai közösség között álló 
bíróként kell magára tekintenie: az egyik oldalon áll a politikai közösség, amely a sérelmet 
okozta, a másik oldalon az, amely azt elszenvedte. Nem vádlóként hoz ítéletet, hanem 
bíróként elégtételt ad a sértett félnek, és amennyire lehetséges, a legkisebb kárt okozza 
a vétkes politikai közösségnek. Különösen, hogy a keresztények közötti konfliktusok 
zömében a teljes felelősség a fejedelmeké, az alattvalók csak jóhiszeműen harcolnak 
a fejedelmekért.

Ha a németalföldi protestáns Grotius A háború és a béke jogáról című korszakos 
művét tekintjük, akkor megállapítható, hogy az a magas erkölcsisége ellenére voltaképpen 
az önszeretet természeti törvényére hagyatkozik végső konklúziójában. Az általa leírt 
emberi természet jóval kevésbé társas és erkölcsös a klasszikus kor koncepciójával össze-
hasonlítva.22 A természeti alapösztönök eleve mind a háborúskodásra sarkallnak – írja.23 
Racionális és társas erkölcsiség pedig már nincs nála az emberi természetben jól meg-
alapozva. Így amikor a nemzetek, az államok jogosnak vélt jussukat maguk keresik, 
maguk akarják azt megszerezni, óhatatlanul háborús konfliktusba kerülnek egymással. 
Nem arra törekednek, hogy kölcsönösen megadják és meghagyják egymásnak az őket 
megilletőt, hanem mindegyik csak a magáéra van tekintettel. Ily módon olyat is köve-
telnek egymástól (például tengerpartok, bányák, gyarmatok stb.), amelyek valójában 
nem illetik meg őket. Általánosan elfogadott nemzetközi bírói fórum nem létezett ebben 
a korban. Maradtak tehát az antropológiailag rosszul megalapozott – mert individualiz-
musra épített – igazságossági értékelési elvek. Ezek így alig bírtak konfliktusrendező 
hatékonysággal. Ezért a gyakorlatban a „háború farkastörvénye” vette át a természetjog 
kötelező erejének helyét a nemzetközi viszonyokban. Azonban maga Grotius szűkre 
szabta a jogos, azaz az igazságos háború megindításának feltételeit. Később azonban ezt 
nem vették figyelembe. Így például Grotius azon határozott véleményét sem, hogy vajon 
lehet-e háborút indítani „olyan növekvő hatalom gyengítésére, amely túlzott gyarapodása 

22 Az „ész és a társas együttélés természetét” – írja –, csak „másodsorban kell tanulmányozni”, 
a természeti alapösztönök után. Grotius  1999 [1625], 48. Az „ész és a társas együttélés 
természete” – olvashatjuk nála – „nem tilt minden erőszakot, hanem csak azt, amely a társas 
együttéléssel ellentétes, vagyis amely más jogának elvételére irányul.” A „társadalom célja ugyanis 
az, hogy közös erővel és együttműködéssel biztosítsa mindenki számára annak sérthetetlenségét, ami 
az ő sajátja.” Grotius  1999 [1625], 48. Úgy tűnhet, hogy a konszolidált nemzetközi viszonyokhoz (is) 
elégséges pusztán a Másikétól való tartózkodás elméletalkotási axiómaként használt alapelve: „Mert 
nem ellenkezik a természettel és ezért megengedett, hogy mindenki inkább saját magának akarja 
megszerezni azt, ami az élethez hasznos; de azt nem engedi a természet, hogy mások kifosztásával 
gyarapítsuk vagyonunkat, jólétünket, gazdagságunkat.” Grotius  1999 [1625], 49. Mások károkozásáról: 
„Nem ellenkezik tehát a társas együttélés természetével, hogy magunkról gondoskodjunk, és saját 
érdekeinket előmozdítjuk, mindaddig, amíg nem csorbítjuk ezáltal mások jogait.” Grotius  1999 [1625], 
49.
23 „A természeti alapösztönök között nincs olyan, amely ellentétes a háborúval, sőt inkább valamennyi 
kedvez annak.” Grotius  1999 [1625], 47.
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esetén ártalmassá válhat”.24 Ez utóbbi háborúindítás a vad természeti farkastörvényekből 
szükségszerűen következne, így nemcsak lehetőség lenne, hanem egyúttal – a pusztulás 
terhe mellett – szükségessé is válna. Thomas Hobbes farkasemberéből szükségszerűen 
fakad a farkasokra jellemző erőszak alkalmazása és a másik megerősödésének erőszakos 
megakadályozása. Grotius mérsékelten társas emberképe alapján azonban úgy tartja, 
hogy „a méltányossággal ellentétben áll az a nézet, hogy az erőszak elszenvedésének 
lehetősége jogot ad erőszak alkalmazására”.25 A megelőző háborús csapás következés-
képpen csak az ordas farkasemberek törvényei között lenne alkalmazható, ez pedig 
Hobbes filozófiai és a politikai antropológiájának érvényesítése. Pusztán ösztönös, zsigeri 
magatartással a már mérsékelten társas grotiusi ember- és társadalomfelfogás a méltá-
nyosság és az igazságosság emberi követelményeit állítja szembe.

Ezzel szemben a klasszikus megfontolásban a háború, ha elkerülhetetlen, akkor 
is – mint önmagában rossz – jól megalapozott igazolásra szorul, így mindenekelőtt 
igazságos kell, hogy legyen. A hadviselés módja sem mondhat ellent az erényes élet 
követelményeinek, ezért – Aquinói Szent Tamás összegzésében – a háború csak igaz-
ságos okból folytatható: legitim vezető által, a béke megvédése, illetve annak elérése 
végett. Nem jellemezheti kegyetlenség a hadviselőt, ezért fontos a belső lelkület, amely 
a külső tettekben is megnyilvánul.26

Az előbbiekkel ellentétben a (kora)modern kortól a hatalom válik végcéllá. Irányult-
sága az állam puszta fennmaradása – lehetőleg erősödése és növekedése. A hatalom nem 
mutat morális közösségi célok felé, a közjó felé sem. Az államérdek vagy adott esetben 
csak az uralkodó dinasztikus érdeke öncél: a hatalom megőrzése, manipulálása, puszta 
megtartása és lehetőleg mennyiségi növelése, elsősorban a területnövelés a cél. Akkor 
is, ha ezt elfedő igazoló okokkal találkozhatunk. A hatalom egyszerre eszköz és cél. 
Amennyiben azonban minden szereplő így vélekedik az államközi kapcsolatokban, akkor 
a terjeszkedő államok fegyveres összeütközése nem rendkívüli, elkerülendő rossz, hanem 
a politikai viszonyok lényegi eleme. Az erősebb pedig a mennyiségi törvények szerint 
törvényszerűen legyőzi a gyengébbet, annak lesz „igaza”, aki katonailag erősebb. Ezért 
szükséges minél ütőképesebb haderőt fenntartani: a hatalom végett, amit csak a hatalom 
növelése révén lehet elérni. A rivális hatalmi erők ugyanis szintén növelik haderejüket, 
ez a természeti farkastörvény, azaz az ember alantas, indulati, illetve szüntelenül birto-
kolni vágyó állatias konfliktusos énjének állami és államközi dimenzióban való érvé-
nyesítése. A háború ebben a modern olvasatban az állam biológiai jellegű növekedési 
törvényszerűségének szükségszerű folyománya.27 Az egyik állam csak a másik rovására 
tud növekedni és egyáltalán fennmaradni. Ez a növekedés természetéből fakadóan térben 

24 Grotius  1999 [1625],  174.
25 Grotius  1999 [1625],  174.
26 Russell  2003, 258–291.
27 Lásd a porosz tábornok és hadtörténész tézisét a háborúról mint „biológiai szükségszerűségről”: Von 
Bernhardi  1912.



1742

Frivaldszky János

korlátozott. Csak az nyerhet, aki a másikat háborúban legyőzi, vagy szövetségesnek 
megnyeri, és így erősebbé válik.

Mindennek következménye, hogy a késő középkor végétől, de különösen a  17. szá-
zadtól a  19. századig az államok különböző koalíciói színes katonai egyenruhákban 
„körbeverték egymást”. A történelmet átlagosan ismerő értelmiségi nem is tudhatja, 
hogy mi volt a kiváltó oka az egyes háborúknak, csak azt, hogy hány évig tartott. A tör-
ténelem így vált a modern korban a háborúk történetévé. A béke rövidebb vagy hosszabb 
időre nyúló fegyverszünet volt.28 Ha valaki azt állította magáról, hogy „jól tudja a tör-
ténelmet”, azt várta, hogy csaták, háborúk évszámait, azok szereplőit kérdezzék tőle. 
A béke időszaka történelmileg „nem számított”. Azokban nem történt semmi „érdekes”. 
A béke „nem csinál”, „nem ír” történelmet. A béke akkor sem volt érdekes, ha évszá-
zadokon keresztül tartott: inkább megfeledkeztek e korszakokról, mintsem hogy újra 
kelljen értékelni a mainstream történelemszemléletet. Ezért a középkor bizonyos hosszú 
évszázadai, leszámítva a keresztes háborúkat, érdekteleneknek bizonyultak. Már az is 
figyelemre méltó, hogy a modern nemzetközi közjog voltaképpen a háború jogaként, 
azaz hadijogként született meg, nem annyira a béke meg- és fenntartásának a jogaként.

A háború tehát az államok közötti nemzetközi érintkezésben mindennapossá és ter-
mészetessé vált. Mindazonáltal mivel dominánssá lett igazolásra szorult, ha újabb terüle-
teken jelent meg. A gyarmatosítás tehát, mint az európai tengeri nagyhatalmak kitágított 
térben való hatalmi terjeszkedése, új támogató ideológiát kívánt. Az is előfordult, hogy 
hatalmi törekvéseikhez a modern individualista természetjogi elméleteket használták 
fel.29 A gyarmati rendszer – kiterjedése határaihoz érkezve – megszilárdult. A feltörekvő 
hatalmak és a háborúban érdekelt erők újabb, immár egy világháború kirobbantásában 
voltak érdekeltek. De hogyan lehetséges ez, ha nincs természetes ellenség? Hogyan 
lehetséges a háborúhoz ellenséget kreálni? Úgy kellett beállítani a háborút, mint amely 
az erényesség, a nemzeti összetartás, a hősiesség egyedüli útja. Ez még mozgósító erővel 
bírt. A köztudatban ugyanis még létezett a hősiesség és a mártíromság keresztény esz-
meiségének foszlánya, illetve a nemzeti összetartozás eszménye. Voltak olyan, a korban 
mérvadó liberális – nem egyszer szabadkőműves – hangok is, amelyek a történelmi 
„haladás” nevében támogatták a háborút. Miként állt a katolikus elit a háborúhoz a világ-
háborút megelőzően?

A vezető katolikus elit inkább támogatta a háborús eszméket, rövid és győzedelmes 
háborúban gondolkodtak. A katolikus pacifizmus helyzete nehéz volt. Megalkuvóknak, 
nemzetietlennek, sőt olykor gyáváknak titulálták őket. Néhány, az akkori szellemi kul-
turális életet meghatározó példát említenénk a háborút támogató személyek közül:30

• Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes megalkotója – miként regényeinek a fő-
szereplője – a pozitivista és racionalista viktoriánus kultúra bajnokaként – írja 

28 Benda  1918, 33.
29 Crowe  1967,  187–188.
30 Agnoli  2015, 93.
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Francesco Mario Agnoli31 – a háborút népszerűsítette.32 A háború szerinte egyedül 
képes az erkölcsi szilárdságot és a tisztességet helyreállítani. Doyle igazolni pró-
bálta Nagy-Britannia szerepét a búr háborúban.33 Az első világháborúban az ellen-
séges seregekhez tartozó katonák  1914 karácsonyán történt spontán barátkozásairól 
azonban meghatódva írt.34 Vagyis lelke mélyén békeérzelmű volt, a háborút más 
okokból tartotta szükségesnek.

• Hilaire Belloc híressé vált Europe and the Faith című művének utolsó előtti sora 
így hangzik: „Europe will return to the Faith, or she will perish”.35 Belloc jó 
barátja, Gilbert K. Chesterton Doyle-lal ellentétben a búrok pártját fogta. A brit-, 
illetve mindenféle imperializmus ellen volt. Ferenc József Nagy-Britannia pártján 
állt a búr háborúban.36 Ez jól kifejezi a „birodalmi” mentalitását. A két birodalom 
tekintetében az a különbség, hogy Nagy-Britanniának gyarmatbirodalma volt, 
ehhez fűződik a búr háború is. Az Osztrák–Magyar Monarchia soknemzetű európai 
birodalomként szervesebben fejlődött, az első világháború mégis a Monarchiához 
kötődő balkáni puskaporos hordó felrobbanásával tört ki. A magyar közvélemény 
egyébként a búrokat támogatta.37 Minthogy a nemesfémbányákért ment a küz-
delem minden más ideológiai eszmék hangoztatása ellenére. Chesterton szerint 
az imperialista – paradox módon – voltaképpen nem is szereti a hazáját.38 A hazáját 
szerető igazi hazafi ugyanis a „kicsit”, az emberléptékűt, az otthonosat és a meg-
hittet szereti a hazájában. Ezzel nem dicsekszik. Benne önmagát „királynak” érzi. 
Ebben a koncepcióban nehezen elképzelhető, hogy különböző nemzetek hazafiai 
háborúznak egymással. Chesterton hazája hadba lépését támogatta az említett nyi-
latkozat aláírásával. Chesterton és Belloc egyaránt ellenezték a második búr háborút, 
de mindketten támogatták Nagy-Britannia hadba lépését az első világháborúban.

31 Agnoli  2015, 78–79.
32 Lásd például a To Arms című pamfletet, amelyet Arthur Conan Doyle először a The New York 
Timesban publikált  1914. szeptember 27-én  The War as Seen by Sir Arthur Conan Doyle címmel, 
és amelyet három nappal később egy 32 oldalas könyvecskében is közreadott. Elérhető: www.arthur–
conan–doyle.com/index.php?title=To_Arms (A letöltés dátuma:  2020. 03. 07.)
33 Lásd a The Great Boer War című, illetve a The War in South Africa: Its Cause and Conduct című 
munkáját. Elérhető: www.arthur–conan–doyle.com/index.php?title=The_Great_Boer_War www.
arthur–conan–doyle.com/index.php?title=The_War_in_South_Africa:_Its_Cause_and_Conduct 
(A letöltés dátuma:  2020. 03. 07.)
34 Besana  2014,  16.
35 „Európa vagy visszatér a hithez, vagy nem lesz többé.” Belloc  1920,  112.
36 Joó  2001, 90.
37 Pap  2015. Lásd a 80. oldaltól kezdődő fejezetet.
38 „Chesterton sokat küzdött az angol imperializmus ellen.” Rónay  1954, 293. 

http://www.arthur–conan–doyle.com/index.php?title=To_Arms
http://www.arthur–conan–doyle.com/index.php?title=The_Great_Boer_War 
http://www.arthur–conan–doyle.com/index.php?title=The_War_in_South_Africa:_Its_Cause_and_Conduct
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Az  1914. október  18-i  keltezésű, ötvennégy ismert brit író39 nyilatkozatát közlő The 
New York Times újságcikk mindhárom fent nevezett író aláírását tartalmazza.40 A béke 
iránti elköteleződésüket nyomatékosítják a nyilatkozat elején. Azonban többet ér a tisz-
tesség, a közös igazságosság, a nyugati világ szabad alkotmányai, amelyek megvédésére 
a porosz felsőbbrendűség által fűtött militarizmussal szemben csak a háborúba lépés 
lehet az egyetlen út.

A kultúrnemzeti lét kollektív megélése alapozta meg a német nemzet állammá válását. 
A Risorgimento romantikus, nemzeti és hazafias eszmeisége teremtette meg Olaszor-
szágot. Hasonlóképpen több közép- és dél-európai nemzet számára is e közösségi esz-
meiség volt az állami lét, annak elérésére indító elemi erő. A nemzeti tudat odaadást, 
katonáskodásban és főleg a háborúkban megmutatkozó hősiességet, az ennek révén 
megerősödött történeti nemzeti erkölcsi nagyságtudatot eredményezett. Ehhez ismételten 
hűnek kellett lenni az adott korban élő nemzedékeknek. Aki nem vállalta e hadviselésben 
megmutatkozó hazafiasságot, az nem volt hazafi. Nem volt nemzeti lelkületű, nem volt 
erényes, sőt, gyávának mutatkozott. Az odaadó patriotizmus és a túlfűtött nacionalizmus 
voltak tehát ebben a korban a politikai gondolkodás sarokpontjai.

Az első világháború eszmei előzményeiről: az erényes hadviselés követelményétől 
a háború felmagasztalásáig – háborús filozófiák, politikai elméletek, részint 

ifjúsági regények tükrében

A modern korban voltak, akik a háború morálfilozófiai ideológiáját alkották meg talán 
annak legitimációs igénye miatt. Voltak, akik mérsékelni kívánták az elkerülhetetlen 
háborút, és voltak, akik magasztalták, például Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), 
aki Kant „örök béke” koncepciójával szemben fogalmazta meg érvelését. Mivel a pápa 
már nem volt döntőbíró a nemzetek közötti konfliktusokban, mint a középkorban, 
az országok egymás közti konfliktusaiban nem létezett általános érvénnyel elismert 
autoritás. Így az esetek többségében, szükségképpen, csak a háború döntött a konflik-
tusokban. A háborút azonban emberségesnek, gyűlölet nélkül megvívottként igyekeztek 
beállítani.41 Természetesen ebben a férfias „párviadalban” semmilyen igazságossági 
elem nem volt. Nem az győzött, akinek – külső nézőpontból – igaza volt, hanem akinek 
ütőképesebb hadserege, aki szélesebb katonai koalíciókat tudott kötni, aki tovább bírta 

39 Famous British Authors Defend England’s War (s. a.).
40 1914 Authors’ Manifesto Defending Britain’s Involvement in WWI, Signed by H.G. Wells and Arthur 
Conan Doyle (2014). Valószínűleg tévesen szerepel másutt a nyilatkozat megjelenésének október  14-i  
keltezése (e fotókópia nem tartalmazza az újságcikk fejlécét). Lásd www.arthur–conan–doyle.com/
index.php?title=Famous_British_Authors_Defend_England%27s_War (A letöltés dátuma:  2020. 03. 03.) 
Először szeptember  18-án  jelent meg a nyilatkozat a The New York Timesban, majd az október  18-i  szám 
vasárnapi mellékletében újraközölték. Buitenhuis  1987,  18.
41 Hegel szerint a háború egyik fő jótékony hatása a belső integráció megteremtése. Hegel  1983, 
324. §.

http://www.arthur–conan–doyle.com/index.php?title=Famous_British_Authors_Defend_England%27s_War
http://www.arthur–conan–doyle.com/index.php?title=Famous_British_Authors_Defend_England%27s_War
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erőforrásaival a háborút. A háború igazságos megindításának megítélésére ugyan léte-
zett még az igazságosság/jogosság érve, ám a háború kimenetelének „igazságossága” 
és az alapul fekvő konfliktus igazságossági problematikája között semmilyen logikai 
vagy morális összefüggés nem lehetett: a győztesnek lett mindig „igaza”. Miközben 
mindkét fél úgy vélte, hogy neki van igaza, így jogos háborút vív a jogos ügyért. A háború 
az igazságosság és a jogosság tekintetében semmit sem rendezett el, a háború vesztese 
pedig alig várta, hogy katonai revansot vegyen. A békék is jobbára kikényszerített, 
objektív igazságossági alapot nélkülöző, így szükségképpen igazságtalan békék voltak. 
A legyőzöttek jobb híján, kényszerűségből „fogadták el”. A fegyvernyugvásként értel-
mezhető béke tulajdonképpen felkészülés volt a következő háborúra. A béke nem hozott 
megbékélést a szívekben, nem az igazságosságon nyugodott, az ellenség ellenség maradt. 
Tulajdonképpen a háború tette a feleket egymás ellenségeivé.

Nem fordítva áll a helyzet: az emberek nem természetes ellenségei egymásnak, egy-
általán nem is egymás ellenségei. A mindenféle indokokból indított háborúk igazság-
talanságai és kegyetlenkedései tették az embereket, népeket, országokat egymás ellen-
ségeivé. Az első világháborút közvetlenül megelőzően a leendő ellenséget a háborús 
propaganda démonizálta. Olyan barbároknak mutatták be őket, akik bármilyen rettenetes 
dolgokra készek, akiktől reszketni kell, ezért mielőbb el kell pusztítani őket.42 Ehhez van 
szükség a háborúra. A leendő háborús hadviselő országok ekképpen önmagukat her-
gelték, és mozgósították a háborúra.43 Ez már inkább az első világháborúra áll. A háborús 
propaganda szerint az ellenségessé vált népek és nem az országok uralkodói, illetve azok 
kormányzatai és hadseregei voltak a hadviselő felek.

A modern korban kialakulóban lévő államtan tudományát nem egyszer a hadvise-
lésben vitézkedő államférfiak vagy egyenesen katonák művelték. Nem meglepő, ha 
az állam hadban álló voltát természetesnek, sőt kívánatosnak tekintették. Ez jellemző 
például a konzervatív,  1805-ben  katolikus hitre tért Adam Heinrich Müller (1779–1829) 
államtani gondolkodásmódjára is.44 A háború ugyanis – szerinte – az állam természetes 
dinamikájához tartozott. Mivel az állam „fiziológiai természetrajzának” szerves részét 
képezi, ezért jó. Ennek megfelelő emberi és társadalmi erényeket neveli ki. Legalább 
annyira természetes a háború, mint a béke: sőt, a háború mozdítja előre az államot. 
A realitáselvű állam és államtan feladata a háború tudomásul vétele, sőt, annak szük-
ségességének elismerése. Egy ilyen optikában a béke lesz a megtört rossz. Erre szintén 
törekszenek a társadalmak és a népek, de az inkább az ember defektuózus természe-
téhez, annak árnyoldalához tartozik, mivel nem az életrevalóságot, a nagyszerűséget, 
a tettrekészséget jelenti, hanem azok ellentétét.

A háború szinte ideológiáktól függetlenül központi elemét képezte a politikai 
és az állami cselekvésnek. A modernitás kulcseseményének is tekinthető francia for-
radalom főbb alakjai – szinte tekintet nélkül belső ideológiai irányzataikra – mintha 

42 Agnoli  2015, 53.
43 Von Bernhardi  1912. A magyar önmozgósításhoz lásd Balázs  2016.
44 Müller  2000, 412. 
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 fitogtatták volna a háború melletti elkötelezettségüket, mintha kérkedve öldököltek 
volna.45 A német–osztrák, illetve porosz militarista hagyományokon nevelkedett poli-
tikai gondolkodók közül is többen a háborút tekintették az állam lételemének.

Hegel szerint a háború nem csupán szükségszerű, hanem erénynemesítő is.46 Nem 
annyira azon van itt a hangsúly, hogy az amúgy elkerülhetetlen háborúban is megjelenik, 
megjelenhetnek az emberség, a hősies áldozatvállalás, a hazaszeretet erényei, hanem 
e gondolati irányban továbbhaladva maga a háború lett felmagasztalva, mint amely 
az erényessé válás fő, sőt egyedüli útja. Ez a férfias, katonáskodó életszemlélet velejárója. 
Ebben a nő alakja akkor kaphat szerepet, ha ezt az imázst támogatja. Ekképpen válik 
hazafias honleánnyá, polgártársnővé stb. A hős és bátor katona alakjának konstrukció-
jához mindenáron szükség van külső ellenségre. Az ellenség fizikai legyőzésével érhető 
el az erényesség. Ellenség nélkül senki sem lehet erényes. Ebben a férfietikában csakis 
a hősies katonai erények létezhetnek. Ezek értékhierarchiában – a hősiesség fokmérője 
alapján – a halált megvető bátorság és annak alapjaként a hazáért, a nemzetért való 
katonai áldozatvállalás a legfőbb erény. Az ilyen katonai erények jutalma az össztár-
sadalmi tisztelet, illetve a történelmi léptékű dicsőség. Ezzel a tiszteletadással tartoznak 
az elkövetkezendő nemzedékek. John Keegan hadtörténész rámutat arra, hogy a „bátor-
ságnak az erkölcsösséggel való azonosítása – egyfajta heroikus puritanizmus – jellemző 
az első világháború (legalábbis korai szakaszai) brit középiskolai szellemiségű felfogá-
sára”.47

Rákosi Viktor a dicsőséges magyar szabadságharcot elbeszélő Hős fiúk című nagy-
hatású ifjúsági regénye a századfordulón és azt követően is a magyar ifjúság értékrend-
jének, így katonai erényeinek megalapozásában nem kis szerepet töltött be. Zárósorai így 
hangzanak: „A magyar nemzet dicsősége ekkor állt tetőpontján. Minden ellenségünket 
legyőztük, s az egész világ kalapot emelt előttünk. És a nemzet örök hálával viseltetik 
a hősök iránt, akik a magyar nevet fényes betűkkel írták be a történelem könyvébe. 
Legyen áldott emlékük!”48

A dicsőséges háború, a hőn áhított győzelem, a katonai bátorság és az erényesség, 
a nemzet hálája és a dicsőség szerves egységbe forrtak az első világháború kitörésének 

45 A girondisták (brissotisták) tekintetében Brissot nevét az utókor „mindenekelőtt a háborúval 
kapcsolja össze. A háború kirobbantásának hívei két fő csoportra oszthatók: az udvari körökre 
és a brissotistákra; másrészt ő volt, aki  1791–1792 telén három hosszú hónapon át kemény szópárbajt 
vívott a háború ellenségével, Robespierre-rel.” Vadász  1989,  163. A Girond vezetőinek háborút éltető 
megfogalmazásaiból egy csokorra való található. Vadász  1989,  166.; Robespierre  1988, 410. Mintha 
az immunbetegség, amelyben valószínűleg szenvedett, szimbolikusan fejezte volna ki a francia 
forradalom egyik alapproblémáját: a forradalmárok a terror idején saját népükre támadtak, a forradalom 
„felfalta saját gyermekeit”. A betegségéhez lásd Charlier–Froesch  2013, 21–28. A jakobinusok 
Rousseau híveinek vallották magukat, a girondisták pedig Condorcet követőinek. Vadász  1989,  158.
46 Hegel  1983, 324. §, 344–345. Ehhez lásd Kant érintőleges megjegyzését azokkal kapcsolatban, akik 
szatirikusan állnak az „örök béke” nyugalmához. Kant  1985 [1795], 5.
47 Keegan  2013, 335.
48 Rákosi  2016,  209. 
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előestéjén. Erre okítottak az iskolákban is.49 Egy fiatal fiú számára nem létezett annál 
jobban áhított erény, mint csatában bátorsággal meghalni a hazáért.50

Molnár Ferenc regénye, a Pál utcai fiúk azt sugallja, hogy a háború értelmetlen, 
konkrét hozadék, végső konklúzió nélküli is lehet. A regény azzal zárul, hogy beépítik 
a grundot. De senki sem válhat erényessé megvívott hősi háború nélkül. Megköveteli 
a legnagyobb, adott esetben akár az életáldozatot is, így értelmezhető Nemecsek szükség-
szerűnek bemutatott halála is. Szükségességét még saját édesanyja sem kérdőjelezi meg, 
mivel szükségképpen ilyen a fiúk férfias élete. A háború erényessé tesz, és igazi emberi 
kapcsolatokat sző az adott táboroldalon. De nem az ellenséggel: Ács Feri és Boka János 
még Nemecsek halálos ágyánál sem lesznek békülékenyek egymással. Molnár Ferenc is 
arról számolt be első világháborús haditudósításában, hogy a frontokon gyakran hallott 
„fiam” „krisztusi” (!) „meleg zengéssel” történő megszólítás volt, ami a háború legna-
gyobb ajándéka volt a számára.51 Az előbb említett regényben Boka János és Ács Feri 
már-már férfias erényeikben, kvalitásaikban alig különböznek egymástól, így nem jók 
és gonoszok küzdenek egymással. Ez a morális dichotómia nem is igazolhatja a hábo-
rújukat. Az összecsapásuk mindenképpen szükséges, hogy a másik ember és csapat le-
győzésével erényessé válhassanak. Az ütközet elkerülhetetlen, hogy meg lehessen védeni 
vagy meg lehessen szerezni a kishazát, a grundot. Talán erre utal az a momentum, hogy 
a Pál utcaiak győzelme után rögtön kiderült, be fogják építeni a grundot. Ezt a tényt a fa-
telepet védő őr vélhetőleg tudta,52 miközben „végigasszisztálta” a fiúk ölre menő és végül 
is az egyikük halálát követelő háborút. A kor és e regény üzenete – vélhetően – az, hogy 
a háború, a fizikai küzdelem nem csupán a haza megvédéséhez szükséges eszköz, hanem 
az erényessé váláshoz vezető egyedül lehetséges út is. Csak a haza hősies megvédése 
vagy a csapatok közötti háború által válhat valaki erényes férfivé. Igazi emberré, de fiú-
gyermekké is. A háború a felnőtt emberré válás, a nevelkedés természetes útja: a gyer-
mekek háborúsdit játszanak. A felnőtt katonák pedig egyfajta sportként vívják felnőtt, 
férfias játékukat, a háborút. Katonaként újratanulnak járni: menetelni. Újraértékelik 
az élet: a katonaélet értékeit.53 A háborúban lelt dicső halál is „természetessé” válik. 
Azt nem is kérdőjelezik meg. A természetes halál nem az „ágyban, párnák között”,54 
hanem a harcmezőn hősként lelt halál. A háborúnak nem kell feltétlenül eredményesnek, 
sikeresnek vagy értelmesnek lenni. A cél a háború révén elnyerhető – harcias/militarista 
szemlélet – erényesség és az ezáltal megszerezhető dicsőség.

Molnár Ferenc önként ment a frontokra haditudósítónak, ezekről terjedelmes hadi-
tudósításokat írt. Leírta a Nagy Háború egy év alatt tapasztalt borzalmait (bár alap-
vetően a másodvonalban gyűjtötte a tapasztalatait). Nem kérdőjelezte meg a háború 

49 Benda  1918, 59.
50 „Ne sírj, Gyurka, – szólt a bátyja megindultan, – ne vedd el az erőmet. Meg kell mutatnunk 
ellenségeinknek, hogy tud meghalni egy magyar a hazáért.” Rákosi  2016,  181. 
51 Molnár  1916, 53–56. 
52 Molnár  1916,  111. 
53 Karinthy Frigyes szarkasztikus írását lásd szabó  2009, 325–327.
54 Petőfi  1846.
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 értelmességét, szükségességét, természetesnek tartotta: „A háborút az élet természetes 
jelenségei közé sorolta, nem háborította fel, nem merült el mélyebb társadalmi össze-
függésekben. […] A háború célja, illetve céltalansága nem volt előtte világos […]” – írja 
Gorda Éva.55 Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a világháború kirobbanása előtt várako-
zással tekintett a háború és az abban lelhető erényesség elé. Gyerekregénye a kor köz-
gondolkodásának, szellemiségének üzenete.

Az első világháborúban a kormányok a háborús propaganda eszközeivel arra töre-
kedtek, hogy a romantikus gyerekregényeken nevelkedett ifjak a valóságban gyűlölt ellen-
ségként tekintsenek az ellenfelekre. Ezt már évekkel a háború előtt szították. A nacio-
nalista imperialista politikát támogató sajtóval és a véleményformáló elittel egy irányba 
húztak. Ilyen légkörben a háború megkönnyebbülésként hatott.56 Az első világhábo-
rúban már szükségképpen ellenség kellett, hogy legyen az ifjúsági regényekben stilizált 
háborús ellenfelekből? Hogyan és milyen nacionalista, illetve soviniszta és militarista 
neveléssel és ellenségképet létrehozó propagandával sikerült ezt elérni? Az ellenséggel 
folytatott háború alkalmas még a férfias erények kovácsolására. Félrecsúszott valami 
az első világháborúban a fegyveres összecsapásban szükségessé vált cselekvés és a férfi-
erényesség nexusában. Vagy eleve hamis volt a szükségképpeniséget sugalló gondolat? 
Vagy a háború valamiképpen erkölcsileg nemesítő valóság? Van-e ebben az iszonyatban 
valami, ami mégis felemelő, katartikus? Prohászka Ottokár erre határozott igenlő választ 
adott  1914-ben,57 azonban ezt egy évvel később már cáfolta – elég Prohászka a világ-
háború kitörésének évében írt vagy éppen Rákosi Jenő  1914. november  14-én  A háború 
és az esztétika címmel tartott előadását tanulmányozni.58

Az első világháború kitörését sokan szinte megkönnyebbüléssel fogadták. Afféle 
megtisztulás lehetőségének reményével,59 amellyel a világháborút megelőző évtizedek 

55 Gorda  2012, 73. 
56 Az első világháborút okozó gyűlölködés szításában sok tényező játszott közre, és nem kis szerepet 
töltött be ebben a sajtó is. Erre nem lett volna képes, ha a gyűlölködés nem égett volna már ott 
a társadalom és a politika mélyrétegeiben. Érdemes Benda Jenő Az uszítók – a világháború kulisszái 
mögül című értekezését tanulmányozni: Benda  1918, 4. A nemzetek közötti gyűlölködés akkor 
alakul ki, ha elhitetik a népekkel, nemzetekkel, hogy a többiek az ő létüket fenyegetik, az ő életükre 
törnek. Benda  1918, 5–6. Egy ilyen általános ellenséges hangulatban szinte már megváltásnak hatott 
a háború, amelyet alig vártak. Benda  1918, 6. A háborút kirobbantó végső okot Benda az egymással 
versengő kormányok nacionalista imperialista politikájában látja megragadhatónak. Benda  1918, 
7. Ez az ideológia a terjeszkedésre törekvés miatt egymás „természetes ellenségévé” tette az egymással 
szomszédos országokat. Benda  1918,  13. Ily módon az évszázadok alatt létrejönnek az egymással 
szomszédos országok között az „ősi”, „természetes” ellenséges országpárok, azonban a konkrét 
gyűlölködés éppen azon ország ellen fordul, amelyik ellen a nacionalista imperialista terjeszkedés 
akkoriban éppen irányul. Benda  1918,  13.
57 Lásd például Prohászka  1914,  112.
58 Rákosi  1915,  14. Csak egyetlen, jellemző passzust idézünk a tanulmányból: Rákosi  1915, 5.; 
Prohászka  1915,  114–115. Rákosinak a háború valóságos természete, annak erőtörvényszerűségeinek 
érvényesülése felől nem voltak kétségei: Schiller  1933, 29.
59 Pröhle  1915, 40.
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feszültségeit nemcsak felszínre lehet hozni, hanem a háború tisztító ereje által meg is 
lehet tőlük szabadulni. Sajnos még Prohászka is a világháborúban elesett hős katonák 
vérét – sajátos teológiai érveléssel – a Szentlélek tisztító erejű tüzes szeretetlelkével roko-
nítja. Azt állítja, „szükségünk […] hogy a vér esője tűzbe borítsa a világot”. „A lélek 
mélységeiből meleg, tüzes érzések szakadnak föl s az áldozat s a hősiesség lelkét lehelik. 
Egyszerű fiaink hősök lesznek, kik beszélni nem, de tenni tudnak, kiknél csak egy gon-
dolat járja: küzdeni s győzni s ezért mindent, önmagukat is odaadni.”60

Prohászka  1914-ben  azt remélte, hogy valami új és jó fog az első világháború világ-
égése nyomán kialakulni.61 Frenyó Zoltán meglátásában ez nem a háborúból jön létre, 
hanem a háború közepette jelenik meg.62 Mi úgy látjuk, hogy a székesfehérvári püspök 
a világháború apatikusságból „felpezsdítő” jótékony szerepét vélte érzékelni  1914-ben. 
Amely valami jónak és nemesnek adhat lökést, ami persze a maga teljességében csak 
lelki síkon, belső megújulás révén teljesedhet ki. Prohászka így fogalmaz a háború ki-
robbanásának évében: „A világháború fölpezsdítheti a blazírt közszellemet, de a kultúra 
igazi haladását csak a lelki értékek s a lelki élet fokozása határozhatják meg.”63

A magunk részéről azt valljuk, hogy a háború eleve rossz. Sőt, a legrosszabb, mivel 
emberéleteket tömegesen olt ki és nyomorít meg szándékosan. Iszonyatos erkölcsi károkat 
okoz mind a katonák lelkében, mind az otthonmaradottak erkölcsi tudatában és morális 
életvitelében. Mihályfi Ákos64 katolikus pap, teológus egyetemi tanár világosan fogalmaz 
 1916 szeptemberében a Pázmány Péter által alapított budapesti egyetemen elmondott 
rektori székfoglaló beszédében. Kendőzetlenül rámutat a világháború erkölcsöket rom-
boló hatásaira.

„Mert ez a világháború mindkét irányban földrengésszerüleg hatott a néplélekre 
és népszellemre. Azokra a milliókra, akik a harctereken töltöttek el immár több mint két 
esztendőt; de azokra a milliókra is, akik itthon maradtak. Ez a világháború vulkánikus 
kitöréshez hasonló, amely lávájával elborít mindent; a láva alól kell kikeresnünk a tegnap 
értékeit, kincseit, eszményeit. A háború sohasem volt erkölcsök iskolája, de népek neve-
lője sem; a háború mindenkor rombolt nemcsak életet és anyagi javakat, hanem erköl-
csöket is. A jelen világháború ezt még nagyobb mértékben tette, mint az előzők. Azelőtt 
zsoldos katonák vagy kisebb hadseregek harcoltak s a háború aránylag kis területeken 

60 Prohászka  1915,  115.
61 „Nagy idők nemcsak nagy embereket szoktak fölléptetni, hanem fölébresztik az új világok vágyát is, 
mely főleg az ilyen nagy világháborúban, amilyen a mostani, meg is látja már annak a jobb kornak piro
s – vérpiros – hajnalhasadását. Új világok megteremtésére úgyis tettek kellenének, s van-e nagyobb tett, 
mint az ilyen világesemény?!” Prohászka  1914,  141. 
62 Frenyó Zoltán azokat a momentumokat, szöveghelyeket helyezi vizsgálódásának középpontjába, 
amelyek a háború borzalmas voltáról adnak számot, és amelyek Prohászka háborúellenességét 
bizonyítják. Ezek jobbára nem a háború kitörésének évéből valók. Lásd Frenyó  2017, 374–384. Benne 
Prohászka világháborúról alkotott nézeteinek ismertetését lásd 377–382.
63 Prohászka  1914,  146.
64 Mihályfi Ákos István, OCist (Szepetnek,  1862. szeptember 2. – Budapest,  1937. május 27.) Forrás: 
http://lexikon.katolikus.hu/M/Mih%C3%A1lyfi.html (A letöltés dátuma:  2020. 04. 04.)

http://lexikon.katolikus.hu/M/Mih%C3%A1lyfi.html
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folyt le. A jelen háború népek csatája, melyben milliós hadseregek, egész nemzetek állnak 
egymással szemben s éveken át egész országok családi tűzhelyei nélkülözik a családfenn-
tartó erejét és tekintélyét. Már most megállapíthatjuk, hogy ez az immár harmadik éve 
dühöngő háború az itthonmaradtak erkölcseire nem volt nevelő hatású. Az atyai tekintély 
és szigor hiánya máris érezteti hatását az ifjúságra, de még inkább az a körülmény, hogy 
az élet serdületlen gyermekeket munkára kényszerített, akik a szülői háztól elszakítva, 
vagy legalább is bizonyos önállósággal, felnőttekkel együtt dolgoznak, akiktől nem 
a felnőttek erényeit tanulták el elsősorban. Számos oldalról hangzik panasz a serdülő 
ifjúság eldurvulásáról. Több helyen katonai, másutt polgári hatóságok különféle rend-
szabályokat bocsátottak ki, hogy a serdülő ifjúságot a korcsmázás, dohányzás, a mozi 
és a nemi kicsapongások veszélyeitől megóvják, és ahol ilyen intézkedéseket nem tettek, 
ebből nem az következik, hogy ezek ott nem szükségesek, legföllebb az, hogy az ille-
tékes hatóságok eziránt nem bírnak kellő érzékkel. Csak érinteni akarom azt is, hogy 
a katonai és polgári hatóságok kénytelenek voltak rendeletekkel szabályozni a hadifo-
golymunkásokkal való bánásmódot, ami ismét csak annak a bizonyítéka, hogy a háború 
nem iskolája az erkölcsöknek.”65

Több katolikus gondolkodó, köztük véleményformáló klerikusok is a harci erényeket 
és benne különösen a hősies áldozatvállalást hasonlították össze. Olykor analógiásan 
közelítették meg, egyesek közvetlenül társították vagy éppen rokonították a keresztényi 
élet Krisztusért vállalt hősiességével. Nézetünk szerint ez hibás gondolattársítás, amely 
sajnos még Prohászka egyes szöveghelyeiből is kitűnik. Főleg azok, amelyek a világhá-
ború kitörésének évében jelentek meg.66 Ám  1915-ben  már helyesebb szemléletet mutató 
álláspontot fogalmaz meg, vélhetőleg a háború borzalmai és visszaélései hatására.67 De 
még ekkor sem maradnak el a háború felemelő, gondviselésszerű oldalát kiemelő gondola-

65 Mihályfi  1930,  197–198.
66 Lásd például Prohászka  1914,  105.
67 Prohászka  1914,  149. 
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tok.68 Összességében  1915-ben  a háború erkölcsét taglaló írásában már azon a véleményen 
volt,69 mint amelyet Mihályfi Ákos egy évvel később megfogalmazott. Prohászka vélemé-
nyében igazi fordulatot észlelünk az  1914-es  álláspontja és az  1915-ben  írt tanulmányai 
között. Utóbbi írásában már kiemeli az első világháború szörnyűségét és a háborúval 
szükségképpen együttjáró borzalmakat, erkölcstelenségeket. Ezért a háború és az etika 
szinte szükségszerűen kizárni látszik egymást.70 Nézetünk szerint azonban ez esetben 
sem egyértelmű a háború elítélése.

A világháború Mihályfi Ákos józan és helyes erkölcsi szemléletű elítélése sajnos nem 
volt általános a háború kitörésekor, bár  1916-ban  már egyre inkább elterjedőben volt. 
A militáns módon hazaszeretetre nevelt olasz katolikus ifjúságra általánosan igaznak 
tekinthetjük, hogy a férfiasság értékrendje átcsúszott arra, hogy miként kell ölni és meg-
halni a hazáért, mégpedig gyűlölet nélkül.71 A háborús propaganda és az ellenszenvedett 
háborús fizikai és lelki sérülések, kínok és fájdalmak hatására azonban a nemes harcias 
erényesség (ha egyáltalán van ilyen) az ellenség gyűlöletébe csapott át a háború elhú-
zódásával. Ez tudatos propaganda eredménye, amelyet a sajtó általában, a tisztek pedig 
a katonák között folytattak a megrendelő politikusok akarata szerint.

Szükséges lenne a háborús erényesség kérdésének eszmetörténeti és morálfilozófiai 
feltárása, különös tekintettel az első világháborút megelőző időszakra nézve. Érdemes 
megvizsgálni tágabb optikában, hogy a barát–ellenség dichotómia filozófiai antropoló-
giailag megalapozott, illetve szükségszerű-e.72

68 Így fohászkodik a püspök: „Dögvésztől, ínségtől és háborútól ments meg, Uram, minket!” 
Prohászka  1915,  113. Elbizonytalanító az a kérdése, hogy „vallás segíti-e s mennyiben a pacifizmus 
törekvéseit”? Prohászka  1915,  113. Nagyon realisztikusan és helyeselhetően rámutat, hogy „a háborút 
a világtörténelem, a nemzetek életében ultima rációnak s az erőszak kategóriájának hívják; azonban 
látnivaló, hogy ez ultima rációban a rációból semmi sincs, s hogy ez a kategória nem az értelem, hanem 
az ököl kategóriája.” Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy egy évvel korábban is állította a háború 
irracionális jellegét, azonban abban mégis a nemes lelkesülést és a hősök idealitását is megpillantani 
vélte.  1915-ben  hasonlóképpen újból kiemeli a háború Gondviselő által való büntető és megtisztító 
jellegét: „Hát nem gondolhatjuk-e méltán, hogy az ilyen elpuhult világban a kínnak s szenvedésnek, sőt 
a háborúnak is valami felsőbb missziója van, – nem gondolhatjuk-e, hogy a katasztrófák szélvészében 
az Isten lelke jár s az tisztítja a miazmás levegőt, – hogy az forgatja a harcok szántóekéjével 
a kultúra bojtorjános és maszlagos ugarát erkölcsi tavaszodás alá?! Végigsuhint ostorával, a csatatűz 
s a szenvedés suhogó lángjaival az Isten-feledett s élvezetsóvár emberiségen.” Prohászka  1915, 
 115. Megemlítendő, hogy retorikai előadásmódja meglehetősen költői, képekben gazdag és éppen ezért 
nem annyira pontos fogalommeghatározásaiban, de ez nem is tűnik céljának lenni (nem világos többek 
között, hogy mit ért „hit”, „fény”, kisbetűvel írt „gondviselés” stb. alatt), márpedig ez morálfilozófiai 
mondandójának megértése szempontjából bizonyos nehézséget jelent. 
69 Prohászka  1914,  149.
70 Prohászka  1914,  150.
71 Lásd még Piva  2015, különösen  11–12.; 82.
72 Lásd a Politikai viszony, közjó és politikai barátság című fejezetet: Frivaldszky  2016, 37–68.
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A béke és a politikai barátság a klasszikus politikai filozófiában versus 
a nemzetállamok és a kozmopolitizmus „testvériség”-elve

Míg a klasszikus korban – mint már szóltunk róla – a „politikai barátság” elérése 
volt a politikai közösség legfőbb célja, addig a modernitás zenitjén, a francia forra-
dalomban a kereszténységtől kölcsönzött73 testvériség jelszava váltotta azt fel – a sza-
badság és az egyenlőség mellett harmadik politikai jelszóként szerepelve.74 Csakhogy 
ez hamar eltűnt a másik kettő mellől, mivel a – fegyverekkel, a terror eszközeivel akár 
ki is kényszeríthető – nemzeti egységgel azonosult, és a francia forradalomban a guillo-
tine (nyaktiló) nyers valósága mutatta meg emblematikusan azt, hogy a kozmopolitizmus 
e válfaja mindenkit elvben testvérének tart, a „mellettem levőt”, azaz a kereszténység 
szerinti potenciális felebarátot (proximus) viszont, azaz a polgártársat – szimptomati-
kusan – lenyakazza. Ezzel szemben a klasszikus korban kis politikai közösségek szerves 
rendszere integrálta a természetüknél fogva társas lényeket, a személyeket (persona) 
a közjó felé irányuló társas és politikai közösségeikbe. Az igazi célja e közösségeknek 
nem is az igazságosság elérése volt, hanem azt magában foglalóan a politikai barátság 
létrejötte a polgártársak között.

A politikai barátság a  16. századra eltűnt a politika filozófia szótárából,75 és a modern 
nemzetállamok korában végül is a „testvériség” elvét a nemzet tagjaira szorították vissza 
(a nemzeti egység hívószavába tömörítve). Ráadásul Istent magát is „privatizálták” a nem-
zetállamok dimenziójára szűkítve, szabva, aki immáron – az esetünkben – a „magyarok 
Istenévé” vált,76 és aki ilyen minőségében nem a „tótok”, az „oláhok” vagy a „rácok” 
stb. istene. A nemzeti istenre/istenekre (?)77 való hivatkozás lehetősége így a nemzetek 
és népek közötti konfliktusok újabb forrásává vált. Ennek következtében, adott esetben, 
a fegyveres konfliktusban mindkét oldalon Isten nevében áldották meg a fegyvereket.78

Megállapítható tehát, hogy a politikai barátság és a testvériség erkölcsi és politikai 
elvei csak kis közösségekből épülő nagyobb közösségekben79 képesek valódi tartalmuk 
szerint jótékony hatásukat kifejteni a közjó, a béke és a szolidaritás jegyében. Ezen 
altruista erények a perszonalista filozófiai antropológiát feltételezik, míg a kozmopoli-

73 Ratzinger  2005.
74 Baggio  2007, 5.
75 Frivaldszky  2007,  12.; 308–309.; 356. 
76 Péter  1994,  101–108.
77 Lásd Babits Mihály A Magyarok Istenéhez című versét, amelyre Péter László is hivatkozik említett 
tanulmányában: Péter  1994,  101–102. 
78 Lásd a 8-as  számú képet ezzel az aláírással: French soldiers gather around a priest as he blesses an 
aircraft on the Western Front, in  1915. (2014).; Lásd még Old Serbian priest blessing rifles,  1914. (1914).; 
Houlihan  2015.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Serbian_ priest_blessing_rifles,_1914.
jpg?uselang=hu
79 Megjegyzendő, hogy Aquinói Szent Tamás nem a birodalmat nevezte meg olyanként, mint amelyben 
a közjó, a béke és a politikai barátság megélhető lenne, így ebből a szempontból érdemes lehet újra 
végiggondolni a német Szent Római Birodalom létrehozatalának és annak fenntartásának történeti 
törekvéseit.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File
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tizmus az individualizmust (egoizmust), illetve a kollektivizmust tekinti alapjának. Ezért 
is hamis, illuzórikus, illetve irreális ez utóbbiak filantrópiája. Az is megállapítható, hogy 
a szélsőséges nacionalizmus, azaz a sovinizmus belülről kötő hazafiassága szintén nem 
teszi lehetővé a nemzetek békés egymás mellett élését, különösen nem a testvériség 
kialakulását közöttük. Ennek megtanulásához nyújtott nagyon keserves tapasztalatot 
az első világháborúhoz vezető soviniszta, illetve imperialista militarista politika.

Politikai antropológiaváltás az első világháború borzalmainak 
hatására – a háború antropológiájától és a militarizmustól a béke filozófiája felé

Az első világháborúban élt elődjeink olyan lelki megrázkódtatást szenvedtek, hogy nagy 
nehezen tudták csak kiheverni, ha egyáltalán sikerült. A testközelben átélt emberi kegyet-
lenség, az ölés tömeges, ipari méretűvé válása, amelyet az új technikai eszközök tettek 
lehetővé (lángszóró, golyószóró,80 mérges gázok, nagy kaliberű és hatótávolságú ágyúk, 
illetve a tankok stb.) olyan sebet ejtettek az első világháborúban harcoló katonák lelkén, 
hogy az emberi élet értékességébe vetett hitük rendült meg. Hiszen egy idő után az átélt 
borzalmakat (a frontvonalak szögesdrótjain lógó emberi végtagok és belek látványát, 
a lángszórótól megpörkölődött emberi hús szagát, a lövészárkok sarában fekvő halottak 
stb.) nem lehetett már pszichikailag feldolgozni. A frontvonalakra szállított alkohol sem 
tudta felejtetni a háború értelmetlen embertelenségét. Az első világháborúban már ren-
delkezésre álltak a tömeges gyilkolásra alkalmas fegyverek, amelynek pusztító hatását 
kézközelben kellett átélniük a katonáknak. Nem sok száz méterről, adott esetben a fal 
mögül lőtték ki a szabad szemmel nem látható ellenséget, a megsemmisítendő „célpontot”, 
ahogy az a legmodernebb fegyvereknél történik. Az első világháborúban a katonák 
többsége a legnagyobb csatákban mégis úgy hunyt el az ágyúrepeszektől, hogy nem is 
látták az ellenséget.

Az első világháború családfőket, apákat szakított ki családjaikból és vitt a merő 
öldöklés lövészárkaiba. Mindezeknek az erkölcsökre gyakorolt megnyomorító hatását 
csak olyan elmék voltak képesek már  1916-ban  előre látni és bátrak kimondani, mint 
a már említett Mihályfi Ákos.81

Az első világháború értelmetlenségére elsőrendű példa a magyar és az olasz katonák 
tapasztalata. Szembekerülésük jól mutatja, milyen esetlegességeken múlik, hogy kik 
lesznek egymás „hivatalos ellenségei”. Ezért is példaértékű, hogy az első világháborút 
újraértelmezik mindkét oldalon. Ebben jó száz évvel megkésve XV. Benedek pápa szel-
lemi örökségét vállalják fel öntudatlanul is, még ha a vallási, keresztényi erkölcsi és gon-
dolati alap időközben el is tűnt.

80 Audoin–Rouzeau  2014. Különösen a The Terror of the Machine Gun című alfejezet.https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Serbian_priest_blessing_rifles,_1914.jpg?uselang=hu
81 Mihályfi  1930,  198–199.

alfejezet.https://commons.wikimedia.org/wiki/File
alfejezet.https://commons.wikimedia.org/wiki/File
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XV. Benedek pápa harca a békéért: keresztény (katolikus) politikai szellemi 
környezet a Nagy Háború kitörésekor

Röviden elődjéről, X. Pius pápáról és a történeti kontextusról

X. Pius pápáról az hírlett, hogy szívinfarktusban halt meg, amelyet az első világháború 
kitörésének fájdalma okozott.82 Nem teljesen világos, hogy milyen üzenetváltás történt 
a pápa és Ferenc József között a világháborút megelőzően.83 Annyi bizonyos, hogy rend-
kívüli mód elkeserítette a háború. Minden erejével a békét szorgalmazta a világ összes 
katolikusához írt Dum Europa kezdetű apostoli buzdításában. A buzdítás megírása 
után tizennyolc nappal halt meg.84 A „mintakatolikus” uralkodónak tekintett – és hajlott 
korában békepártiként emlegetett85 – Ferenc József háborús proklamációja jól mutatja, 
hogy a háború az ő és a kor (téves) vallásos felfogásában az igazságos konfliktusrendezés 
szélső esetben bevetendő, de mindenképpen elfogadott eszköze volt. Tulajdonképpen 
a Gondviselő igazságszolgáltatásának része, minthogy a hősiesen vívott háborús győ-
zelmen keresztül nyilvánulhat meg az Úr segítségével a sértett fél igazsága, ezáltal sze-
rezhető elégtétel. Úgy lett beállítva, mintha valamiképpen maga a Gondviselő járna el 
döntőbíróként a hadviselő felek vitézül vívott háborúin keresztül.86

Háború a hétköznapi vallásosságban

Hogy megérthessük a hétköznapi vallásosságban a háborúról alkotott keresztény el-
képzeléseket, érdemes belepillantani a korabeli imakönyvekbe. Ha áttekintjük az első 

82 „Allorché fummo chiamati, quantunque immeritevoli, a succedere sul Trono Apostolico al mitissimo 
Pontefice Pio X, a Cui il dolore per la lotta fratricida, poco prima accesasi in Europa, aveva abbreviato 
la santa e benefica vita, […].” XV. Benedek  1915, 365.
83 Aubert  1975, 628.; Ciriello  2014, 42–43.; Gárdonyi  2015, 322. Nem ismerjük pontosan a X. Pius 
és Ferenc József közötti levelezést, de a pápa gondolhatta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiának 
igaza van a konfliktusban, viszont a fegyveres elégtételt nem helyeselte. A Habsburgok birodalma 
a pápa és munkatársai szemében a katolicizmus védőbástyája volt. Ferenc Józsefet olyan uralkodónak 
tekintették, aki példásan teljesíti katolikus vallási kötelességeit. XV. Benedek pápa rámutatott, hogy 
X. Pius az államtitkárára volt kénytelen hagyatkozni, mivel nem volt jártas a nemzetközi ügyekben. 
Ciriello  2014, 43.
84 La Civiltà Cattolica (1914). Vol. 65. No. 3. 486–487. Hivatkozza: Guiducci  2015. Az eredeti pápai 
dokumentum nem érhető el a pápai megnyilatkozásokat tartalmazó központi adatbázisokban: www.
vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html és http://w2.vatican.va/content/pius–x/it/apost_exhortations.
index.html X. Pius  1914.
85 „Ferenc Józsefről mindenki tudta, hogy őszintén és szive szerint ragaszkodott a békéhez, hiszen 
az utolsó években, amikor a közelgő kataklizma dübörgésétől már hangos volt Európa, mint szálló 
igét emlegették azt, hogy addig, amíg az ősz uralkodó él, nem lesz világháború. A kritikus júliusi 
napokban Ferenc József mégis ezt mondta: »Az én magas korom nem lehet akadálya az eseményeknek!« 
A háborús tények logikája tehát erősebb volt, mint az uralkodó akarata.” Benda  1918, 37.
86 Szabó  2009, 73–74. 

http://www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html
http://www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html
http://www.humandevelopment.va/it/il–dicastero/fondazioni/il–buon–samaritano.html
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világháborús magyar katonaimákat,87 akkor szintén előtűnnek az isteni segítséget kérő 
vagy hálát adó érvek, a katonaetikai, a teológiai és a morális toposzok sajátos kombiná-
ciója, „eklektikus” jelleg. Találhatunk bennük ó- és újszövetségi hivatkozásokat, Isten 
a „Seregek Ura”. A keresztény lelki élet gyötrelmeinek és a katonaélet viszontagságainak 
pedig nemcsak analógiái, hanem folytonos egymásba fordulásai is fellelhetők. Mintha 
azok – a háború kontextusában – azonosak lennének egymással. Megtalálható Isten segít-
ségül hívása, a halál elfogadása az örök élet reményében. A háborúban szenvedő emberek 
gyötrelmeinek említése mellett az imák részét alkották az igazságos harc  megvívásához 
szükséges fegyverek megáldása, illetve könyörgés a bátorságért és a vezetők számára 
a bölcsességért.

A katonai vezetői és a „krisztusi” erények sajátos találkozása: a tökéletes tiszt 
„krisztusi” alakja a világháborús katonai szépirodalomban

A vázolt vallásos katonai erényetikai mentalitásban – és talán nem utolsósorban a háború 
generálta szellemi miliőben –, a kor romantikus katonaregényeiben leírtak szerint 
a katonák az általuk szeretett elöljáróiknak természetfeletti módon gyakorolt erényeket 
tulajdonítottak. A tiszt a beosztottjaival egyfajta vallási áhítattal törődött. Ezért úgy 
tűnt, mintha valamiféle „krisztusi aura” venné őt körül. Ez derül ki az emblematikus 
katonaregényből, Donald Hankey The Beloved Captain: The Honor of the Brigade mun-
kájából.88 John Keegan szerint ő volt az a keresztény író, akinek sikerült az „új hadsereg 
tisztjeinek érzelmeit”89 megragadni. Keegan azt állítja, hogy a szerző „a tökéletes tiszt 
erényeinek katalógusán keresztül bizonyos cél felé vezeti az olvasót […], mert egyszer 
csak felfedi, hogy a kapitány, akit mindenki szeret, maga Krisztus”.90

A „magyarok Istene” és a Ferenc József nevével fémjelzett osztrákokhoz való viszony 
 1948/49-ben  és az első világháborúban – megfontolások egy meghatározó magyar 

ifjúsági regényen keresztül

Ha áttekintjük akár azt a magyar ifjúsági irodalmat, amelyen a Nagy Háborúba később 
induló fiatalok nevelkedtek, akkor érthetővé válik, hogy milyen szellemi közegben kel-
lett a kor pápáinak (X. Piusnak, de különösen XV. Benedeknek) a békéért küzdeni. 
Rákosi Viktor már említett Hős fiúk című  1900-ban  íródott, a szabadságharcot elbeszélő 
romantikus ifjúsági regényét (vagy az egy évvel korábban íródott Korhadt fakeresztek 
novelláskötetét is) olvashatták azok az ifjak, akik utána az első világháború lövészár-

87 Lásd Szabó  2009, 289–296.; Lencz  1914.
88 Hankey  1917,  10. 
89 Keegan  2013, 335.
90 Keegan  2013, 336.
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kaiban bizonyíthatták a hazájukért vállalt hősiességüket. A Hős fiúk című regényben Isten 
nem egyszer a „magyarok Isteneként” kerül említésre.91 A hős magyar katonákat segíti 
győzelemre a „németekkel”, azaz az osztrákokkal szemben, akik be akarják olvasztani 
a szabad Magyarországot.  1914-ben  az a Ferenc József proklamálta a háborút a (sze-
rinte a Habsburg Birodalom létét támadó) szerbek szeparatista törekvései – és a trón-
örökös elleni merénylet – miatt Magyarországgal az oldalán, aki a magyar forradalmat 
és  szabadságharcot egykor leverte és megtorolta. A Hős fiúk regényen nevelkedő magyar 
bakák az első világháborúban – a regényben elbeszélt módon – tehát abban a hitben kel-
lett, hogy legyenek, hogy a „magyarok Istene” most már az osztrákokat (a Monarchiát) 
támogatja, míg a magyar szabadságharc alatt éppen az osztrákok elleni harcukat segítette 
ez a hiedelem. Nem meglepő, ha mindez némi koherenciaproblémát okozhatott a magyar 
bakák fejében az első világháborúban. Ezért is kellett az ellenséget, így a szerbeket 
démonizálni, bármire kész barbároknak bemutatni.92 De általában is szükség mutatko-
zott a monarchia oldalán a harci kedv fokozása érdekében a szerbellenes propagandára.93

XV. Benedek pápa békeküzdelmei az első világháború kezdetén

XV. Benedek megingathatatlan fellépése a béke megteremtéséért annyira újnak hatott 
a korszak közgondolkodásában, hogy nemcsak az ellenséges érzületű, nem katolikus 
körökben, a liberálisok, a szocialisták, a nacionalisták vagy a szabadkőműves csoportok 
között nem talált kedvező fogadtatásra, hanem értelmezése még bizonyos katolikus 
körökben is nehézségekbe ütközött.94 A patriotizmus és a nacionalizmus széles támoga-
tottsággal bírt ugyanis még a meghatározó katolikus körökben is.95 A helyzet azért is volt 
különös, mert a Szentszék  1911-ben  visszautasította a katolikus pacifisták nemzetközi 
ligájának támogatását. „Tekintettel, hogy a pacifizmust többnyire az egyház ellenfelei 
(szocialisták, anarchisták, szabadkőművesek) képviselték.”96

Voltak, akik a középkorban játszott pápai döntőbírói szerep felélesztését látták a pápa 
békefelhívásában, mások az egyházi hatalom evilági államok, kormányok és értékrendek 
feletti szupremáciatörekvéseiként értékelték.97 A La Civiltá Cattolica egyes tanulmányai98 

91 „Hála a magyarok Istenének, dicsőséges csatát nyertünk.” Rákosi  2016,  148. „Harangok 
zúgtak mindenütt, a nép a templomokba sietett, hogy hálát adjon a magyarok Istenének a kivívott 
győzelmekért.” Rákosi  2016,  200. A regény egyébiránt tartalmazza a Nemzeti dalt is, amely ebben 
a vonatkozásban is megadja az alaphangot. Rákosi  2016,  16–17. 
92 Agnoli  2015, 53.
93 „A bécsi szerb követ  1914. július elsejéről jelentette, hogy Bécsben a sajtó és az alsóbbrangú 
katolikus- és katonai körök szerbgyűlöletet hirdetnek.” Benda  1918, 29.
94 XV. Benedek  1914a, 587. 
95 Gárdonyi  2015, 323–324.
96 Gárdonyi  2015, 324.
97 Ilyen szellemű megközelítést mutat Menozzi  2008, 22.
98 Lásd Il Papa e la guerra. Apologia di un anglicano (1917). 
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valóban a Szentatyát nevezték a keresztény civilizált világ egyedüli hiteles nemzetközi 
tekintélyének. Azonban ekkor a Népszövetség még nem jött létre, és jobbára keresztény 
népek kormányai, népei és katonái álltak egymással háborúban, de nem vallásháborúban. 
Bár egyes országok vezetői mind a „keresztes-”, mind a „szent háború” kifejezést hasz-
nálták. Ebben az értelmetlen vérfürdőben azonban leginkább a keresztények szenvedtek. 
A pápa nem csak a keresztényeket védte, minden ember életét, a béke, a testvériség 
és a szeretet általános emberi értékeit is, valamint a háború okozta emberi szenvedés 
mihamarabbi megszüntetése mellett szállt síkra. Érvelésében a háború egyrészt mint Isten 
népeket sújtó büntetésének ősi érve szerepel,99 amelyet az emberek Istentől és a keresz-
tény erkölcstől való elfordulásukkal vontak magukra. Másrészt keresztényi szellemben 
fogalmazza meg a teológiai igazságokat: minden ember egymás testvére vagy mindenki 
egyugyanazon Atya gyermeke.100

A háború borzalmaira már a háború elején írt Ubi Primum kezdetű apostoli buzdí-
tásában rámutat.101 Mélyen érző atyai szívről,102 odaadó szeretettől vezérelt lelkületről 
tesz tanúságot.103 Csak azért nem tudott elérni a szívekig, mert annyira elöntötte azokat 
a haza védelmének, a győzelem elérésének rossz értelmezése, illetve a revans szándéka. 
Mindegyik fél meg volt győződve, hogy – a maga részéről – igazságos háborút folytat. 
De nyilván nem folytathatnak az egymással hadban álló felek mind igazságos háborút. 
A katonák viszont, akik nem látnak bele a háború valós indítékaiba, jó lelkiismerettel har-
colhatnak a vezetőikre bízva magukat, a hangoztatott indokok ugyanis igazságosoknak 
tűnhettek.104 Az igazságosan vívott háború érve azonban kételyeket hagyhatott a poten-
ciális katonákban. Ezért is volt szükség arra, hogy az ellenséget a háborús propaganda 
eszközeivel minden kegyetlenségre kész barbároknak mutassák be. Így járt el a francia 
sajtópropaganda a német katonák karakterének lefestésekor. Az ideológiai és érzelmi 
feltüzelés tehát a háborús mozgósítás szerves része volt. Azonban egymás háborús indí-
tékainak sztereotip megközelítései, dogmatikus magyarázatai is kialakultak, és széles 
körben elterjedtek. Ezek közül talán Németország „elporoszosodása” a legismertebb.105

Ebben a szellemi légkörben nem találhattak meghallgatásra a pápa békére hívó 
szavai. Nehezítette az egyébként diplomata múltú pápa munkáját, hogy X. Pius alatt 
a Szentszék – a központi hatalmakat nem tekintve – elszigetelődött,106 így nehezen tudott 
XV. Benedek békéltetni. Először is a pártatlanság talaján kellett állnia. Ez azonban nem 
akadályozta meg abban, hogy a lerohant Belgium felé részvétét fejezze ki.107 A pártat-

99 XV. Benedek  1914c.; Sante  2014, 63–64., 61–81., különösen 61–62.; Martire  1916,  17.
100 XV. Benedek  1914a, 586. 
101 XV. Benedek  1914c.; XV. Benedek  1914a, 586.
102 XV. Benedek  1914a, 586.
103 XV. Benedek  1914c. 
104 Gárdonyi  2015, 323.
105 Wister  1915. Az olasz verzió főcíme roppant kifejező: „Germania tragica”: „La pentecoste della 
calamità” (dal giornale „life” di Nuova York). Fordította Pietro Santamaria  1916, Roma, Failli. 
106 Gárdonyi  2015, 323. 
107 XV. Benedek  1914b, 668–669.
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lanság azért volt fontos, nehogy valamelyik hatalom saját érdekében instrumentalizál-
hassa a pápa tevékenységét, illetve ellenkezőleg, a háborús propaganda az ellenséges 
ország, illetve hatalmak érdekeinek támogatásával bélyegezze meg őt.108 A pártatlanság 
a konfliktusban való el nem köteleződést jelentett. Eközben a béke, a leszerelés és a dön-
tőbírói konfliktusrendezés mellett szállt síkra. Ahhoz, hogy a béketárgyalásokban aktív 
szerepet tudjon vállalni, a nemzetközi életben jelen kellett lennie, ám ezt Olaszország 
mindvégig akadályozta, különösképpen, amikor belépett a háborúba. Még annak a terve 
is felmerült egyes diplomáciai körökben, hogy a pápa a háború után erősebb nemzetközi 
jogi pozícióban tudjon részt venni, egy európai kisállamba kellene áthelyeznie a szék-
helyét.109

A Szentszékre és a pápára több szempontból is fontos szerep kellett (volna), hogy 
háruljon: a) a keresztény középkorban fontos nemzetközi döntőbírói szerepet töltött be. 
Létezett egyfajta történelmi legitimitása a magukat kereszténynek mondó népek és azok 
vezetői között, b) döntően keresztény népek álltak egymással háborúban,110 c) a Szent-
szék semleges és pártatlan volt (bár olykor német- és osztrákpártisággal111 vádolták), d) 
konkrét és végrehajtható béketerve volt XV. Benedeknek, e) mindvégig az emberiesség 
igazi értékei és az egyetemes emberi béke mellett, valamint a sokszor tőle idézett „értel-
metlen mészárlás” ellen szállt síkra. Így a nem hívők is elfogadhatták (volna) a béketervét 
és/vagy a békekötésben való szerepét.

Az Ad Beatissimi Apostolorum kezdetű enciklika a közmeggyőződéssel szemben 
érzékelteti, hogy a háború nem lehet a jogsérelmek reparálásának eszköze.112 A háború 
okai között nevezi meg az emberek közötti kölcsönös szeretet hiányát, a tekintély lebe-
csülését, a társadalmi osztályok közötti kapcsolatokban észlelhető igazságtalanságokat, 
az anyagi javak abszolutizálását, illetve mindezek gyökereinél a kereszténységtől való 
elfordulást.113 A legfontosabb teendő Krisztus útmutatása nyomán a kölcsönös szeretet 
tevékeny gyakorlása az emberek között. A kölcsönös testvéri szeretet – amelyet Jézus 
parancsolt meg az övéinek – képezi a krisztusi béke birodalmának alapját a Sátán ügy-
ködésével szemben.114 Úgy tűnik, hogy a béke és a szeretet hiánya és a gyűlölködés, ami 
a háború velejárója, a Sátán munkájának eredménye. Ezzel szemben a béke krisztusi 
birodalmát kell építeni a kölcsönös testvéri szeretet gyakorlásával.

A pápa rámutat a nemzetek, a nyelvek és az érdekek közötti különbségekre való 
tekintet nélkül minden ember Atya előtti fiúságára, a keresztények testvérmivoltára 

108 Gárdonyi  2015, 323. A pápa le is szögezi, hogy békefelhívását a minden nemzet iránt érzett 
szeretete mozgatja. XV. Benedek  1914a, 587. 
109 Gárdonyi  2015, 326–327.; Wolf  2010, 42. Lásd Agnoli  2015, 93.
110 Gárdonyi  2015, 323.
111 A pápa és Németország viszonyához lásd Monticone  1990, 9–17. A Habsburg Monarchiához való 
viszonyulás tekintetében pedig lásd Giorgio Rumi tanulmányát, amely a címben foglalt tárgykörben 
a levelezés dokumentumait is közli: Rumi  1990,  19–47.
112 XV. Benedek  1914a, 587. 
113 XV. Benedek  1914a, 587.
114 XV. Benedek  1914a, 588. 



1759

Az igazságos háborútól a béke morálfilozófiája felé: az első világháború előzményei és első évei 

és mindenekelőtt Jézussal való testvérségükre, a szeretetegység követelményére.115 
Ez lényegében a Ferenc József háborús proklamációjában fellelhető érvek és az encik-
lika közötti morálfilozófiai különbség.

A pápa enciklikájában világossá teszi, hogy sokat beszéltek az emberi testvéri-
ségre irányuló törekvésről, mint amely a modernitás egyik legértékesebb részét képezi. 
Eközben megfeledkeztek az emberi testvériség evangéliumi gyökereiről, a keresztény-
ségben és az egyházban betöltött szerepéről. Így a fajgyűlölet, a népek egymásnak okozott 
sérelmei táplálta harag, az osztályok közötti ellenségeskedés, az individuális egoizmus 
miatt valójában messze állnak a testvériség megvalósulásától. A pápa világossá teszi, 
hogy a hiteles módon megélt krisztusi kölcsönös szeretet szem előtt tartása a legfőbb cél.116 
Ez a Nagy Háború okainak megértéséhez, de egyben azok megszüntetésének is a kulcsa.

A pápa békekezdeményezései közül kiemelendő az  1914 karácsonyi tűzszüneti fel-
hívás.117 Bár általános elfogadásra nem talált, de nem zárható ki, hogy ennek hatására is 
hallgattak el a fegyverek az egyes frontvonalakon. A katonák kiléptek a lövészárkokból 
és barátkoztak. A kötetek, amelyek a rendkívüli eseményt megörökítő magánleveleket 
közreadták, nem támasztják alá, hogy a tűzszünet a pápa felhívásának eredménye lett 
volna, inkább az esemény spontán jellegét emelik ki.118 Azonban a „spontán” tűzszünetet 
a karácsony inspirálta, hiszen akkoriban még Európa kereszténységének emblematikus 
momentumaként tekintett a karácsonyra.

A pápa békekezdeményezéseinek sikertelensége többek között azzal magyarázható, 
hogy ezek előterjesztésekor a felek nem mindegyike számára volt éppen akkor kedvező 
a háború állása, így az alkupozíciók folyamatosan változtak. Voltak országok, amelyek 
ideológiai okokból nem is reagáltak rá.

A pápa azonban egyrészt törekedett a békét kieszközölni a szívekben, többek között 
minden templomban kötelező – szentségimádással egybekötött – békére és szeretetre 
felhívó imával,119 másrészt diplomáciai eszközzel igyekezett a háborúban szenvedőkön, 
különösen a legkiszolgáltatottabbakon segíteni. Áldozatos munkájában számos sikert 
ért el. Ennek köszönhetően a Szentszék egyfajta „második Vöröskeresztként” működött 
ezekben az években.120

Az első világháború kitörését a fenti okok miatt nem lehetett meggátolni, annyira 
átitatta a közvéleményt a rosszul értelmezett hazafiság,121 a militarizált nacionalista 

115 XV. Benedek  1914a, 588.
116 „Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, 
a halálban marad.” (Jn1 3,14)
117 XV. Benedek  1914d. 
118 Cleaver–Besana  2014, 5–10.;  11–21. Ezen a honlapon számos korabeli dokumentum érhető el 
a  1914-es  karácsonyi tűzszünetről, amelynek létrejötte többek között több tucat önkéntes levélfordító 
munkájának köszönhető. Forrás: www.christmastruce.co.uk/ (A letöltés dátuma:  2020. 03. 01.)
119 Bollettino Salesiano (1915). Az imát  1915. január  10-én  írta meg a pápa: Guiducci  2015.
120 Szántó  1988, 535.
121 Benda Jenő rámutat arra, hogy e korban a hazaszeretet az idegen (rivális) nemzetek hazájának 
gyűlöletével párosult. Benda  1918, 58.

http://www.christmastruce.co.uk/
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szemléletmód. Mindez pedig a kormányok agresszív terjeszkedő politikáját támogatta. 
Amint az országok katonai gépezetei mozgásba lendültek, olyan mértékű terhet jelen-
tett az államok számára, amely elviselhetetlennek bizonyult.122 A keresztények, külö-
nösen a protestánsok, Isten büntető igazságszolgáltatásaként tekintettek a világháborúra, 
amelyben azonban az „új életre hívó” kegyelem is megmutatkozik.123 Fájóan hiányzott 
azonban az a hiteles evangéliumi, krisztusi szemléletmód, amely XV. Benedek gondol-
kodását, béketeológiáját jellemezte. A pápa csak mérsékelni tudta a szörnyű szcenárió 
kibontakozását és a háború eszkalálódását. A béke evangéliumi morálfilozófiájára lett 
volna szükség, amellyel azonban csak kevesek bírtak, így a pápa és a hozzá hasonló 
véleményformáló katolikusok124 szükségképpen egyedül maradtak. Azonban a hiteles 
és éltető erejű béketeológia és morálfilozófia végérvényesen meggyökeresedett a közgon-
dolkodásban, amely egyébként számos jó szándékú, békére törekvő személy és politikai 
fórum gondolatiságával egybecsengett.

Magyar katolikus és keresztény reflexió a háborúról

A legkiválóbb elmék – hazánkban is – nemcsak érezték a feszültséget az evangéliumi 
szeretetparancs és a háborús öldöklés között, hanem ennek hangot is adtak. Rámu-
tattak, hogy keresztények harcolnak egymással – mindannyian Isten segítségéért fohász-
kodva –, mégpedig nem is a vallás mentén szövetkezve a szentebb ügyért, hanem min-
denki a saját érdekei mentén. Külső, intézményes vallásossága alapján kereszténynek 
tekintett országok dicstelen szerepet vállaltak a háborúban. Nem is beszélve arról, hogy 
mindeközben nemcsak a „bűnösök”, hanem az ártatlanok is szenvedtek, mindez meg-
lehetősen diszkreditálta a kereszténységet sokak szemében.125

Mindazonáltal a világháború nem keresztények közötti háború volt. A „nacionalista 
imperializmus”, illetve annak alapja, egyfajta hatalom- és terjeszkedésközpontú materia-
lizmus táplálta. A háború éppen azt mutatta meg, hogy a népek és a nemzetek élete nem 
épülhet erre.126 Az isteni gondviselésre azonban gyakran és nem megfelelően hivatkoz-
tak.127 Ez már a háború első évében is megfigyelhető volt: mind a katonaimákban, mind 
a politikusok és az otthon maradottak megnyilatkozásaiban.128 Akadémikus és történel-

122 Benda  1918, 30.
123 Pröhle  1915, 41.
124 Ilyen személy volt például a politikus, közíró Igino Giordani, a nemzetközi Focolare katolikus 
lelkiségi mozgalom későbbi társalapítója. D’Alessandro  1992. Giordani így fakad ki: „A háború 
gyilkosság, minden háború.” „Számomra minden háború gyilkosság.” D’Alessandro  1992, 97.
125 Pröhle  1915, 44–45.; 50.
126 Pröhle  1915, 45.
127 Prohászka Ottokár érvelése sok kívánnivalót hagy maga után, így például ahogy a világháború általa 
csodált irracionális (romboló) erőit szinte már azonosítja a gondviselő történelemben misztikusan ható 
tetteivel: Prohászka  1914,  105–106.
128 Pröhle  1915, 49.
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mietlen kérdés, hogy a népek vezetői, királyai és kormányzatai, amennyiben kereszté-
nyeknek tartották magukat, miért nem Isten igéjét, a szeretetparancsot és békeevangé-
liumot kívánták. Miért a saját érdekeik szerint hivatkoztak a Gondviselőre? Nyilván nincs 
értelme ilyen kérdéseket felvetni. Láthattuk, hogy az evangéliumi szemléletmódot miként 
váltotta fel az igazságos háború természetjogi tana. Ráadásul nem De Vitoria és nem is 
annyira Grotius, hanem inkább Hobbes nyomdokain haladva.129 Illetve miként adta át 
a helyét az érvelésben az imperialista nacionalizmus nyers hatalom- és hadi politikájának, 
az ebből kifejlődő fegyverkezési pszichózisnak, majd a véres háborús politika nyers való-
ságának. Ez utóbbiak távol állnak Krisztus Evangéliumának üzenetétől és a Gondviselő 
emberiségről alkotott szeretettervétől. A történelem ura ezen embertelen körülmények 
közepette is érvényesítette e tervét. Csak az a kérdés, hogy mennyiben akartak és tudtak 
ebben akkoriban a keresztények közreműködni. XV. Benedek politikai és humanitárius 
tevékenysége világítótoronyként mutatott utat a népek éjszakájában.

A mindennapi vallásosságban tetten érhető megújhodó gondviseléshit enyhíthette 
a szenvedő keresztények, de a velük kapcsolatban levők háborús szenvedéseit is. Azonban 
az is nyilvánvaló, hogy az első világháború kapcsán az isteni kormányzásba vetett gond-
viseléshit – mutat rá Pröhle Károly130 – csak az emberi bűnnel és így a bűntudattal, illetve 
a „gyökeres megújulás őszinte vágyával” összefüggésben vizsgálható, különösen a pro-
testáns teológiai alapállásban.131 Már a háború második évében a bűn pszichológiájának 
és szociológiájának, illetve a „bűn szociális kapcsolatainak” vonatkozásában a leíró 
patológiai szempontú megközelítésen túl az etikai elemzés szükségességére hívta fel 
a figyelmet. Tulajdonképpen – ahogy a katolikus egyház társadalmi tanítása azt manapság 
nevezi – a „bűn struktúráinak”, illetve a „bűn szociológiájának”, a „bűn rettenetes szolida-
ritásának” a morálteológiai nézőpontú vizsgálatának szükségessége mellett szállt síkra.132 
Pröhle szerint a világháború természetrajzának megértéséhez a bűn működésmechaniz-
musának szofisztikált pszichológiai szempontú vizsgálata azért nélkülözhetetlen, mivel 
a bűn a „lelki hajcsövesség törvénye szerint még legszentebb érzelmeink és törekvéseink 
székhelyébe is beszivárog.”133 Nem lehet nem a túlfűtött hazafiságból előbb a szélső-
ségesen nacionalista elfogultságba való átcsúszás jelenségére, majd az abból fakadó 
különböző háborús bűnökre gondolni. Mindezen elemzések és tudatosítások nélkül nem 
érthetjük meg az első világháború valódi szociálpszichológiai, azaz tudati, illetve eszmei 
mozgatórugóit, mélyen fekvő okait. Csak részigazságokat fogunk hajtogatni, és nem lesz 
lehetőségünk arra, hogy okuljunk az első világháborút megelőző etikai hibákból, továbbá 
a világháború alatt elkövetett társadalmi léptékű bűnökből. Ehhez olyan kényes kérdések 
vizsgálata is szükséges, mint a hazafiság, az agresszív nacionalizmus, valamint az ifjak 

129 Prohászka  1915,  151.
130 Pröhle Károly (Rábabogyoszló,  1875. március  17. – Sopron,  1962. december  11.) evangélikus lelkész, 
egyetemi tanár. Forrás: www.arcanum.hu/hu/online–kiadvanyok/Lexikonok–magyar–eletrajzi–
lexikon–7428D/p–77238/prohle–karoly–775AC/ (A letöltés dátuma:  2020. 02. 02.)
131 Pröhle  1915, 51.
132 Pröhle  1915, 52–53.
133 Pröhle  1915, 52.

http://www.humandevelopment.va/it/il–dicastero/fondazioni/il–buon–samaritano.html
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patriotisztikus, erényetikára alapozott, militarista134 katolikus nevelésének eszmetörténeti 
okai – ideértve a katolikus militáris szemléletű triumfalizmus, illetve a háborús és egyben 
vallásias, ugyanakkor nemzeties hőskultusz135 jelenségét is.136 Ez utóbbiban a harcban 
„hős”, és a mártír-, azaz vértanúhalált halt „szent” majdhogynem egymás szinonimáivá 
válnak.137 Ehhez a hadi vallási szimbolika is jól illeszkedik.138 Ez utóbbi koncepcióban 
meghalni a hazáért és a nemzetért önmagában keresztényi hősies tett. Sőt, a legmagasz-
tosabb erénygyakorlás aktusa, függetlenül a háború igazságosságától és értelmességétől. 
Nem is beszélve arról, hogy annak van-e, lehet-e a dolgok valós állását tekintve vallási 
töltete? Végül a világháború jelenségében valami olyan, az egész népet megmozgató 
életerőt láttak sokan – a katolikusok is, így  1914-ben  Prohászka is139 –, amely egységbe 
kovácsolja a nemzetet. Új erőt ad ahhoz a meghatározatlan újhoz, amely valamiképpen 
a gondviselés útját kövezi ki. Az életerőkultuszra építő idealista történelemfilozófiai 
szemléletben nem ez emberi személy életének tisztelete és a népek békés egymás mellett 
élése jelentik a politikai cselekvés legfőbb vonatkoztatási pontjait. Így már csak ezért 
sem tudunk ezzel a közgondolkodásban mélyen gyökerező felfogással egyetérteni.

Pröhle elemzése viszont – egyik vonatkozásában – végül ugyanoda jut, ahova 
XV. Benedek pápa érvelése: a tiszta, tartós és korlátlanul egyetemes, azaz a krisztusi 
szeretetre van leginkább szüksége az embereknek, így a népeknek és a nemzeteknek is. 
Ez a szükséglet megmarad akkor is, amikor a világháború után a népek közötti relációk 
újraszerveződnek.140

A háború pusztítása közepette az újjászülető idealitásért lelkesedők – ideértve egyes 
katolikus véleményformálókat is141 – jobbára csak az adott népen belül tekintették a testvé-

134 Pröhle Károly érvelésében is megjelenik, mégpedig filozófiai antropológiai és etikai érvelés 
keretében, az a toposz, miszerint a katonák – az első világháborúban – az otthon maradottakért 
küzdenek, mintegy helyettük harcolnak, amely rendkívül felemelő becses erkölcsi élmény, és amel
ynek – szerinte – nemesítő hatása van. Ezt általános érvénnyel jelenti ki, és ehelyütt nem vizsgálja 
az adott háború, illetve harc igazságosságának kérdését. Pröhle  1915, 55. A háború értelmességének 
és igazságosságának kérdése tehát nem vetődik fel ehelyütt nála. Egyszerűen csak evidensként tételezi 
a háborús katonai áldozatvállalás, voltaképpen a hadviselés erköcsileg tisztító hatását az egész politikai 
közösségre nézve. Pröhle  1915, 59.
135 Prohászka Ottokár úgy fogalmaz, hogy „az emberfölötti emberekből lesznek hősök a csatában”, 
azokból lesznek a hősök, akik „életükben s halálukban kiváltják a világító, biztató, erősítő s boldogító 
eszményt: az isteni akaratot”, azokból, akik „nem mondanak nagyokat, de nagyot tesznek; kik 
a legnagyobbat is megteszik: meghalnak értünk”. Prohászka  1914,  108. Székesfehérváron tartott 
előadás, amely A háború lelke című kötetben jelent meg. A harcias lelkesülést egy „darab bennünk levő 
mennyországnak” tekinti. 
136 Prohászka  1914,  136.
137 Prohászka  1914,  136–140.
138 Mihályfi  1930, 329. 
139 Prohászka  1914,  110. Eredetileg megjelent az Alkotmány  1914-i  évfolyamában.
140 Pröhle  1915, 54.
141 Prohászka  1914,  118. Eredetileg megjelent az Élet  1914-i  évfolyamában. A püspök a háborúban 
gyakorlandó erényeknek a Gondviselő tervével való lehetséges egybecsengése iránt lelkesedik, 
amelyből szerinte nagymértékben új erők, új és jó dolgok születhetnek. Prohászka  1914,  119. 
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riséget, így egy ilyen optikában a világháború csak erősíti ezt a test„vér”-iséget a harcban 
elesett hős katonák kiontott vére által, mivel az a ház és a haza védelmében a földet 
öntözi. Ezért valamiképpen „szent” dolognak tartották a hősi halált.142 A háború igazsá-
gossága vagy akár csak értelmessége e szemléletben nem, vagy csak nagyon alárendelten 
vizsgálható.143 Az egyedüli szempont, amely a hős katonákat és a gyászolókat vezérli, 
az a nagy dolgokért lelkesült hősiesség koszorújának elérése ezen és a túlvilágon. A béke 
pedig Istenben nyerhető el, amely a holtak számára a sírban lelt örök nyugalom lesz.144 
A háborúban elhunyt hősök az átlelkesült lények. A hallottaikat gyászolók, siratók pedig 
ezzel szemben – írja Prohászka – negatívak, akikben a depresszió, azaz a lelketlenség 
dolgozik.145 A hősök igazi ünnepét kell megülni, akik pedig halottaikat siratják – mivel 
nem tudják őket önfeláldozóan elengedni lélekben –, azok az „ünneprontók” (!) – szögezi 
le  1914-ben.146 Ezzel a szemlélettel szemben XV. Benedek pápa a háborús öldöklést mint 
értelmetlen vérfürdőt a legrosszabbnak tartotta, mivel abban népek fiai, egyugyanazon 
mennyei atya gyermekei ölik meg egymást. Ezzel a krisztusi szeretet egyetemes tör-
vényét, annak követelményét állította szembe. Ez korszakfordító gondolkodás, amely 
a hiteles evangéliumi értékrendet állította a középpontba: minden ember életének leg-
magasabb értékét és a népek közötti béke és testvériség követelményét. Ezzel nem tudott 
népszerű lenni.

Bár a katolikus mérvadó személyiségek nem kívánták a világháborút, mégis értékelték 
a vallásos hit felé terelő hatásait. Ennek perspektívájában a béke időszaka, illetve a paci-
fizmus negatívumnak hatott.147 Illetve úgy tűnt, mintha a béke is csak harc, háború révén 
lenne elérhető. Minthogy – írja Prohászka – „a léleknek életigénye a béke”. Mindazonáltal 
„harc s háború a békéért folyik”.148 Az áldozatvállalás és a küzdelem ebben a korban el-
terjedt felfogásban csak az ellenfél ellen irányulhat. Akit meg kell ölni, vagy legalábbis 
le kell győzni, hogy valami új, nemes születhessék. Ezért a vágyott erkölcsi cél – e kon-
cepcióban – csak vérontással érhető el. Mindezért Szent István király korát, a keresz-
ténység terjesztéséért folytatott küzdelmeket nehézségek nélkül vették át az  1914-es  
háborús hónapokban. Miközben érhetetlen, hogy miféle ilyen küzdelemről lehetett szó 
az első világháborúban? De nem is ezen volt a hangsúly, hanem hogy az erényesség 
eléréséhez háborúzni kell és vért kell ontani. Ezzel szemben Szent Pál a bennünk levő 
„régi ember” elleni küzdelemre indít Jézus nyomán.149 Az úr, arra hívta a kereszté-
nyeket, hogy állhatatossággal, folyamatos újrakezdéssel ő békéjét vigyék mindenhova. 
Úgy szeressék egymást, ahogy ő szerette övéit. Egészen addig, hogy életüket is készek 

142 Prohászka  1914,  115–116.
143 Prohászka áttételesen utal a világháború általa érzékelt mélyebb kulturális, lélektani okaira. 
Prohászka  1914,  127. 
144 Prohászka  1914,  108.
145 Prohászka  1914,  119.
146 Prohászka  1914,  120.
147 Prohászka  1914,  128.
148 Prohászka  1914,  120. 
149 Kol. 3, 1–15. 
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legyenek egymásért adni.150 Ez természetesen nem az értelmetlen és bűnös háborúban 
a többiek önkéntes gyilkolása közben lelt halálra értendő. Ahol lehet, hogy az öl meg 
előbb engem, akit, mint ellenséget, én akartam korábban a „másvilágra küldeni”. Az így 
lelt halál semmiképpen sem mártíromság. A másik értelmetlen meggyilkolása, illetve 
annak a szándéka és a szeretet egyébként is teljes mértékben kizárják egymást.

Elszomorító, hogy elvileg keresztény népek a krisztusi kölcsönös szeretetre és békére 
való törekvés, valamint a „régi emberrel” való küzdelem felvétele helyett ipari, tömeges 
méretekben öldökölték egymást, sokan talán a hősiesség erényességének elérése céljából. 
A békét mindeközben csak a túlvilágtól várhatták, ahol – egyes véleményformáló kato-
likus gondolkodók által vélten, ideértve Prohászkát is – Krisztust követve majd őbenne 
megbékélhetnek. A háborúban elesett hős katonák járnak elöl, a gyászolók feladata, 
hogy ehhez a maguk részéről úgy csatlakozzanak, hogy elengedik lelkükben szeretteiket 
az előbb elmondottak tudatában.151 Belátható, hogy kevés vigasz lehetett az özvegyek 
és az árvák számára, ha nem volt szó – a szó szoros értelemében vett – honvédő hábo-
rúról, és nem bizonyosodhattak meg afelől, hogy ez a vérfürdő nem volt elkerülhető.

Az egyetlen és legfőbb erény ebben a korban a háborúban megnyilvánuló, az életet 
is odaadni kész katonai hősiesség. Ezzel áll szemben a nagy szentek hétköznapokban 
vállalt küzdelme Isten és a többi ember szolgálatában, amely a béke és szeretet eré-
nyének hősies gyakorlásában testesül meg. A lovagkirályok (Szent István, Szent Imre, 
Szent László) életpéldája nyomán vélhették sokan – Prohászka is – a háború első két 
évében, hogy a csatában vállalt hősies önfeláldozás a legfőbb erény, követendő morális 
cél. A hétköznapok csendes, békés, hősies áldozatvállalásának erényeinek értéke aláren-
delt volt. Azzal a céllal szemben, amely minden férfi előtt lebegett, vagy velük szemben 
követelményként állítottak a világháború első éveiben: késznek lenni hősként meghalni 
a hazáért.152 Ez akkor is normatívaként hatott, ha több száz kilométernyi távolságra 
harcoltak a hazájuktól. Az amerikai fiatalok esetében ez a helyzet különösen szembe-
tűnő.153 A cowboyhősök western romantikáját megteremtő Owen Wister (1860–1938) 
úgy érezte, a közvélemény lelkiismeretét érzékennyé kell tenni, a háborús helyzetet tisz-
tázó, tudatosítását célzó tanulmányt kell írnia. Ezért  1915-ben  megírta a The Pentecost 
of Calamity című művét, hogy az amerikai világháborús beavatkozást alátámassza.154 
Ugyanez a szent lovagkirályok és hercegek példái, illetve a Hős fiúk és a Pál utcai fiúk 
heroizmusa idehaza, a western cowboy-pisztolyhősök jófiúinak legendái pedig az Egye-
sült Államokban. Hasonló mozgósító erővel bírhattak a frontra mozgósított lelkében, 
még ha ez utóbbiak esetében hiányzott is a vallási elem. A magyar bakák miként talál-
hatták meg a vallási töltetet a frontra indulásukkor? De ez a kérdés áll a front túloldalán 

150 „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret 
jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn,  15,  12–13.) 
151 Prohászka  1914,  129.
152 Prohászka  1914,  130.
153 Buitenhuis  1987, 26.
154 Buitenhuis  1987, 65–66.
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az olasz katonákra is. Nem véletlen, ha a világháború lezárásának századik évfordulóján 
a két nemzet eszmetörténészei újraértékelni kényszerülnek a háborús mozgatórugókat.

Talán Prohászka e soraival foglalhatnánk össze a korban általánosnak tekinthető 
keresztény konzervatív szemlélet állását: „A rosszat nem akartuk; a háborút Isten meg-
próbáltatásának nézzük; de ha rákényszerítettek, megálljuk helyünket. Imádkozzunk 
hát, bízzunk, küzdjünk, hogy győzzünk!”155 A háború tehát nem önmagában jó, éppen 
ellenkezőleg. Egyrészt hasznosak a következményei, másrészt meg nem kerülhető. Hiszen 
a „háborús világ” „lángoló szimbóluma a küzdelmes létnek”.156

Prohászka gondolkodásmódja jól tükrözi a társadalmi, gazdasági és kulturális 
életerő elterjedt biologista felfogását, így szükségszerűen kódoltan látja a háborús küz-
delmet. Ezért a politikai pacifizmust irreálisnak és helytelennek tartotta. A háború tehát 
nem jó, de szükségszerű. Ilyenként megkerülhetetlen, mert az államokat belső növe-
kedésük mennyiségi erőtörvényei mozgatják. Ez által szükségszerűen összeütközésbe 
kerülnek egymással. Ezt racionális elvekkel kivédeni, illetve megpróbálni megoldani 
nem lehet, csakis erőszakkal.157 Az igazi, tartós béke csak Istentől származhat, ezért 
arra kell vágyakozni. Így – szerinte – a békére törekedni politikai és jogi eszközökkel 
itt a földön hiábavalóság.158 Hogy milyen követelményt fogalmaz meg – ha egyáltalán 
megfogalmaz – a konkrét cselekvés szintjét az ideális békére való vágyakozás és a háború 
említett törvényszerűsége mellett, az nem világos. Úgy tűnik, a béke óhaja pusztán a lélek 
belső vallásos világában értelmezhető, külső, evilági tettekben való megnyilvánulás köve-
telménye nélkül, nem is beszélve a politikai és nemzetközi jogi kötelezettségekbe való 
átfordulásáról. Ez utóbbi ugyanis e szemléleti alapállásban komolyan nem is merült fel.

Nem érthető az sem, hogy a háború emberölésen alapuló logikájából miképpen 
lehetne problémamentesen a békére való törekvésbe átváltani filozófiai antropológiai 
és morálfilozófiai tekintetben. Miképpen keverhették össze a legfőbb jóért való küzdelmet 
az erőszakos halált hozó háborúval, illetve az abba való belenyugvással? Éppen a krisz-
tusi szeretetparanccsal, amely az erőszakmentesség elvi bázisa?159 Prohászka nem hitt 
a humanizmus, a haladás, a fejlődés és a kultúra által elérhető, elvont filozófiai eszmények 
által vezérelt evilági béke realitásában. Ezzel az evangéliumi béke konkrét, valóságos 
ideálját állította szembe.160 Arról nem tudunk meg semmit, hogy a kereszténynek kell-e 
valamit konkrétan tennie a háború közepette a békéért. Ha igen, akkor pontosan mit? 
Beszél ugyan érintőlegesen keresztény testvériségről, de annak nincs konkrét hozadéka 
a háborús eseményekhez való viszonyulásban.161

Sokat ír továbbá a szeretetről, azonban ez a hadba vonulókkal együtt megélt testvéri 
egység érzését fedi. A háború miatt szenvedők tekintetében a részvét emóciójával azonos. 

155 Prohászka  1914,  129.
156 Prohászka  1914,  131.
157 Prohászka  1914,  131.
158 Prohászka  1914,  132.
159 Prohászka  1914,  133. 
160 Prohászka  1914,  133–134.
161 Prohászka  1914,  134.
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(Prohászka maga is aktívan segítette a háborús árvákat.)162 A háború kitörésének évében 
keletkezett írásából úgy tűnik, mintha a háborús szolidaritási érzés tenne egymás test-
vérévé, lelki rokonná az egyébként egymás számára közömbös embereket. Sajnálatos, 
hogy a szeretet és a testvériség csak a háborúban képes megmutatkozni ebben a kon-
cepcióban. Az az opció  1914-ben  Prohászkánál nem is merült fel, hogy ezt a háborút 
mindenáron meg kellene akadályozni. Nem lelkesíteni kellene a hadba indulókat, nem 
a halál elfogadására kellene ösztönözni a szeretteikért aggódókat. A háború értelmes-
ségét és szükségességét kellene mindenekelőtt megkérdőjelezni inkább az emberi élet 
és a béke védelme érdekében. Ily módon a szeretet nem ölelhette fel a békéért való 
küzdelmet és az emberi élet védelméért való kiállást. Mivel ezek az akkori viszonyok 
között a pacifizmust, a szekuláris humanizmust és a filantrópiát tételezték fel, Prohászka 
számára ezek nem keresztényi, azaz profán tartalmuk miatt nagyon rosszul csengtek.163 
Az igazi szeretet, ahova érdemes tartani, szerinte csak keresztényi lehet. Az meg az ő 
olvasatában akkor az élet hősies feláldozását követelte. Prohászka szerint a legnagyobb 
szeretet az élet feláldozása a háborúban, amellyel Krisztusnak (?), a hazánknak, vértanú 
elődjeinknek és magunknak tartozunk. Az otthon maradók pedig úgyszintén. A legna-
gyobb mértékű szeretetet a hős saját véráldozatával biztosítja, így a hős adósává teszi 
az otthon maradottakat és az utókort. A morális lekötelezettség okán a hősök önmagukat 
feláldozó szeretetét ugyanilyen odaadó szeretettel kell viszonozni. Ahhoz, hogy az utódok 
hűek maradhassanak hős elődjeikhez, a mártírokhoz, és hogy így a köztük létrejött 
erkölcsi közösség fennmaradhasson, a hősi véráldozatot kell a legnagyobb becsben tar-
tani.164 Az élet háborúban történő önkéntes odaadása a szeretet legnagyobb kifejeződése. 
Így a konkrét ember individuális élete nem lehet legfőbb érték, de a hős katonák élete 
sem, hiszen az élet védelme az élet feláldozását igényli. A szeretet legmagasabb szintű 
megélése is – ahova a keresztényi léleknek tartania kell – ugyanezt teszi szükségessé: 
ez a mártíromság lényege.

Prohászka teológiai és filozófiai antropológiája nagymértékben pesszimista: az ember 
jelenlegi természete szerinte ordas. Ezért a nemzetek természete is ragadozószörny-
jellegű, még jelenlegi keresztény voltukban is.165 Ezért csak a krisztusi kegyelem lehet 
képes ezen változtatni azért, hogy előbb emberi arculatot öltsön az ember, utána majd 
krisztusi ember lehessen belőle. A jelenlegi „nemzetszörnyek” is ezt az utat kell, hogy 
bejárják, hogy előbb emberséges világ jöhessen létre, majd azt követően Isten Országa.166 
Prohászka nem bízik az emberi erőfeszítésekben. Sem a politikaiakban, sem a jogiakban, 
de a kulturális-erkölcsi haladásban sem, csakis a vallási megújhodásban. Úgy tűnik, 
hogy nem is lehet, és így nem is kell tenni semmit a békéért. Különösen, hogy az emberi 
erőfeszítéssel az nem is megvalósítható, csakis Krisztus kegyelme révén. Egy ilyen ki-

162 Lásd a hadiárvaház történetéhez Frenyó  2017, 383.
163 Prohászka  1914,  139.
164 Prohászka  1914,  139–140.
165 Prohászka  1915,  151.
166 Prohászka  1914,  135.
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indulópontban a természetes erkölcsi törvény nem segíti az emberiség egyetemes békés 
létrejöttét. Az ember természete – ebben a koncepcióban – ordasjellegű.

Meglehetősen zavaró, hogy Prohászka olyan morálteológiai fogalmakat használ 
 1914-ben  a háborús áldozatokkal és a harcban való hősiességgel összefüggésben (vér-
tanúság, keresztútjárás, szeretetből való áldozatkészség, az élet feláldozása stb.), amelyek 
ilyen kontextusban összezavarják mind a háború erkölcsi megítélését, mind a keresztény 
hősies erénygyakorlás fogalmát. Tovább nehezíti a megértést, hogy az egész magyar 
nemzetet tekinti „vértanúi nemzet”-nek. A kereszténység, illetve a szabadság megvédése 
az Istentől kapott hivatás.167 Ez a megközelítés nehezen teszi értelmezhetővé a magya-
roknak a szerbekkel szembeni pozícióját az első világháborúban. A magyar nemzet nem 
annyira a hazájáért küzd, hanem ezért, hogy „vértanú nemzetként” beteljesítse véráldo-
zati küldetését, amelyre a Gondviselés rendelte a Kárpát-medencében. A magyar „vértanúi 
nemzet”. Ebben a misztikus-vallásos történelmi vízióban bemutatott magasztos küldetés 
tehát, hogy annak tagjai ne a bárány vérében mossák tisztára lelküket, mint a keresztény 
vértanú szentek, hanem saját vérükben „mosdják tündöklő fehérre ruhájukat”. Ez szerinte 
a magyar nemzet mint „vértanúnép” Istentől rendelt küldetése. Ennek megfelelően várja 
majd a győzelem, az örök élet koszorúja a magyar „vértanúkat”. „Minden léleknek, mely 
az élet pálmáját akarja elnyerni, valamiképpen meg kell tisztulnia Krisztus vérében: de 
a vértanúi nemzeteknek tisztára s tündöklő fehérre saját vérükben kell megmosniuk ruhá-
jukat; akkor azután pálmával kezükben vonulnak el a világítélet bírájának trónja előtt 
s megnyerik tőle az örök élet koszorúját. Saját vérében megmosva, tündöklő fehérben, 
pálmával kezében látom én Magyarországot!”168

Prohászka megcsillanó páncélban, a harcra kihívóan, felfegyverzetten készen álló 
szimbolikus hős alakként169 képzeli el Magyarországot, aki sebzettként is „tiszteleg 
a népek harcát intéző isteni Fölségnek”.170 Zavarba ejtő ez a gondolati kép: a népek 
harcát Isten „intézné”, és ez lenne a keresztény Magyarország isteni küldetése, amellyel 
az első világháborúba indul? Tudatában lehetett Prohászka az ilyen képektől túláradó, 
buzdító beszéde súlyának? Az ifjakra gyakorolt hatásának, akik a frontra készültek olyan 
más nemzetek fiai ellen, akikkel korábban semmilyen konfliktusuk nem volt? Aligha 
hihető. Mindenesetre ezt az imát adja a püspök a világháborúba induló Magyarország 
alakjának szájába: „Uram, ahogy Te akarod, úgy legyen. Ahogy Te parancsolod, úgy 
teszek; áldozok is, kitartok is, s ha letörök, becsülettel török le s karjaidba esem, mint kit 
szolgálataiért meg akarsz jutalmazni.”171 Miért adhatott Magyarország világháborúban 
való részvételének ilyen magasztos vallási töltetet, miközben hazánk tekintetében sem 
honvédő háborúról, sem a kereszténység védelméről nem lehetett szó? Átérezte a szé-
kesfehérvári püspök, hogy e teológiai magyarázata legalábbis problematikus? Sajnos 

167 Prohászka  1914,  136–137.
168 Prohászka  1914,  137.
169 Prohászka  1914,  137.
170 Prohászka  1914,  137.
171 Prohászka  1914,  137.
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nem érezhető ennek nyoma. Problematikusak, ahogy párhuzamokat húz a csataterekre 
indulók, illetve az itthon gyászoló özvegyek és árvák helyzete és a teológiai fogalmak, 
illetve a bibliai szereplők között.

A vértanúság fogalmáról már ejtettünk szót. De a keresztáldozat, a vőlegényt váró 
tíz szűz példázatait172 is említhetnénk, amelyeket alkalmaz a harcba indulókra, illetve 
az elesett katonákat gyászolókra.173 Sehol sem bizonyítja a püspök, hogy Isten a háborús 
véráldozatot kérné most a magyaroktól; de hát ilyet nem is tudna tenni, mert nem talál-
hatók e helyzetre sem bibliai, sem morálteológiai érvek. Ezért nem is észérveket hoz, 
hanem víziószerű költői képeket, laza asszociációban teológiainak szánt párhuzamokat. 
Valójában ezek csak poétikus és retorikai gondolattársításokat. Prohászka  1914-ben  
elhangzott beszédeiben észlelhető miszticizáló-vallásos, szinte már-már látomásszerű 
okfejtései, költői gondolatvezetései, szabad asszociációi teológiailag és morálfilozófiailag 
megalapozatlanok voltak. Arra voltak alkalmasak, hogy a háborúba vonulásra lelkesít-
senek, a véráldozat elfogadását szorgalmazzák. Ez szomorú, mert a háború elfajulása 
után már alig mutatkozott remény a véráldozat beszüntetésére.

A vigasz a szeretteiket féltők, illetve az azokat gyászolók felé annyi, hogy minden 
emberi kapcsolatnál, ami anya és gyermeke, menyasszony és vőlegény, házaspárok, 
illetve testvérek és barátok között a lehetségesnél is nagyobb szeretetet Istenért megho-
zott háborús véráldozat. Nem szabad zúgolódni ellene. Istenben még jobban megtalálja 
mindenki az övéit.174

A háború azonban nemcsak az erőszakos halált hozza,175 hanem megannyi emberi 
nyomort, rokkantságot, soha be nem gyógyuló lelki sérülést. Ezért tagadhatatlan azoknak 
az erkölcsi felelőssége, akik a háború logikájának elfogadására buzdítottak. Prohászka 
 1914 karácsonyán a háború logikájának passzív elfogadását sugallta. Eközben a krisztusi 
béke elérését irreális vagy esetleg már szürreális dimenzióba helyezte.176 Ennek így moz-
gósító ereje sem volt. A pápa ugyanekkor a karácsonyi fegyverszünet konkrét tervével 
állt elő. Több száz katona sem volt hajlandó harcolni a frontokon karácsonykor. Érezték, 
hogy a szenteste eszmeisége, annak szeretet- és békeüzenete és a háborús öldöklés ellen-
tétben áll.

Prohászka úgy látta, hogy az örök béke gondolata jó szándékú, de irreális ábránd,177 
ezért nem is törekedett a háború első évében a békét előmozdítani. Éppen ellenkezőleg, 
Prohászka végkonklúziója  1914-ben: „A világháború fölpezsdítheti a blazírt közszel-
lemet, de a kultúra igazi haladását csak a lelki értékek s a lelki élet fokozása határozhatják 
meg.”178 Egy évre rá már – talán éppen a háborús tapasztalatok birtokában – úgy tartja, 
hogy a háború semmilyen erkölcsi jónak sem forrása.

172 Mt, 25, 1–13. 
173 Prohászka  1914,  138.
174 Prohászka  1914,  139.
175 Prohászka  1914,  136.
176 Prohászka  1914,  133.
177 Prohászka  1914,  141–142. 
178 Prohászka  1915,  146.
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A fájó azonban, hogy időközben a háborús öldöklő gépezet is beindult, amit már 
reménytelen volt megállítani. Az erkölcsi felelősség azoké volt, akik ehhez asszisztáltak. 
A pápa mégis fáradhatatlanul újabb és újabb kísérleteket tett a béke, illetve legalább a tűz-
szünet elérésére. Sok meghatározó katolikus személyiség fentebb kifejtett álláspontjának 
hátterében érthető, hogy XV. Benedek pápa állhatatos küzdelme az evilági politikai 
békéért még a katolikus körökben is nehézségekbe ütközött. Éppen ezért különös tiszte-
letet és a legnagyobb elismerést érdemli a pápa lankadatlan békeküzdelme. Az ő munkája 
és elkötelezettsége hozzájárult ahhoz, hogy a tudományos és a katolikus közgondolko-
dásban és minden jóakaratú ember gondolkodásában a tömegeket megnyomorító háború 
a legnagyobb borzalomnak számítson, hogy a béke megőrzése és újraépítése mellett 
szálljanak síkra. Az igazi lelki bátorság a hétköznapi hősiességet, kitartást, hitet és főleg 
a szeretet különböző erényeinek magas szintű gyakorlását kívánja meg.
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A Neturei Karta és a vallásos cionizmus hatása Izrael 
Állam biztonságára

Király Mihály István

Izrael Államot megalakulása óta számtalan veszély fenyegeti. Az ország rengeteg 
fegyveres konfliktust vívott meg túlélése érdekében. Habár az ország nemzetközi 
és regionális helyzete az idő múlásával javult, új ellenségek is megjelentek, például 
Irán. A legtöbb fenyegetés az államhatáron kívülről, illetve a megszállt területekről éri 
az ország biztonságát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan elemek akár 
az izraeli társadalomban, akár a világ zsidóságán belül, amelyek problémát jelenthetnek 
az államnak. Ez az írás két ilyen belső, bár természetében eltérő problémás közösséget, 
a Neturei Karta nevű ultraortodox csoport- és a vallásos cionista közösség hatását 
vizsgálja az ország biztonságára nézve.

A Neturei Karta története

Ahhoz, hogy megértsük, miért jött létre a szervezet, vissza kell tekintenünk időben leg-
alább az európai felvilágosodás koráig. Egészen odáig ugyanis a világ zsidósága – habár 
voltak különbségek az egyes csoportok között, gondoljunk csak az askenázi–szefárd 
ellentétre1 – nagyjából egységes volt. Vallási és nemzeti kisebbséget alkottak a külön-
böző társadalmakban, de fő szabály szerint elkülönülve, saját szokásaikat megtartva. 
A zsidó közösségek széles körű autonómiát élveztek: gazdasági, vallási, jogi, társadalmi 
és kulturális önállósággal rendelkeztek.2 A felvilágosodás, illetve az ezen elvek mentén 
átalakuló európai társadalmak azonban változásokat hoztak, ez a zsidóságon belül pedig 
újabb törésvonalakat eredményezett. Kelet- és Kelet-Közép-Európa egy részében megje-
lent a haszidizmus (a zsidó vallásnak egy pietista irányzata3), illetve Európa-szerte (igaz, 
különböző mértékben és ütemben) elkezdődött a zsidóságnak az egyes nemzetállamokba 
és birodalmakba való integrációja, asszimilációja. Ez utóbbi okozta a nagyobb változást, 
hiszen a felvilágosult zsidóság a zsidó vallás megreformálását, a modern időkhöz való 
adaptálását is kívánatosnak tartotta. Lényegében ez vezetett az ortodoxia és a különböző 
reformirányzatok szakadásához.4

1 A két csoport között elsősorban nyelvi és liturgiakülönbségek vannak. Forrás: Ashkenazic and 
Sephardic Jews (s. a.).; Shasha  2010. 
2 Schapkow  2012, 327–342.
3 Wineman  2001, xiii.
4 Schapkow  2012, 327–342.
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Jelen írás számára azonban jelentősebb az európai nacionalizmusokból kinövő zsidó 
nacionalizmus, a cionizmus megjelenése.5 Ennek az ideológiának a megjelenéséig ugyanis 
a zsidó nemzeti otthon kérdését a vallási megközelítés jelentette: a Talmud szerint a zsidók 
szétszóratását a nép bűnei eredményezték, és majd a Messiás eljövetelkor térhetnek 
vissza a zsidók Izrael földjére, hogy újra létrehozzák az államukat.6 Ezzel a felfogással 
szemben áll a cionizmus, amely szekuláris alapon, a gyakorlati tapasztalatokból (a vissza-
visszatérő zsidóüldözések Európában) levezetve érvel a zsidó nemzeti haza létrehozásának 
szükségessége mellett.7 Ez az eltérés az alapja annak az ellentétnek, amely az ultraortodox 
(más néven haredi8) vallási csoportok, illetve a szekuláris erők között a mai napig fennáll 
mind Izraelben, mind nemzetközi szinten.

Az ellentét és a konfliktus a cionizmus megjelenése után szinte azonnal megjelent. 
 1912-ben  Katowicében (a mai Lengyelország területén, amely akkoriban a Német Csá-
szárság területéhez tartozott) létrejött az Agudat Yisrael (Izrael Egysége) párt, amely 
a cionizmust elutasító zsidók politikai érdekérvényesítő fóruma volt. A párt helyi szer-
vezettel rendelkezett az akkori Palesztina mandátumterületén is, a cionisták szervezett 
közösségének, az úgynevezett Jisuvnak az ellenzékeként működött.9 Az idő előrehalad-
tával azonban különböző kompromisszumokat kötött a párt előbb a Zsidó Ügynökséggel, 
majd Izrael Állammal.10 A holokauszt után a szervezet felmérte az önálló zsidó állam 
megteremtésének szükségességét, ezért bár továbbra sem támogatta Izrael létrejöttét, 
és annak felépítésében sem igazán vett részt, a korábbiaktól eltérően nem is ellenezte 
azt, egyfajta semleges pozíciót képviselt.11

Voltak azonban olyanok, akik számára ez a kompromisszumkész politika nem volt 
elfogadható:  1937-ben  Rabbi Amram Blau az Agudat Yisraelből kilépve Rabbi Aharon 
Katzenelbogennel megalapította a Chevrat HaChayim (az Élet Társadalma) nevű szer-
vezetet, amely hamarosan Neturei Karta (a Város Őrzői) néven vált ismertté.12 A Neturei 
Karta arámi elnevezés, amely a Jeruzsálemi Talmud egyik történetéből ered, amelynek 
során Rabbi Judah haNasi két rabbit küldött egy ellenőrző útra. Amikor elértek egy tele-
pülésre, azt mondták, hogy látni szeretnék a város őrzőit, a fegyveres városi őrség pedig 
ennek megfelelően díszbemutatót tartott nekik. Ekkor a két rabbi azonban azt mondta, 

5 Habár a modern cionizmusnak voltak előfutárai, atyjának a Budapesten született Theodor Herzl 
tekintik. Az eszmével kapcsolatos elképzeléseit a  19. század legvégén fejtette ki. Forrás: Cohn-
Sherbok  2012, 8–10.
6 Schochet (s. a.a).; Schochet (s. a.b).
7 Herzl írja A zsidó állam című művében: „Nép vagyunk, mert külső ellenségeink kovácsoltak 
bennünket egy összetartozó néppé.” Herzl  1919, 4.;  15. 
8 Harediknek, vagy más néven ultraortodoxoknak nevezzük azon zsidó csoportokat, akik a modern 
szekuláris kultúrát elutasítják, a vallási szövegeket fundamentalista módon értelmezik. A legtöbb 
ilyen csoport anticionista nézeteket vall, vagy valamiféle vallási fenntartása van a zsidó állammal 
kapcsolatban. Markoe  2014.; Kesselman  2016.
9 Sagiv  2012, 277–290.
10 David  2012.
11 Edelman  2011, 304.
12 Inbari  2010,  11–12.
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ők nem a város őrzői, hanem annak elpusztítói. A polgárok erre megkérdezték, hogy ha ők 
nem, akkor kik tekinthetők őrzőknek. A rabbik így feleltek: az írástudók és a tudósok. 
Ebből kiindulva a Neturei Karta tagjai úgy tekintenek magukra, mint akik beteljesítik 
a védelmét annak, ami szerintük a „Tóra és a hagyományos, meg nem változtatott zsidó 
vallás álláspontja”.13

A Neturei Karta tagjainak nagy részét két csoport tette/teszi ki: 1) magyar zsidók 
leszármazottai, akik a  19. század elején telepedtek le Jeruzsálem óvárosában, 2) litván 
zsidók leszármazottai, akik a Vilnai Gaon14 követői voltak, és valamivel korábban tették 
ugyanezt. A  19. század végén ez a két csoport részt vett a városfalon kívüli új lakó-
negyedek létrehozásában (ezt az óváros túlzsúfoltsága tette szükségessé), napjainkban 
pedig tagjaik főleg két ilyen negyedben, Batei Ungarinban és Meah Shearimban élnek. 
Létszámukat nagyjából 5000 főre becsülik. A két csoport tagjai természetesen már a kez-
detektől ellenezték a cionizmust, illetve a cionista ideológia által vezérelt bevándorlók 
érkezését.15

A vallásos cionizmus története

A cionizmussal, amely alapvetően egy szekuláris mozgalom volt, nagyjából egyidőben 
jelent meg az azt támogató vallási narratíva is. Ebből eredeztethető a későbbi vallásos 
cionizmus. Mivel a cionizmus alapító atyái, vezetői és aktivistái közül sokan egyáltalán 
nem voltak vallásosak, vagy éppen ellenérzéseket tápláltak a vallás iránt, a különféle 
ágazatokhoz tartozó vallásos zsidókban a következő dilemma alakult ki: hogyan viszo-
nyuljanak egy olyan mozgalomhoz, amely nem tartja központi kérdésnek a vallásos 
meggyőződést, de tagadhatatlanul sokat tett a zsidóság népként való létezéséért? A vála-
szokat erre a kérdésre az alábbi három kategóriába lehet sorolni:

1. a cionizmust teljesen el kell elutasítani annak minden eredményével együtt, és vele 
tevékenyen szembe kell helyezkedni;

2. a cionizmusra mint szükséges, pozitív politikai fejleményre kell tekinteni, amely 
talán közelebb segít minket a megváltáshoz, de amelynek jelenleg semmiféle 
különös vallási jelentősége nincs;

3. a cionizmust teljességgel el kell fogadni, mint a megváltás folyamatának tényezőjét, 
még ha a legtöbben, akik részt vállalnak belőle, ennek nincsenek is tudatában.

Az első választ adta és különböző mértékig adja ma is a legtöbb ultraortodox közösség. 
A második és a harmadik válasz szolgáltatja az alapot a vallásos cionizmusnak. A  vallásos 

13 What is the Neturei Karta? (s. a.) 
14 A Vilnai Gaon (Elijah ben Solomon Zalman) a  18. század legnagyobb zsidó vallástudósa volt, aki 
ellenezte az akkor megjelenő haszidizmust, és ragaszkodott a zsidó vallási szövegek tradicionális 
értelmezéséhez. Yaniv–Shmuel  2015.
15 Neturei Karta (s. a.). 
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cionizmus történetének elején jobbára a második,16 később pedig a harmadik narratíva 
volt a világi cionizmussal való együttműködéséhez az alap. Ez az alternatíva az úgy-
nevezett geula- (megváltás) orientált nézet.17 Ez a megközelítés az  1880-as  évekre vezet-
hető vissza, de más formában már korábban, a  19. század közepén is megjelent.18 Ennek 
a nézetnek a legátfogóbb bemutatását Avraham Yitzhak HaCohen Kook (1865–1935) 
izraeli főrabbi írásaiban találjuk meg. Őt szokás a mai vallásos cionizmus atyjaként 
emlegetni. Kook rabbi szerint a szekuláris cionizmus – öntudatlanul – Izrael nép vol-
tának isteni forrásaiból táplálkozik. Ezért támogatni kell azt, míg mindenki felismeri 
ezt az igazságot.19 A rabbi szerint a nemzeti újjászületés – a cionizmus – a geula folya-
matának kezdete, tehát a megváltás elkezdődött. Nézeteit a fia, Tzvi Yehudah HaCohen 
Kook rabbi (1891–1981) és annak tanítványai fejlesztették tovább. Központjuk a Mercaz 
HaRav jesiva volt. Az  1940-es  és  1950-es  években két rendkívüli történelmi esemény 
határozta meg a gondolkodásukat: a holokauszt és Izrael állam születése. E két történés 
eseményei mély érzelmi és spirituális reakciókat váltottak ki a különféle zsidó körökben. 
A geulamotívum így tehát egyre erősebbé vált a vallásos cionista közösségben. Ennek, 
valamint saját aktivitásának köszönhetően a Mercaz HaRav az  1950-es  évek végétől 
kevesebb mint egy évtized leforgása alatt a vallásos cionizmus vezető erejévé vált.20

A hatnapos háború komoly fordulópont volt a vallásos cionista közösség történetében. 
Az akkor elfoglalt területek – Júdeában, Szamáriában, Gázában, a Sínai-félszigeten 
és a Golán-fennsíkon – ugyanis lehetőséget biztosítottak arra, hogy a történelmi Izrael 
földjének benépesítését tovább folytassák ezek a közösségek.21 E változás eredményeként 
született meg jobbára a Mercaz HaRavban tanult személyekből  1974-ben  formálisan is 
a Gush Emunim („a hűségesek blokkja”) nevű szervezet, amely zsidó telepek létrehozását 
tűzte ki céljául a fent említett területeken.22 A Likud  1977-es  hatalomra kerülése után 
ehhez nagyobb támogatást, illetve a vezető társadalmi pozíciókhoz is nagyobb hozzá-
férést kaptak.23 Az  1978-as  Camp David-i  egyezmény ebből a szempontból visszalépést 
jelentett, hiszen Izrael területeket adott fel (a Sinai-félszigetet). Ez a Gush Emunim egyes 
tagjait radikalizálta, és megalapították a Jewish Underground (HaMakhteret HaYehudit, 
röviden Makhteret) nevű szervezetet.24 Ezt később az izraeli bíróság terrorszervezetnek 
minősítette. Ehhez a csoporthoz volt köthető palesztin polgármesterek elleni autóbomba-
támadások végrehajtása, a muszlim diákok megölése Hebronban, az arab buszok elleni 
bombatámadások és a Sziklamecset felrobbantásának terve.25

16 Michman (s. a.). 
17 Inbari  2007, 32–34.
18 Michman (s. a.) 
19 Liepert  2010,  206.
20 Michman (s. a.). 
21 Bard (s. a.).
22 Hellinger–Hershkowitz–Susser  2018, 1.
23 Michman (s. a.).
24 New  2002,  143.
25 Friedman  1985.
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Az oslói megállapodás újabb krízist jelentett a vallásos cionizmusban domináló geu-
lairányzat számára. A kormány újabb területi kompromisszumokra való nyitottságában 
ugyanis azok, akik az Erec Jiszraél teljes területében gondolták a nemzeti újjászületés 
garanciáját, a churbánhoz, a pusztuláshoz vezető folyamat kezdetét látták.26 Ennek tük-
rében érthető, hogy Yitzhak Rabint is egy szélsőséges vallásos cionista gyilkolta meg.27 
Jelenleg a Zsidó Otthon (Jewish Home, HaBayit HaYehudi) nevű párt képviseli a vallásos 
cionistákat a Knesszetben, habár sokan a közösségből a nagyobb Likudra szavaznak. 
A Zsidó Otthon  2009 óta folyamatosan a kormánykoalíció tagja. A legújabb felmérések 
szerint a vallásos cionizmussal szimpatizálók száma (a hagyományosan régóta ide tar-
tozó 6–700 ezer emberen felül) akár az izraeli társadalom 22%-át, mintegy 1,8 millió 
embert is kitehet. A csoport jó társadalmi beágyazottsággal rendelkezik, főleg a had-
seregben, ott is leginkább alacsony és közepesen magas tiszti beosztásokban dolgozik 
sok vallásos cionista.28

Összességében tehát elmondható, hogy a vallásos cionizmus, a Neturei Kartával 
ellentétben, komoly társadalmi-politikai erőnek számít Izraelben, amely nagyjából száz 
év alatt építette fel magát egy viszonylag marginális közösségből egy több százezer 
(vagy akár több mint másfél millió) főt számláló, a politikai döntéshozatalt is befolyá-
solni képes tömeggé. Igaz ugyanakkor az is, hogy a vallásos cionista közösségen belül 
az igazán szélsőségesek aránya elenyésző, míg a Neturei Karta tagjai mindannyian 
szélsőségeseknek tekinthetők.

A Neturei Karta vallási nézetei

A Neturei Karta a cionizmust vallási okokból ellenzi. A Smóna Eszre (Énekek éneke) 
bizonyos zsidó ünnepeken mondott változata tartalmazza, hogy a zsidó nép szétszó-
ratására Izrael földjéről annak bűnei miatt került sor. Ezzel összefüggésben a csoport 
tagjai fenntartják a Babilóniai Talmudból származó, úgynevezett „három eskü” szigorú 
értelmezését.29

„Ez a három eskü mire [van]? Egy [arra], hogy ne menjen fel Izrael a Falra, egy [arra], 
hogy megeskette a Szent, áldott Ő, Izraelt, hogy ne lázadjon a világ népei ellen, és egy 
[arra], hogy megeskette a Szent, áldott Ő, a világ népeit, hogy ne sanyargassák Izraelt 
a kelleténél jobban.”30

A Neturei Karta tehát (és az anticionista ultraortodox zsidóság) a fenti, az Énekek 
énekének (2,7; 3,5; 8,4) verseit magyarázó sorokat úgy értelmezte, hogy Isten megtiltotta 
a zsidóságnak az Izraelbe való tömeges visszatérést egészen addig, amíg el nem jön 

26 Michman (s. a.).
27 Kifner  1995.
28 Hellinger–Hershkowitz–Susser  2018,  15–16.
29 Because we are Jews (s. a.). 
30 Ketubot  111a (s. a.) 
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a Messiás. Ebből világosan következik, hogy egy zsidó állam megalapítását Izrael földjén 
szerintük nem lehet a nemzeti önrendelkezésre alapozni, az csupán a vallási próféciák 
beteljesülésével jöhet el. Nézeteik szerint e három eskü az Örökkévalóval köttetett, meg-
szegésük (Izrael Állam megalapítása) tehát az isteni akarat semmibevétele, eretnekség.31

A vallásos cionizmus vallási nézetei

Miként a Neturei Karta és az ultraortodox irányzatok vallási alapon ellenzik a cioniz-
must, a vallásos cionisták ugyancsak a vallásra támaszkodva támogatják azt. Nézeteik 
lényege, hogy a megváltás nem egy pillanat alatt bekövetkező esemény, hanem szaka-
szosan, elhúzódva történik.32 Másképpen magyarázva a Messiás eljövetele – ameddig 
az ultraortodoxok szerint tilos a tömeges visszatérés a zsidók számára Izraelbe – már 
megkezdődött, tehát a zsidók visszatérhetnek, és vissza is kell térniük Izrael földjére.

A vallásos cionisták úgy tartják, a messiás eljövetele, a megváltás már elkezdődött, 
és ennek a folyamatnak ők is tevékeny szereplői. Nézetük szerint a történelmi Izrael 
területét33 a zsidóknak kell benépesíteni, mivel így tartják meg leginkább a Tóra paran-
csolatait. Ez az, ami előrébb hozhatja a megváltó eljövetelét.34 Erre épül a telepesmoz-
galom, amely a mozgalom fő profilja. Egy másik fontos témakör a Harmadik Szentély 
felépítésének és magának a jeruzsálemi Templom-hegynek a kérdésköre. Vannak, akik 
úgy vélik, a Harmadik Szentély felépítése előfeltétele a Messiás eljövetelének, a többség 
ugyanakkor (és a legtöbb rabbinikus állásfoglalás is ezt tükrözi) a szentély felépülését 
nem sürgeti, a Templom-hegy felügyeletére azonban igényt tart. A Templom-hegyen 
való imádkozás kérdésköre is összetett: vannak, akik az egész területen való imád-
kozást tilosnak ítélik, mások csak az egykori szentély területén belül tartják azt nem 
megengedettnek.35

A Neturei Karta és a Sikrikim hatása Izrael Állam biztonságára

Habár a Neturei Karta tagjainak Izrael-ellenes tevékenysége széles skálán mozog, csak 
kevesen jelentenek biztonsági problémát az államra nézve. Sokan „csupán” ignorálják 

31 A három eskü (Ketubot  110b–111a) (s. a.). 
32 Inbari  2007, 32–33.
33 Más néven Nagy-Izraelt, amely alatt hagyományosan a mai Izraelt és a Palesztin Területeket 
értjük, de a Biblia többször beszél más határokról is. Igaz ugyanakkor, hogy nem következetesen. Van, 
amikor keleti határnak az Eufráteszt jelöli meg, máskor csupán a Jordán folyót. (Teremtés  15:18–21, 
Deuteronomium  11:24, Deuteronomium 1:7, Számok könyve 34:1–15; Ezekiel 47:13–20.)
34 „Aztán vegyétek birtokba a földet, és lakjatok rajta. Mert nektek adom az országot, legyen 
a birtokotok.” (Szám 33, 53.)
35 Inbari  2007, 35–40.
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Izrael Állam létét, és legfeljebb Purim ünnepekor izraeli zászlókat égetnek.36 Vannak 
azonban, akik tovább mennek. Az egyik ilyen volt a Neturei Karta jeruzsálemi vezetője, 
Moshe Hirsch, aki Jasszer Arafat kabinetjében volt a zsidó ügyekért felelős tanácsadó.37 
Más tagjai a csoportnak olyan holokausztkonferencián vettek részt  2006-ban  Teheránban, 
amelyen több ismert holokauszttagadó is jelen volt.38 Ezzel kapcsolatban megemlítendő, 
hogy egy másik ismert anticionista ultraortodox zsidó vallási csoport, a szatmári haszidok 
(akik egyébként szintén magyar gyökerekkel rendelkeznek, és a legnagyobb létszámú 
ultraortodox csoportnak tekinthetők39) hivatalos közleményt adott ki, amelyben embe-
riség elleni bűnténynek nevezik a konferencián való részvételt.40

Ami valódi veszélyt jelenthet az izraeli társadalomra, hogy a Neturei Karta tagjai 
ellenséges országok szolgálatába állnak. Erre is volt már példa:  2014-ben  a csoport egy 
tagja az Iráni Iszlám Köztársaságnak ajánlotta fel a szolgálatait.41 Egy másik esetben 
a közösség delegációja magas rangú Hezbollah-vezetőkkel találkozott.42 A Neturei Karta 
tagjai ilyen szempontból potenciális nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthetnek. Azonban 
az is valószínű, hogy az izraeli titkosszolgálatok is tisztában vannak ezzel a helyzettel. 
A tagok viszonylag alacsony létszáma miatt könnyebb őket ellenőrizni. A közösség 
rendkívül zárt, a sorkötelezettség alól felmentést élveznek, és állami hivatalokat elvi 
okokból nem viselnek. Ha mégis ezzel ellenkezően tennének, az már önmagában gyanús 
lenne. Ezek a körülmények mind az ellenőrzésüket segítik, és az esetleges észrevétlen 
beépülésüket nehezíti. Ettől függetlenül természetesen potenciális kockázatként érdemes 
őket kezelni.

Van egy másik szervezet, amely szintén az izraeli társadalomra káros tevékenységet 
fejt ki: ez a Sikrikim43 nevű csoport. Ez egy, a Neturei Kartánál is radikálisabb közösség, 
amely magához a Neturei Kartához is inkább lazábban, mint szorosabban kapcsolódik. 
Olyan, lényegében szervezett bűnözői csoporthoz vagy helyi maffiához hasonló szervezet, 
amely olyan (akár ortodox) zsidó szervezeteket, egyéneket támad meg, amelyek valami-
lyen oknál fogva nem felelnek meg az általuk követendőnek vélt vallási parancsoknak.44 
A Sikrikim taglétszámát nagyjából  100 főre becsülik, és főleg Jeruzsálem ultraortodox 
negyedeiben, Meah Shearimban és Ramat Beit Shemeshben koncentrálódnak.45 A  csoport 

36 Neturei Karta around the World (s. a.).
37 Hevesi  2010.
38 Why are Jews at the ‟Holocaust denial” conference? (2006). 
39 Mintz  1998, 27–30.; Powell  2006.
40 Sela  2006.
41 Israeli Neturei Karta member sentenced for spying for Iran (2014). 
42 Paraszczuk  2012.
43 A Sikrikim név a latin Sicarii szóból ered, magyar elnevezése szikáriusok, jelentése tőrrel 
rendelkező ember. A szikáriusok eredetileg a zélóták radikális csoportja volt, akik lényegében 
terrorista akciókat hajtottak végre a megszálló rómaiak ellen, mivel úgy gondolták, így rábírhatják őket 
a távozásra. Kasnett  2011.
44 Lubell  2011.
45 Lidman  2011.
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 2005 környékén tűnt fel,46 azóta többször is elkövetett nagy médiafigyelmet kiváltó 
eseményeket.  2011-ben  például egy vallásos-cionista lányiskola nyílt Ramat Beit She-
meshben. Természetesen több haredi csoport ellenezte ezt. Feltételezhetően a Sikrikim 
tagjai tettekben is kimutatták nemtetszésüket: rendszeresen az iskola előtt álltak, zak-
latták az ott tanulókat, kövekkel és tojásokkal dobálták a diákokat. Azt állították, hogy 
illetlenül öltözködnek.47 Szintén  2011-ben  történt, hogy a csoport tagjai megrongáltak 
egy helyi üzletet, amely jégkrémet árult, mivel szerintük a jégkrémfogyasztás illetlen 
viselkedést testesít meg. A bolt ezután táblákat tett ki, amelyeken arra kérik a vendé-
geket, hogy a férfiak és nők üljenek külön asztalnál, és ne fogyasszanak jégkrémet nyil-
vánosan.48 Az Or HaChaim könyvesboltot pedig azért rongálták meg, mert az „cionista” 
anyagokat árult.49 Ez utóbbi következményeként majdnem „utcai háború” alakult ki, 
ugyanis a bolt egy másik haredi csoport (a Gerrer vagy Guri haszidok) tagjának üzlete 
volt. A tulajdonosi kör bosszút akart állni a Sikrikim tagjain.50

A Sikrikim tevékenysége azonban az alacsony taglétszám miatt szintén nem tekint-
hető komoly biztonsági kihívásnak, ám megjelenésük mérsékelt aggodalomra adhat okot. 
A gúri haszidokkal fennálló, már-már bandaháború jellegű szembenállásuk ugyanis 
veszélyeztetheti a környéken lakó állampolgárok biztonságát, és idővel akár tovább-
gyűrűzhet, más, hasonló ellentétek kiéleződéséhez vezethet egyéb csoportok között.

A vallásos cionizmus hatása Izrael Állam biztonságára

A vallásos cionizmus Izrael biztonságára gyakorolt hatását két nagyobb téma köré tudjuk 
csoportosítani: a telepes mozgalom és a Templom-hegy köré.

A telepes mozgalom egyes szerzők szerint stratégiai kihívás,51 mivel hátráltatja 
az úgynevezett kétállami megoldást, amely keretében Júdea, Szamária és a Gázai övezet 
egy önálló palesztin állam része volna. A vallásos cionisták szerint bűn lemondani 
ezekről a területekről, azokat ugyanis Isten adta a zsidóknak, így elleneznek minden 
erre irányuló tevékenységet. Ez viszont kihívást jelent az ország számára. Amennyiben 
ugyanis a fent említett területeket Izraelhez csatolják: 1.) kiszámíthatatlan nemzetközi 
reakciókat váltana ki; 2.) ugyancsak beláthatatlan regionális eseményekhez vezethetne; 
3.) a demokratikus zsidó állam komoly problémával nézne szembe: vagy zsidó állam 
maradna, vagy demokratikus állam. A kettő együtt lehetetlen volna. Ennek oka, hogy 
jelenleg Izraelben kb. 6,2 millió zsidó (a lakosság 74,7%-a) és kb. 2,1 millió nem zsidó 

46 Kasnett  2011.
47 Sommer  2011.
48 Ultra-strict Jewish sect trashes ice cream parlour claiming licking cones in public promotes 
promiscuity (2011).
49 Jerusalem bookshop targeted by ‟mafia-like” extremists (2011).)
50 Sikrikim/Gur Warfare Escalates – One Person Seriously Beaten (2011).
51 Hellinger – Hershkowitz – Susser  2018, xiv.
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(a lakosság 25,3%) él, ráadásul ennek a nagy része arab.52 Júdeában, Szamáriában nagy-
jából 2,75 millió,53 a Gázai övezetben 1,8 millió arab él.54 Ha ez a terület egy ország részét 
képezné, 6,65 millió arab élne itt. Ha ehhez hozzáadjuk a különböző számítások sze-
rint az 5–600 ezer zsidó telepest, a zsidók még éppen többséget alkotnának. A mostani 
természetes szaporulattal számolva azonban rövid időn belül az arab lakosság kerülne 
többségbe.55 Ez nyilvánvalóan az államérdek ellen lenne, hiszen így az ország nehezen 
tudná megtartani nemzeti karakterét. Ez csak úgy volna lehetséges, ha nem biztosítana 
azonos jogokat az arab lakosságnak, így viszont nem beszélhetnénk többet demokráci-
áról.56 Ebben az esetben viszont Izrael nemzetközi helyzete jelentősen megváltozhatna, 
a következmények pedig megjósolhatatlanok lennének.

A telepek azonban napjainkban is forrásai lehetnek bizonyos aktuális problémáknak. 
Egyrészt a telepek és a telepesek egyes esetekben mélyíthetik a két nép közötti konf-
liktust,57 Alapot adva a radikalizmusnak, a terrorizmusnak, amely további erőszakspi-
rálhoz vezet. Habár ma nem beszélhetünk zsidó terrorszervezetről, a fanatizált csoportok 
körében reális veszélynek kell tekinteni olyan kisebb, önálló csoportok vagy egyének 
esetleges megjelenését, amelyek vagy akik terrorcselekményeket követhetnek el.

Az ország politikai rendszerének és társadalmának biztonságára az is veszélyt jelent, 
hogyan reagál a vallásos cionista közösség egy illegális telep felszámolására. Itt előtérbe 
kerül ugyanis két fontos szempont. Az egyik, hogy melyiket tartják „szentebbnek”: 
Izrael Államot, amely szerintük a vallási parancsolatokkal ellentétes döntést hozott, 
vagy a telepeket. Eddig jobbára nem okozott problémát, ha az Izraeli Védelmi Erőknek 
(Israel Defense Forces – IDF) illegális telepeket kellett felszámolniuk, mivel kisebb 
atrocitásokon kívül nem találkoztak számottevő ellenállással.58 Még akkor sem, amikor 
 2005-ben  Izrael felszámolta az összes zsidó telepet a Gázai övezetben, kilakoltatva több 
ezer telepest.59 Szakértők azonban tartanak attól, hogy ez a gyakorlat megváltozhat.60 
Nemcsak a telepesek, hanem a kilakoltatást végző IDF katonák viselkedése is bizony-
talanná válhat, tekintve, hogy az IDF-ben  harcoló alakulatoknál szolgáló katonák kb. 
egyharmada vallásos cionista körökből kerül ki.61 Igaz ugyanakkor, hogy a jelenlegi 

52 The World Factbook: Middle East: Israel (2020). 
53 The World Factbook: Middle East: West Bank (2020). 
54 The World Factbook: Middle East: Gaza (2020). 
55 Israel, West Bank, Gaza.
56 David Ben Gurion mondta azt az  1967-es  sikerek után, hogy Izraelnek fel kel adnia az újonnan 
a fennhatósága alá került területeket. Ha nem így tesz, az állandó konfliktusok belülről emésztik fel 
a demokráciát. Fisher  2018.
57 Habár arányait tekintve több palesztin terrortámadást követnek el a telepesek ellen, mint ahányat 
a telepesek a palesztinok ellen (a legutóbbi a  2015-ös  dumai merénylet volt), azonban a megbékélést 
mindkettő nehezíti. Zion–Gross  2015; Fatalities since Operation Cast Lead (s. a.).; Palestinian stabs 
three after sneaking into West Bank settlement (2018). 
58 Hellinger–Hershkowitz–Susser  2018,  18.
59 Hellinger–Hershkowitz–Susser  2018, 77.
60 Hellinger–Hershkowitz–Susser  2018, 26.
61 Hellinger–Hershkowitz–Susser  2018, xiv.
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politikai helyzetben, amikor a vallásos cionisták  2009 óta a jobboldali kormánykoalíció 
tagjai, kevés esély mutatkozik arra, hogy jelentős, a vallásos cionisták többsége számára 
elfogadhatatlan területi kompromisszumot kössön az állam a palesztinok javára, vagy 
jelentős mennyiségű telepet számoljon fel.

A vallásos cionizmus másik fontos szimbóluma a jeruzsálemi Templom-hegy. Mivel 
ezen a helyen fog a próféciák szerint felépülni a Harmadik Szentély, e terület birtoklása 
elsődleges szempont. Vannak azonban, akik úgy vélik, a Templom-hegyen jelenleg álló 
muszlim vallási épületek (az Al-Aksza-mecset és a Szikladóm) gátolják a Harmadik 
Szentély felépülését.62 A múltban volt arra precedens, hogy szélsőséges vallásos cionisták 
ezek felrobbantását tervezték, mivel úgy gondolták, ez felgyorsíthatja a Messiás eljöve-
telét.63 Sajnos nem zárható ki, hogy a jövőben szintén lesznek erre irányuló törekvések, 
az izraeli szolgálatoknak figyelemmel kell kísérni a legradikálisabb csoportokat, hogy 
időben közbe tudjanak lépni, ahogyan az történt  1984-ben. Az ilyen, vallási célpontok 
ellen elkövetett támadások ugyanis könnyen hosszan tartó konfliktusokhoz vezethetnek.

Összegzés

Habár a Neturei Karta és a Sikrikim tevékenysége hordoz magában némi biztonsági 
kockázatot, biztonságpolitikai kihívásról a szervezetek alacsony létszáma miatt nemigen 
beszélhetünk. A Neturei Karta tagjaira mindemellett nyilvánvalóan érdemes odafigyelnie 
az izraeli elhárításnak. Mindazonáltal a jövőben élesebb társadalmi szembenálláshoz 
vezethet az izraeli társadalomban egyre növekvő létszámú, illetve egyre nagyobb poli-
tikai érdekérvényesítéssel rendelkező ultraortodox csoportok és a többségi társadalom 
között áll feszültség. Az ultraortodoxok többségi megítélését pedig a Neturei Karta, de 
még inkább a Sikrikim tevékenységei csak tovább rontják. Ezek a kis, szélsőséges cso-
portok látványos és még az ultraortodox többség ellenszenvét is kiváltó tevékenységük 
miatt nagy médiafigyelmet kaptak. Ez egészen odáig vezetett, hogy megjelentek olyan 
hangok, amelyek a két közösséget terrorista szervezetté nyilvánítanák. Az ország sta-
bilitása szempontjából azonban sem a Neturei Karta, sem a Sikrikim nem jelent rend-
szerszintű fenyegetést.

A vallásos cionisták túlnyomó része törvénytisztelő polgár. Egyes fanatikus tagjai 
azonban terrorfenyegetettséget jelenthetnek a zsidó állam fennhatósága alá tartozó, első-
sorban nem zsidó állampolgárokra nézve. Mivel az ilyen szélsőségesek száma valószí-
nűsíthetően alacsony, biztonságpolitikai kihívásról nem beszélhetünk. A titkosszolgá-
latoknak és a rendőrségnek figyelemmel kell kísérnie a közösség radikális tagjait, hogy 
időben kiszűrjék a lehetséges támadásokat. A Júdeában és Szamáriában lévő zsidó telepek 
léte egyes szerzők szerint stratégiai kihívást jelent Izrael számára, ez ugyanis akadályozza 
a kétállami megoldást. Jelenleg nem látszik a politikai akarat e telepek közeljövőbeli  

62 Inbari  2010, 31.
63 Ben-Yehuda  2010, 90.
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felszámolására. A Templom-hegyen lévő status quo fenntartása létfontosságú, ennek 
érdekében az izraeli kormányzat mindent meg is tesz. Ezen a területen szintén a tit-
kosszolgálatok és a rendőrség feladata egy esetleges terrortámadás megakadályozása. 
Az ország stabilitása szempontjából ez utóbbi terület a legfontosabb. A Júdeában és Sza-
máriában lévő telepek és az itt elkövetett terrortámadások, a kétállami megoldás el nem 
érése nem jelentenek rendszerszintű fenyegetést, az ország stabilitását nem veszélyeztetik. 
Összességében elmondható, hogy habár többféle zsidó szélsőséges szervezet, közösség is 
megtalálható Izraelben, ezek a belső problémák még mindig eltörpülnek az olyan külső 
fenyegetések mellett, mint amit Irán, a Hezbollah vagy éppen a Hamász jelent.
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A hit visszavág, avagy az újkeresztény vallásos eszmék 
fontossága az amerikai politikai diskurzusban

Csutak Zsolt

Eszmetörténészek szerint az Egyesült Államok nem létezhetne az Európából elüldözött 
és az új világban egy teljesen új, protestáns biblikus hit alapján egyházat és félteokratikus 
államalakulatokat létrehozó „puritán zarándok atyák” szellemi, kulturális és társadalmi 
öröksége nélkül. Az amerikaiak jelentős részének napjainkig sajátja a dogmatikus, biblikus 
és egyben pragmatikus, hétköznapi életüket és gondolkodásmódjukat meghatározó 
hitvilág, annak számtalan, elsősorban protestáns gyülekezetével. Nagy tévedés lenne 
a döntéshozók vagy a társadalomtudós elemzők részéről egyaránt, ha a több tízmillió hívőt 
számláló újjászületett neoprotestáns, újkeresztény, illetve evangelikál egyházi közösségek 
erejét, szellemi, gazdasági potenciálját és különösképpen választások idején az országos 
nagypolitikát is befolyásoló hatalmát figyelmen kívül hagynák. A  21. századi Egyesült 
Államok végletesen polarizált, többféle értékrendű, ideológiájú, illetve hitű társadalom 
és közösségek mozaikja. Azonban ebben az antagonisztikus, „poszt-posztmodern” 
társadalomban úgy tűnik, a leghatékonyabb és legösszetettebb erőtér az új protestáns, 
úgynevezett evangelikál közösségek vezetői, véleményformálói kezében összpontosul, 
akik nélkül nem lehet bevenni még a Fehér Házat sem.

Kard és szellem

Amerika „a hegyen lévő város” biblikus víziójának fogságában élt évszázadokig, mint 
a romlott európai Óvilágtól különböző, magas erkölcsi és igaz keresztény vallási fun-
damentumokon nyugvó, mintaértékű utópikus társadalom, amelyről a puritán zarán-
dokatyák álmodtak és részben sikeresen megvalósítottak.1 Ez az immanens amerikai 
eszmeiség kevésbé nyíltan, burkolt formában még napjainkban is létezik, tetten 
érhető a multikulturális, posztmodern amerikai társadalom és politikum világában 
egyaránt. A szubszidiaritás és önfenntartó önkormányzatiság elvét hirdető protestáns 
egyházi szervezetek a  17. századi angol gyarmatokon létrehozták máig működő 
intézményrendszerüket, amelyek sok tekintetben az amerikai demokrácia eszmei 
alapozását is biztosították. A puritán telepesek és vezetőik kiválasztottságtudata, 
isteni gondviselésbe és elrendeltetésbe vetett hite, magas bibliai alapú erkölcsössége 
és törvénytisztelete hozzájárult  1606-ban  Virginiában az angolszász világ első módszeres 
írott törvénykönyvének megalkotásához. Hasonlóképpen alapot szolgáltatott a modern 

1 1630-ból  John Winthrop prédikátor kormányzótól származó, továbbá számos amerikai elnök által is 
előszeretettel idézett hasonlat Jézus Hegyi beszédéből az újvilági kolóniákra vonatkoztatva: „[a] hegyen 
épülő város, amely nem rejthető el”. (Mt 5,14.)
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demokráciák első írott alkotmányának megszövegezéséhez, az  1638-as  connecticuti 
Alapszabályzathoz is.

Az angolszász puritánok és követőik többnyire üldözött európai vallásos feleke-
zetek, kisegyházak tagjai voltak. Mindennél fontosabbnak tartották az új exodus révén 
a szellem, a hit erényeit és a Biblia tanításainak gyakorlatba ültetését az új, az igazi 
Sion, az új Izrael megvalósítását az Új Világban. E vallási messianisztikus elhivatottság, 
az úgynevezett újjászületett cionista keresztények révén – amint a későbbiekben látni 
fogjuk még a  21. századi amerikai külpolitikában is – szimbolikus, ellenben legitimációs 
erejű szerepet kap Jeruzsálem, mint Izrael fővárosa, elismerésének kényes, világpolitikai 
kihatású ügyének esetében.

Ahogy Alexis de Tocqueville, Amerika lényegének egyik legbehatóbb európai isme-
rője az  1830-as  években megjegyezte: „Érdekes és említésre méltó tény, hogy szinte 
minden amerikai polgár tagja valamilyen egyházi gyülekezetnek és polgári egyesü-
letnek, valamint aktív résztvevője a közélet alakításának.”2 Felvetődik a jogos kérdés, 
hogy mindez milyen relevanciával rendelkezik a harmadik évezred fordulóján, az egyre 
heterogénebb multikulturális, posztmodern Egyesült Államok társadalmi berendezke-
désében, a jelentősebb amerikai véleményformálók, valamint a politikai döntéshozók 
világában. Milyen jelentőséggel, befolyással bírnak a hitalapú, magasabb rendű erköl-
csös életvitelt hirdető konzervatív, különösképpen a protestáns csoportosulások, illetve 
a bevett intézményesült egyházak az amerikai kormányzati intézkedések, a politikai 
döntések folyamatában, akár a stratégiaalkotás hátterében? Nyilvánvalóan, a tanulmány 
terjedelmének függvényében ezekre a nagy, összetett kérdésekre nem tudunk kielégítő, 
empirikus és mélyreható válaszokkal szolgálni – a téma jellege folytán sem –, ugyan-
akkor kísérletet teszünk egy eszmei keret felvázolására, valamint gondolatébresztő össze-
függések feltárására ebben a vonatkozásban. E téma, meglátásunk szerint, önmagában 
is izgalmas intellektuális vizsgálódásra nyújt lehetőséget.

Liddell Hart, a modern kori stratégiaelemzés brit nagymestere szerint a második 
világháborút követő korszak katonai és társadalmi eseményeinek tükrében egy nemzet 
létét, állapotát vagy jövőjét meghatározó több szegmensen átívelő nagystratégiában fontos 
szerepet játszik a vallási, dogmatikus eszmerendszer. Ez egyben erkölcsi és civilizációs 
alapot is jelent a társadalom és a politikai, katonai döntéshozók számára.3 A hadtudo-
mány és a vallásos szellemiség bonyolult összefüggésrendszere mentén haladva Joseph 
S. Nye, harvardi professzor híres erőkifejtés-tipológiája4 régi felismerést és bölcsességet 
öntött könnyen megragadható, modern formába a hidegháború utolsó éveiben. Nye sze-
rint három fő típusú erőkifejtésről vagy hatalomról beszélhetünk egy ország esetében: 
kemény, puha és okos erőről.5 A hadviselés szempontjából nyilvánvalóan a legátütőbb 
és legeredményesebb erőkifejtés a katonai kemény erő bevetésében rejlik, ugyanakkor 

2 Tocqueville  1958, 22.
3 Liddell Hart  2002. 
4 Joseph S. Nye eredeti szóhasználatában hard, soft and smart power. Nye  1990, 42–43.
5 Nye  1990, 236.
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hosszú távon az ellenség stratégiai legyőzése, teljes szellemi, kulturális meghódítása 
a puha erő alkalmazása révén valósítható meg a leghatékonyabban. Ez megmutatkozik 
az erőteljes kulturális, civilizációs vonzerőben, a szellem és a vallás kifinomult, ellenben 
mélyreható befolyásoló hatalmában. Valószínűleg a kiváló hadvezér Napóleon is erre 
gondolhatott, amikor bölcsen kijelentette, hogy „[cs]ak két hatalom létezik a világon: 
a kard és a szellem. Hosszú távon azonban a szellem mindig meghódítja a kardot”.6

Az emberiség ókori történelme során a kemény és puha erő együttes térhódítása 
és sikeres alkalmazása látványosan megnyilvánult az ókori Róma katonai és civilizá-
ciós birodalomépítő potenciáljában, a római jog, az egyetemes latin nyelv és a római 
légiók révén. Az újkorban ugyanezt elmondható volt Őfelsége Brit Birodalmáról. A Föld-
golyó közel felét tartotta irányítása alatt a brit flotta ereje és az angol nyelv, civilizáció 
és adminisztráció terjesztése által. A világháborút követően ez a kombinált erőkifejtés, 
a lehengerlő és páratlan katonai potenciál civilizációs és nyelvi vonzerővel párosulva, 
illetve a vallásos alapú messianisztikus küldetéstudattal kiegészülve kizárólag az Egye-
sült Államok esetében mutatható ki szembetűnően. Ahogy egyetlen nemzet vagy hatalmi 
erőcsoport sem tudja felvenni a versenyt vagy akár megközelíteni az Egyesült Államok 
katonai potenciálját,7 úgy a több mint 2,2 milliárd ember által beszélt angol nyelv abszolút 
globális dominanciáját sem fenyegeti egyetlen komoly kihívó sem a  21. század elején.8

Hitek és egyházak

„Mi Isten nemzete vagyunk […] a világ világossága […]”

Ronald Reagan9

A bölcs mondásairól is közismertté vált angol szociológus, Gilbert K. Chesterton sokat 
idézett megjegyzése többé-kevésbé napjainkban is jellemző, miszerint „Amerika egy-
házi lelkületű nemzet […] az egyetlen ország a világon, amelyet egy hitelven hoztak 
létre”.10 Ez a felismerés megkopva és sajátosan idomulva a  21. századi komplex társa-
dalmi, politikai miliőhöz a mai napig érvényes Amerikában. Azonban a legutóbbi 
felmérések tükrében jelentősen visszaesett az amerikai polgárok egyházi és civil 
társadalmi aktivitása, legalábbis a  17., illetve  19. században érzékelt közel 90%-os  
rendszeres heti templomlátogatási részvételhez képest.  2017-ben  ez az arány 36%-ra  
csökkent. Ugyanakkor a „fejlett”, szekularizált nyugati világban ez az adat még mindig 
a legmagasabb templomlátogatási és vallásossági aránynak számít.11

6 Bonaparte Napoleon (61 idézet) (s. a.) 
7 The Military Balance – Report (2017).
8 The World’s Languages (2015).
9 Reagan  1981.
10 Lecture 37: What I saw in America (s. a.).
11 Attendance at religious services (s. a.).
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Az Egyesült Államokban abszolút vallásszabadságról beszélhetünk. Az Alapító Atyák 
idealizált elképzelései szerint a sokféleségből, legyen az etnikai vagy vallási, majd egy 
amerikai nemzet lesz. Ezt jelképezi az  1776-os  félhivatalos amerikai jelmondat: E plu-
ribus unum. Ugyanakkor megfontolandó az igen éles és közismert ellentét a vidéki 
kisvárosok Amerikájának „tocqueville-i” életmódja és az óceánparti világvárosokban 
lakó milliók globalizálódott kozmopolita életérzése és életstílusa között. Személyes élet-
tapasztalatok és szociokulturális tanulmányok sora erősíti meg bennünk azt az amerikai 
életérzést, miszerint nem tisztességes és megbízható polgár, aki nem tagja semmilyen 
felekezetnek vagy egyházközségnek. Amint fentebb említettük, e tanulmány célke-
resztjében elsősorban a legnagyobb és legbefolyásosabb amerikai egyházi és vallási 
csoportosulások, nevezetesen a régi, fősodorbelinek tekintett protestáns (mainstream 
protestant), illetve az újabb protestáns szervezetek helyezkednek el. Ezek a közösségek 
a Pew Research felekezeti hovatartozást és templomba járókat, illetve istenhívőket vizs-
gáló felmérése szerint a felnőtt lakosság felét – közel  100 millió hívőt – tesznek ki.

Az angolszász és skandináv származású bevándorlókból kialakuló erős amerikai 
protestáns közösséget az ír, olasz, lengyel és spanyol ajkú bevándorlók tízmillióiból álló 
római katolikus hitű népességcsoport követi. Ez a lakosság megközelítőleg  20%-át teszi 
ki. Az előbbiekhez képest sokkal kevesebb lélekszámmal, de annál nagyobb politikai, 
társadalmi befolyással rendelkeznek a zsidó származását számon tartó és azt tudatosan 
megvalló vagy izraelita hitét aktívan gyakorlók, összesen 7 millióra tehető az amerikai 
zsidó közösség száma.12 Az antiszemitizmustól sem távol álló radikális, fehér fajvédő 
amerikaiak rendszeresen a befolyásos zsidó érdekvédelmi és lobbiszervezeteket okolják 
az Egyesült Államok elkötelezett Izraelt támogató és megosztó politikája miatt. Az is 
igaz, hogy a szintén jobboldali republikánus szavazónak számító evangelikál és újjászü-
letett fundamentalista protestáns közösségek a zsidó szervezeteknél is elkötelezettebben 
és igazi hitbéli meggyőződéssel támogatják a „régi Izraelt”. Az új, tiszta, idealizált, meg-
valósult utópiát képviselő Egyesült Államoknak mint „új Izraelnek, a város a hegyen” 
erkölcsi kötelessége és külpolitikai küldetése minden eszközzel támogatni a keresz-
tény és zsidó hittestvéreinek fennmaradását a vallási fundamentumainak is helyet adó 
Szentföldön, a régi Izraelben. Ezt a hitbéli meggyőződést vallotta a vasárnapi egyházi 
iskolákban is tanító mélyen vallásos Ronald Reagan elnök is,13 akárcsak az alkoholprob-
lémáiból Billy Graham segítségével a hit által újjászülető presbiteriánus ifjabb George 
Bush elnök is.14

Az Egyesült Államok felnőtt lakosságának közel 21%-át, mintegy 55 millió hívőt 
számláló katolikusok helyzetének vizsgálata15 és az Amerikai Katolikus Egyház 
befolyásának elemzése számos mélyreható tanulmány tárgyát képezi. A jelen munka 
elsődlegesen a nem katolikus keresztény felekezetekre fókuszál. Ettől függetlenül 

12 Evangelicals Rally to Trump, Religious ‘Nones’ Back Clinton (2016). 
13 Kengor  2005.
14 Laura Bush híres televíziós beszámolóját lásd Goldman  2010.
15 Catholics (s. a.).
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fontosnak tartjuk néhány összefüggésre felhívni a figyelmet. Az Amerikai Katolikus 
Egyház, mint a legnagyobb amerikai keresztény felekezet, jelentős etnikai, politikai 
és társadalmi megosztottságtól szenved. Hírnevét, elismertségét komolyan csorbították 
a  2002-ben  nagy botrányt kiváltó pedofilügyek, a Boston Globe Spotlight16 csapatának 
tényfeltáró cikksorozata. Ennek folytán sokan elfordultak a katolicizmustól, vagy 
elhagyták az egyházat, például az idézett Rod Dreher vallásos bestseller újságíró 
is. Úgy tűnik, a katolikus dogmatika, hittételek sem tudják áthidalni az Egyesült 
Államokon belül az új-angliai Massachussetts, Vermont, Rhode Island és a dél-nyugati 
napfényövezet, Új-Mexikó, Kalifornia vagy Florida államai között húzódó társadalmi, 
politikai és egyházi különbözőségeket és híres huntingtoni belső civilizációs, kulturális 
törésvonalakat. Az elsősorban ír, olasz és közép-európai bevándorlókból álló és csökkenő 
részarányú keleti parti katolicizmus, Boston és Chicago nagyvárosi központokkal 
sok tekintetben ellentétben áll az új keletű, elsősorban spanyol ajkú latin-amerikai 
bevándorlókból álló és erőteljesen növekvő lélekszámú hispán katolikus közösségekkel. 
 1991-ben  tíz megkérdezett katolikusból kilenc fehér és európai származású volt,  2016-ban  
az arányuk tízből négyre csökkent. Napjaink átalakuló amerikai katolicizmusának belső 
problémái mellett szólnunk kell a többségi, protestáns, illetve világi társadalomnak 
a katolikusokhoz fűződő ambivalens viszonyáról. Ez szintén régi, évszázados 
bizalmatlanságot és törésvonalakat rejt. A  21. században már kevésbé meghatározó, 
ellenben látens módon még létező jelenség a befolyásos angolszász fehér protestánsok 
katolikusokkal szembeni hagyományos gyanakvása. Elsősorban a híres új-angliai egyházi 
és politikai WASP-elit tagjai gondolják úgy, hogy a katolikusokat egy megfoghatatlan 
távoli politikai és szellemi hatalom, az óvilági Róma és a Szentszék irányítja, ezért ők 
nem igazán lojálisak a protestáns hagyományokra épülő jeffersoni amerikai köztársaság 
iránt. Az ír katolikus származású John F. Kennedy elnök megválasztásakor egyik fő 
negatív vonásának a katolikus hátterét tekintették az amerikai választók és politikustársai 
egyaránt, bár ő határozottan amerikainak tartotta magát és nem ír katolikusnak.17

Egyáltalán nem elhanyagolható jelentőségű a kb. 40 millió embert számláló afro-
amerikai lakosság,18 amelynek közel harmada az  1895-ben  létrejött Országos Baptista 
Gyülekezet egyház tagja, amely a harmadik legnagyobb egyházi szervezet az Egyesült 
Államokban az Amerikai Római Katolikus és a Déli Baptista Egyház után. A muszlim 
hitű amerikai közösségnek megközelítőleg 3,5 millió „fekete” tagja van, így ők alkotják 
a harmadik legnagyobb csoportot a pakisztáni és a közel-keleti származású amerikai 

16 A massachussettsi Bernard Law érsek bostoni egyházmegyéjében egészen  1981-ig  visszamenő 
szexuális visszaélések, gyerekmolesztálások ügyében kiderült, hogy az egyház vezetésének is régóta 
tudomása volt a súlyos esetekről, csak megpróbálták eltussolni, belső ügyként megoldani. Church 
Allowed Abuse by Priest for Years (2002).)
17 „Én nem egy katolikus amerikai elnökjelölt vagyok” – mondta John F. Kennedy  1960-ban. Elérhető: 
www.wbur.org/news/2017/05/25/kennedy–catholicism–presidential–campaign (A letöltés dátuma: 
 2018. 01. 22.)
18 QuickFacts – United States (s. a.). 

http://www.wbur.org/news/2017/05/25/kennedy
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muszlimok között.19 Külön tanulmány témája lehetne az amerikai muszlimok hite 
és az amerikai polgári hitvallás, alkotmányra tett hűségeskü közötti viszony valláspszi-
chológiai kapcsolata. Ez különösen az amerikai haderő kötelékeiben szolgáló több ezer 
muszlim katona20 esetében a legérdekesebb. Számos alkalommal előfordult, hogy vallási, 
politikai vagy pszichológiai, lelkiismereti feszültségek oda vezettek, hogy muszlim hitű 
amerikai katonák nem muszlim amerikai bajtársak életére törtek.21

Elidegenedő társadalom

„A szocializmus – és a konszumerizmus – az a vallás, 
amelyet akkor szereznek az emberek, amikor elveszítik a hitüket.”

Richard John Neuhaus, teo-konzervatív gondolkodó22

Az amerikaiak hagyományosan pragmatikus életszemléletűek, az elvont eszmék iránt 
közömbösek, illetve adott esetben értelmiségellenesek.23 Ezért a híres harvardi filozófus, 
George Santayana a számára fojtogató szellemi légkör miatt döntött az Európába költözés 
mellett  1912-ben. Sokan cselekedtek hasonlóan akkor a „nagy generáció”, az Európába 
vándorló amerikai értelmiség tagjai közül. Santayana – aki önmagát szellemesen csak 
„ateista katolikus esztétának”, spanyol–amerikai gondolkodónak tartotta – véleménye 
szerint az amerikai protestantizmus nyárspolgár követői a kálvinista gyakorlatiasság 
és a puritán őseik földiutópia-hajszolása miatt elveszítették a kapcsolatukat a transz-
cendenssel. Eltávolodtak a szellem önmagáért való kibontakoztatásának lehetőségétől, 
amely a misztikusabb katolicizmus és elsősorban az évezredes európai vagy távol-keleti 
filozófiai rendszerek és kultúrák sajátja maradt.24

Az önfenntartó amerikai polgár tocqueville-i  idealizálása, kiegészülve a kálvinizmus 
sajátos változatával25 és az egészséges locke-i, Adam Smith-i  gazdasági önérdek üzleties, 
versengő gyakorlatának megvalósításával, az amerikai polgárokat predesztinálta a sikeres 
egyéni és kisközösségi boldogulásra (vagy szégyenteljes bukásra). A versengő amerikai 

19 Demographic portrait of Muslim Americans (2017). 
20 Az amerikai Védelmi Minisztérium adatai szerint az 1,3 millió fős aktív állományból 5896 katona 
vallotta magát muszlim hitűnek, ugyanakkor 400 ezren nem nyilatkoztak a hitükről, vagyis a valós 
számarányuk jóval magasabb is lehet. Khan– Martinez  2015.
21 U.S. Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American 
Dream (2017). Lásd még Malkin  2016.
22 George W. Bush elnök igen befolyásos, „nem hivatalos” vallásügyi, spirituális tanácsadója, aki 
lutheránus lelkészből hithű katolikus pappá konvertált és a liberális The Atlantic publicistái által csak 
úgynevezett teo-konzervatív politikai gondolkodók legismertebb és legbefolyásosabb alakjává is vált. 
Boyagoda  2015.; Neuhaus  2009. 
23 Beck  1995,  10.; 86–90.
24 Santayana  1968, 36–52.
25 Tocqueville  1958,  208.
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szellem számára nincs második vagy harmadik helyezett, csakis első. Ez a célratörő 
irányelv a mérvadó a hétköznapi életben, az üzleti világban és a nagypolitikában egyaránt. 
Ez ugyanakkor köztudottan jelentős lelki terhet jelent, a polgárok és az ország életében 
küzdelmes és elidegenítő erőként jelentkezik napjainkig.

Robert D. Putnam Bowling Alone című híres művében megdöbbentő társadalmi 
és mentalitásbeli változásokról nyújt elgondolkodtató leírást és megállapításokat. Műve 
az átalakulóban lévő, önmaga értékeivel, hitével meghasonlott széttöredezett, individua-
lizmusában elidegenedett amerikai társadalom képét tükrözi.26 Rod Dreher a The Benedict 
Option: a strategy for Christians in a post-Christian Nation című bestsellerkönyvében 
a napjainkban zajló keresztény Amerika múltba révedő mítoszáról szól. Dreher továbbá 
a vallásos meggyőződés politikai marketingáruvá silányuló eszmeiségéről értekezik. 
A népszerű teológiai jellegű művei által híressé vált szociológus újságíró szerint az Egye-
sült Államok általánosságban ma már egyáltalán nem az a keresztény szellemiségű, 
amerikai polgári hitvalláson alapuló nemzet, mint amely a második világháborúban 
volt. Dreher szerint társadalmi és főleg nagypolitikai szinten mélyreható szellemi meg-
újulásra lenne szükség. Ez azt szolgálná, hogy a kereszténység ne csupán politikai mar-
ketingtermék módjára, szavazatszerző üres szlogenek szintjén jelenjen meg a választási 
kampányokban, ahogy az sok hitszónok szerint a legutóbbi elnökválasztás alkalmából is 
történt. Más szóval egy újabb, immár ötödik vallásos hitbéli újjászületési mozgalomra 
lenne igény még az olyan kereszténynek tartott vagy gondolt országban is, mint az Egye-
sült Államok. Nem is beszélve más nyugati, teljesen elvilágiasodott országokról: ezek 
ugyanis kulturális értelemben még mindig a zsidó–keresztény civilizáció tagjainak vagy 
örököseinek mondhatják magukat. Keserű megállapításai szerint azonban egyre nehezebb 
hiteles, biblikus keresztény életmódot folytatni a kiüresedő, a felszínes, az értelmetlen 
fogyasztásba menekülő társadalomban. Továbbá sarkos, mondhatni radikális meglátása 
szerint érdemesebb volna inkább – a mennonita amishok módjára – teljesen visszavonulni 
az „eredeti alapértékeitől” elidegenedő posztmodern és posztkeresztény amerikai tár-
sadalomból egy párhuzamos keresztény értékalapú világba. Dreher értékelése nyomán 
a szekuláris nihilizmus, a fogyasztói társadalom sekélyes csábításai, a multikulturalizmus 
kihívásai és az erőteljes globális iszlám térhódítás a nyugati országokban egyre jobban 
veszélyeztetik a keresztény hit gyakorlását és a keresztény értékek szerinti életet.27

Erre az összetett társadalmi problémára és szellemi kihívásra felettébb és változatos 
politikai válaszok születtek az elmúlt évtizedek során. A legradikálisabb momentum 
Reagan elnök  1984-es  kezdeményezése volt. Az elnök az állami iskolákban szorgal-
mazta és újra bevezettette a rendszeres iskolakezdési imát, a csendes órát, illetve a hit-
gyakorlást. Ezt egyébként  1962-ben  az amerikai Legfelsőbb Bíróság már egyszer alkot-
mányellenesnek ítélte, és be is tiltotta. Reagan  1984. február 25-én  a nemzethez intézett 
rádióbeszéde a keresztény Amerika legitimitására vonatkozó összes „hittani” alapelvet 

26 Putnam  2001.
27 Dreher  2017. 
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tartalmazta.28 A reagani beszéd és hitbéli kiállás azóta is hivatkozási alap a keresztény 
fundamentalisták és a jobboldali politikai képviselőik számára. Az iskolai ima a vallás-
szabadság alkotmányos alapelvei és az állam–egyház elkülönítésének politikai doktrínája 
alapján azonban továbbra is tiltva maradt. Az iskolakezdési reggeli ima továbbra is meg-
osztja az amerikaiakat és viták tárgyát képezi. Felszínre hozza a katolikusellenes és anti-
szemita indulatokat és sérelmeket leginkább a protestáns keresztények oldaláról. Az első 
iskolai ima tilalmát ugyanis  1886-ban  Wisconsin állam joghatósági területén, Edgerton 
városkában a katolikus szülők kezdeményezésére hozták. Így tiltakoztak a katolikusok 
a híres protestáns (anglikán) King James-féle Biblia iskolai használata ellen. A második, 
immár országos joghatású és napjainkig hatályos Legfelsőbb Bíróság által hozott tiltó 
határozat  1962-ben  született. Erre Steven I. Engel, New-York-i  zsidó édesapa feljelen-
tése alapján került sor. Az édesapát felháborította és zavarta kisfia iskolában elsajátított 
keresztény imádkozási szokása.29 Mindezek fényében az állami oktatási rendszeren belül, 
a konfliktusok megelőzése érdekében, ildomosnak tűnik az iskolai ima és a hitoktatás 
mellőzése, illetve az összehasonlító vallásoktatás támogatása.

Hitben újjászületve

„Amerika soha nem lehet igazán önmaga, 
amennyiben nem áll magas erkölcsi elveken.”

George W. Bush

A napjainkra jellemző párhuzamos valóságokat és aszimmetrikus világunkat ábrá-
zolva a francia Gilles Kepel összehasonlító vallástudós nagyhatású művének címe a La 
revanche de Dieu, amely magyarra fordítva Isten, avagy a hit bosszúja/visszavágása. 
A mű címe rövid idő alatt szállóigévé vált a posztmodern világban.30 A gyorsan változó, 
technológiai innovációk fétisében rajongásig elmerülő emberek tömegeivel, illetve a hit, 
a klasszikus vallásosság és tradíción alapuló létformát elveszítő társadalmak térhódítá-
sával találkozunk. Emellett párhuzamosan vallásos reakcióként megjelentek az új vallásos 
hit, az újjászületést hirdető csoportok világméretű széles közösségei, amelybe oldalágon 
még bekapcsolódnak a new age-es  ezoterikus, transzcendentális mozgalmak is. Kepel 
megállapításai szerint a fenti hitbéli megújulás tömeges jelensége elsősorban az iszlámot 
követő országokban, valamint a keresztény többségű, de erőteljesen szekularizált, hete-
rogén Egyesült Államokban bizonyult a legszembetűnőbbnek az utóbbi fél évszázadban. 
Ezt az amerikai hitbéli megújhodási, a karizmatikus evangéliumi mozgalmat és a velejáró 
közel 70 milliós választói tömeget egyetlen számottevő amerikai politikai erő vagy párt 

28 Reagan  1984.
29 Schwade  2013, 261–282.; Griffith  1987, 97–109. 
30 Kepel  2003. 
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sem hagyhatta figyelmen kívül az utóbbi fél évszázadban.31 Nem túlzás kijelenteni, hogy 
a legutóbbi amerikai elnökválasztáson – amelyet az eddigi legmegosztóbbnak és leg-
botrányosabbnak tartanak az elemzők – a fehér evangélikál, neoprotestáns szavazók 
támogatása nélkül ma nem Donald J. Trump lenne az Egyesült Államok 45. elnöke.32 
Politikai és vallási befolyásuk mérlegelése előtt azonban érdemes egy kis figyelmet szen-
telni a sokat emlegetett új vagy inkább megújulási mozgalom alapelveinek, hittételeinek, 
ezek ugyanis sok mindenre magyarázatul szolgálnak.

A hit lázadásának, illetve a negyedik megújulási mozgalomnak, avagy a társadalom-
tudósok szerint csak Fogel paradigmájának aposztrofált protestáns ortodox megújulási 
mozgalom – a túl intellektuális és szűk körű neokonzervatív politikai eszmeáramlattal 
együtt – az  1960-as  évek újbaloldali, háború-, nemzet- és vallásellenes, nihilista jegyeket 
is mutató polgári radikalizmus ellenreakciójaként értelmezhető. Robert Fogel neves 
gazdaságtörténész szerint a vallásos fehér munkás középosztály és a vallásos déli fekete 
baptista közösség között egyaránt szárnyra kapó evangéliumi megújulási mozgalom 
 10 milliós tömegeket megmozgató hitbéli, vallásos irányzatként igen jelentős gazdasági 
és politikai hatású napjainkig is, bár politikai felértékelődésük a Reagan korszakkal 
kezdődött igazán.33

Az evangéliumiak karizmája

„Ha nem vagy újjászületett keresztyén, 
emberként kudarcot vallottál.”

Jerry Falwell, Amerika prédikátora34

Az evangéliumi mozgalom, amit protestáns ortodoxia jelzővel is szoktak illetni, egy-
háztörténeti szempontból az angol metodizmus és a lutheránus pietizmus keretein belül 
már  1738-ban  megjelent. Kodifikált teológiai meghatározása azonban váratott magára. 
Az  1876 és  1897 között a kanadai Niagara-on-the-lake nevű kisvárosban megrendezett 
Niagara Biblia Konferenciasorozat alkalmával került csak erre sor. Az  1878-as  Niagara 
Hitvallás egy tizennégy főtételen alapuló újító szándékú protestáns reformmozgalomként 
határozta meg önmagát. Alaphittételei közül kiemelendőek a következők: visszatérés 
a bibliai alapokhoz és a  16. században is hirdetett lutheri–kálvini sola scriptura funda-
mentumához, vagyis fundamentalisták a kifejezés eredeti, pozitív jámbor keresztyényi 
értelmében.35 Az agresszív radikalizmustól mentesek és millenaristák, avagy Krisztus 

31 Evangelicals Rally to Trump, Religious ‘Nones’ Back Clinton (2016).
32 Miller  2019, 43–58.
33 Fogel  2000.
34 Jerry Falwell Quotes (s. a.).
35 A protestáns magyar terminológia szerint keresztyén kifejezés használatos megkülönböztetve 
a katolikusok és laikusok által használatos keresztény elnevezéstől.
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második, rövidesen bekövetkező visszatérésére várnak és ezeréves uralmába fektetik 
bizalmukat. Ugyancsak fontos tételük a kiválasztott bibliai zsidó nemzet küldetésének 
és fontosságának hangsúlyozása. Izraelnek, mint globális fontosságú, teokratikus elvű 
és etnikai alapú államnak a létrehozása,36 és mindenkori ügyének feltétlen támogatása. 
A keresztyén fundamentalizmus alapokmánya, magna chartája tartalmazza a legfon-
tosabb sarkalatos hittételeiket: például Krisztus történelmi csodáinak igaz hitét, az Új-
szövetség és Jézus Krisztus személyének primátusát az Ószövetség felett vagy Jézus 
bűnmegváltó küldetésének fontosságát és visszatérésének valós ígéretét. Ezeket a dog-
matikus tételeket már  1910-ben  ratifikálta az akkor még presbiteriánus és református 
kálvinista többségű Északi Presbiteriánus Egyház zsinata.37

A sokat említett újjászületési, keresztyén ébredési hullámok a  18., a  19. és a  20. század 
folyamán négy alkalommal elsősorban az amerikai metodista, baptista és lutheránus 
(evangélikus) egyházi közösségekben találtak követőkre, különösképp a Biblia-övezet-
ként is ismert vallásos közép-nyugati, délkeleti államokban. A híres philadelphiai föld-
rajztudós, Wilbur Zelinsky nevéhez is köthető fogalom szerint a Biblia-övezet államai 
a neoprotestáns egyházak fellegvárainak tekinthetők.38 Itt a karizmatikus és evangéliumi 
protestáns közösségek olyan erős társadalmi, szellemi kisugárzással rendelkeznek, hogy 
még a mélyen vallásos első és második generációs spanyol ajkú katolikus bevándorlók 
is tömegesen válnak a protestáns felekezetek tagjaivá.39

A  20. században az igazi nagy, tömegtársadalmi áttörést a modern telekommunikációs 
eszközök karizmatikus evangéliumi protestáns mozgalmak részéről való hatékony hasz-
nálata jelentette az új jellegű, stílusú karizmatikus evangéliumi protestáns mozgalmak 
javára. Ahogy a sorsdöntő  1960. szeptember 26-i  első amerikai elnökválasztási tévévita 
eldöntötte a versenyt a fiatal, jóképű és energikus Kennedy szenátor javára a sápadt, 
betegesnek és kimerültnek tűnő Nixon ellenében,40 hasonlóképpen óriási hatásúnak 
bizonyultak a rádióközvetítéseken és legfőképpen a televízió képernyőjén keresztül 
terjesztett tömeges evangelizációs műsorok. A tanulmány korlátozott terjedelme miatt 
csak azt a három kiragadott és fontosnak tartott személyiséget ismertetjük, akik a legna-
gyobb szellemi, politikai befolyással rendelkező véleményformáló televíziós hitszónokok 
és politikaalakítók voltak az utóbbi fél évszázadban.

Az  1930-as  években a nagy gazdasági válság idején a katolikus, majd a pünkösdi 
szentek mozgalom pentechostal, illetve a déli baptista egyház prédikátorai által szerkesztett 
rádiós műsorok jelentősen növelték mind a hívők számát, mind a megaegyházakká 
alakuló szervezeteik erejét.  1951-ben  a hírneves Fulton J. Sheen rádiós-tévés evangelizátor 

36 A  19. század végén még nem létezett Izrael állam a brit fennhatóságú Palesztinában egészen  1948-as  
létrehozásáig.
37 A keresztyén fundamentalizmus története, az evangelikalizmussal való viszonya/tévhitek 
és előítéletek (2016). 
38 Zelinsky fő műve Az Egyesült Államok kulturális földrajza címet viselte  1973-ban, ahol 
a vallásföldrajz elnevezést is alkalmazta.
39 O’Laughlin  2017.; America’s Changing Religious Landscape (2015).
40 Gilbert  1998. 



1797

A hit visszavág, avagy az újkeresztény vallásos eszmék fontossága az amerikai politikai diskurzusban

prédikátort a Time magazin az „első televangelista” titulussal ruházta fel.41 Ő volt az, 
aki tulajdonképpen elindította az új hittérítő és toborzó műfajt az Egyesült Államokban. 
Érdekes módon azonban e műfaj koronázatlan királya mégsem Sheen lett, hanem 
a méltán világhíres William, avagy Billy Graham déli baptista prédikátor, aki korának 
összes amerikai elnökének spirituális tanácsadójává is vált. Döbbenetes népszerűsége 
és karizmája miatt kérték ki a tanácsát. Közeli kapcsolatban állt Eisenhower és Nixon 
elnökkel, de különösen szívélyes, bizalmas baráti viszony fűzte Lyndon B. Johnson 
elnökhöz is. A „Krisztus személyes keresztes lovagjának” is tekintett Grahamet élete 
során – az audiovizuális adatok értékelése alapján – kb. 2,2 milliárd ember hallgatta 
végig  185 országban. Személyes felhívására, asszisztenseinek dokumentációja szerint, 
kb. 3,2 millió ember tért meg és született újjá Krisztus-követőként42 – többek között 
ifjabb Bush elnök is. Graham, a legtöbb fehér déli baptista prédikátortársával ellentétben, 
a faji integráció híve és terjesztője volt, elsősorban a „megtért” Krisztus-követő hívőkre 
vonatkoztatva elképzeléseit.

A prédikátorként és elnöki spirituális tanácsadóként jelentős szellemi és politikai 
befolyással is rendelkező Graham mellett feltűnt egy másik nagyon népszerű, hatékony 
egyházi szervezetépítő és politizáló személyiség is, a szintén déli baptista hitszónok, 
a virginiai Jerry L. Falwell. Egy agnosztikus, szeszcsempész apa gyermekeként, fiatalon, 
22 évesen, de hitében megerősödve, megtért keresztyénként szülővárosában, a virginiai 
Lynchburgben megalapította a 35 hívőből álló Thomas Road-i  baptista egyházi közös-
séget. Ebből a közösségből egy évtized alatt több ezer hívőt számláló, a társadalmi szük-
ségletek minden szegmensében szolgáltatásokat nyújtó óriásegyház vált (megachurch). 
Falwell  1956-ban, a sikeres rádiós hitszónoki tapasztalatai alapján, elkezdte az Evangé-
lium órája című heti rendszerességgel sugárzott televíziós prédikációit.  2007-ben  bekö-
vetkezett halála után fia, Jonatán vette át a műsort, és máig sikeresen viszi. Grahammal 
ellentétben Falwell, az amerikai Déli Baptista Egyházra jellemzően, a keresztény taní-
tással összeegyeztethetőnek tartotta a faji szegregációt, a fekete hívők kirekesztését. Ezt 
a tézisét pedig radikális, jobboldali republikánus ideológiával párosította. Falwell kon-
zervatív ideológiájának és evangéliumi küldetésének sikeres ötvözete eredményeképpen 
 1979-ben  egy katolikus és egy zsidó származású hitszónok társával együtt megalapította 
az Erkölcsi Többség névre hallgató radikális, keresztény-konzervatív és társadalmi-poli-
tikai mozgalmat. Ez a szervezet rövid idő alatt óriási hatásúvá és megkerülhetetlen poli-
tikai tényezővé vált. A választói preferenciák és hitbéli meggyőződés összefüggéseinek 
vizsgálata azt bizonyítja,43 hogy a hit, az ideológia és a politikai marketing hatékony 
alkalmazásának eredményeképpen az Erkölcsi Többség mögött álló több milliós választó-
tömeg az elnöki székbe juttatta Ronald Reagant.44 A szociológiai felmérések alapján nem 
túlzás kijelenteni, hogy a reagani kormányzás sikereitől lendületet és energiát nyert több 

41 Rodgers  2006.
42 Howell  2015, 1–12. 
43 Evangelicals Rally to Trump, Religious ‘Nones’ Back Clinton (2016). 
44 Banwart  2013.
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tízmilliós mozgalom hatalomra segítette az ifjabb és az idősebb Bush elnököt, illetve 
 2016-ban  a botrányhős New York-i  ingatlanmágnás Donald J. Trumpot is.45

Falwell munkásságának jelentőségét és szellemi befolyásának hatékonyságát nem csak 
az Erkölcsi Többség mozgalom jelzi.  1971-ben  szülővárosában megalapította a Liberty 
Egyetemet is, ahol 350 szakon több ezer diákot tanítanak nappali, továbbá közel százezer 
hallgatót oktatnak innovatív, online távoktatásos képzés keretében. Falwell teológiája 
sokkal gyakorlatiasabb, politikacentrikusabb, mondhatni világiasabb volt, mint például 
Grahamé. Ez konkrét ellenségképet is nyújtott követői számára. Harcot hirdettek a sze-
kularizáció, az abortusz, az ateizmus, a homoszexualitás, a feminizmus, a faji egyenlőség 
és következésképp a mindezeket elutasító amerikai liberális demokraták ellen. A sokat 
hangoztatott és nem túl pozitív tartalmú „keresztyén cionista” (Christian Zionism) kife-
jezés is tőle eredeztethető. A falwelli evangéliumi teleológikus felfogásban az új Izraelnek 
(Amerikának) kötelessége támogatni ó-Izraelt és a zsidó népet, harcolva a „sátáninak” is 
bélyegzett iszlám ellen. A drámai hatású 9/11-es  események is a végítélet napjait idéző 
kontextusba ágyazódtak az evangéliumi hitszónokok értelmezésében.  2006-ban  John 
Hagee tiszteletes létrehozta az Egyesült Keresztyének Izraelért elnevezésű szövetséget, 
a deklaráltan keresztény cionista, iszlámellenes szervezetet. A Republikánus Párt radi-
kális jobboldali szárnyaihoz tartozó Tea Party és alt-right mozgalom prominensei, mint 
Sarah Palin, Ted Cruz elnökjelöltek vagy Trump elnök elhíresült egykori főtanácsadója, 
Steve Bannon is tevékenyen támogatták a szervezet elképzeléseit és egyetértettek annak 
Izrael-politikájával.46

Falwell  2007-ben  bekövetkezett halála óta sokan napjaink amerikai keresztény jobb-
oldali közösségének igazi szellemi vezetőjének a déli baptista hitszónokot, Marion Gordon 
„Pat” Robertson tiszteletest, a milliárdos médiamogult és befolyásos televangelizátort 
tekintik, aki a Regent Egyetem rektora és egy műholdas keresztény televízió alapító 
tulajdonosa. Híres 700-as  Klubja hazánkban is nézhető televíziós program. A szerkesztő-
műsorvezető Robertson ugyancsak a „modern Krisztus-lovag”. A keresztény jobboldali 
közösségekben úgy tartják, hogy támogatása nélkül – avagy ellenében – nagyon nehéz 
a mai amerikai közéletben boldogulni. A fenti megállapításaink mentén kijelenthetjük, 
hogy az Erkölcsi Többség mozgalom és Robertson támogatása nélkülözhetetlen ténye-
zőnek bizonyult az idősebb és az ifjabb Bush elnökké, illetve Rudy Giuliani New York 
polgármesterévé választásában is. A Yale-en diplomázott Robertson, miután  1955-ben  
furcsa módon elbukta a New York-i  jogász szakvizsgáját, megtért és új keresztyén pré-
dikátorként az  1960-ban  alapított országos keresztény televízió segítségével hamarosan 
a neoprotestáns amerikai közösség meghatározó médiaszemélyiségévé vált.47  1987-ben, 
a nagy jobboldali fordulat időszakában és a Reagan-korszak végén, Robertson népsze-
rűsége és ambíciója csúcsán úgy érezte, hogy a republikánus párt belső elnökjelölti elő-
választási kampányában (the GOP primaries) is megméretteti magát az akkori alelnök 

45 FitzGerald  2017, 65–75.
46 Bélin  2017.
47 Robertson  2018.
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George Bush ellenében. Azonban az előválasztási kampány nem sikerült túl szerencsésen 
Alaszka és Hawaii államok kivételével. Emiatt visszalépett, illetve lelkes támogatásáról 
biztosította a későbbi győztes republikánus elnökjelöltet, George H. W. Busht.

Összegzés

A racionális, tudományos világképpel is kiegyezni igyekvő hívő ember számára döbbe-
netes és visszatetsző lehet az a vallási fanatizmus és bigott hitvilág, amely több millió 
keresztény állampolgár sajátja az Egyesült Államokban. Amerika végletesen polarizá-
lódott, aszimmetrikus és párhuzamosan egymás mellett élő társadalmak szövevényes 
rendszerévé vált a  21. századra. Egymás mellett élnek és egymással versengenek a világi 
élvhajhász fogyasztói társadalom tagjai, a Marsra készülő és a világháló virtuális valósá-
gában élő tudomány és technika fétisű új generáció fiataljai, a középkori szemléletmóddal 
és vallási fanatizmussal az élő hitben örvendező evangéliumi közösségek hívő tömegei.48

A visszafogott, konzervatív keresztény Dreher alapelvei szerint Amerikának és a pol-
gárainak vissza kell térniük a biblikus, hitalapú, magasabb erkölcsiségű életmódhoz. Igaz, 
más formában, de a konzervatív politikai filozófiában ez a gondolat már az ezredforduló 
idején megjelent, elég csak William Kristol és Robert Kagan írásaira gondolunk. A neves 
neokonzervatív gondolkodók, republikánuspárti tanácsadók szerint példaértékű volt 
a Ronald Reagan által fémjelzett vallásos erkölcsiséggel bíró elnöki politikai iránymutatás 
az amerikaiak és a világ számára.49 Büszke tartással és messianisztikus küldetéstudattal 
felvértezve, ugyanakkor a realista külpolitika talaján maradva kimagaslóan nagy telje-
sítményre és megbecsülésre volt képes.50 Ez a morális példamutató kiállás és vallásos 
ihletésű politikai vízió jelentősen megkopott, illetve átalakult az idősebb és ifjabb Bush 
elnök kormányzása idején, a demokratapárti Clinton és Obama elnök felfogásából pedig 
teljesen eltűnt. A jelenlegi konzervatív jelzővel is illetett republikánus Trump elnök sem 
az „emelkedett keresztény moralitást” tükrözi döntéseiben vagy gyakran megbotrán-
koztató nyilatkozataiban, inkább a Dreher által is megvetéssel említett, a kereszténység 
politikai marketing szerinti szavazatmaximalizáló árucikké silányításának visszatetsző 
taktikáját követi. Érdekes nyelvészeti és szemantikai elemzés tárgya lehetne a jobboldali 
keresztény konzervatív elnöki retorikai fogásainak a vizsgálata. Elég felidézni Reagan 
elnök szavait a gonosz, sátáni birodalmáról, amellyel a Szovjetuniót illette és George 
W. Bush istentelen, terrorista lator államait vagy immár a teológiai tartalmaktól mentes, 
sajátosan szókimondó Trump elnök-féle „szeméthalom államok” jelzőit.

Amint fentebb láthattuk, Amerikában nem lehet eltekinteni a milliós szavazótá-
borral rendelkező mélyen vallásos, a kollektív irracionalitás jegyeit hordozó, radikális, 

48 De emellett még hivatalosan bejegyzett amerikai Sátán-egyház is működik.
49 Reagan elnök mélyen vallásos szülők, katolikus ír apa és presbiteriánus skót–angol származású anya 
gyermeke volt. Kengor  2005. 
50 Magyarics  2017,  18–32.
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fundamentalista neoprotestáns közösségek igényeitől. Őket a hitbéli meggyőződésük 
alapján jobban érdekelnek bizonyos elvek és politikai eszmék, mint a gazdasági, pénz-
ügyi mutatók, a globális környezeti problémák vagy az ország külpolitikai helyzete. 
Ugyanakkor a kevésbé iskolázott és a bonyolult tudományos-társadalmi kérdésekben nem 
igazán járatos keresztény konzervatív választópolgár nem Reinhold Niebuhr bonyolult 
protestáns politikai filozófiájából, Molnár Tamás katolikus eszméiből vagy éppen Roger 
Scruton környezettudatos konzervatív filozófiájából fog elsősorban erőt és hitet merí-
teni. Inkább a Jerry Falwell és a Pat Roberston-féle karizmatikus személyiséggel bíró 
közérthető és mindentudó posztmodern bölcsek, médiaszemélyiségek prédikációiban 
találja meg a követendő utat és igazodási pontot.

Ebből a megközelítésből már más megvilágításba kerül és érthetőbbé válik Trump 
elnök népszerűsége. Ahogy a  2017 decemberében hozott nemzetközi vitát és konflik-
tust gerjesztő döntése is Jeruzsálemről, amelyet Izrael „igaz fővárosának” ismert el.51 
Trump elnök egyrészt érvényt szerzett az  1995. évi az Amerikai Nagykövetség Jeru-
zsálembe költözéséről szóló törvénynek, másrészt szimbolikus politikai gesztust is tett 
Izraelnek, illetve saját, elkötelezett Izrael-párti evangéliumi és ortodox zsidó támoga-
tóinak. Ezen a ponton is tetten érhető a vallásos hit és eszmeiség jelentős hatása a poli-
tikára, a jézusi tanítás nagyon világias átértelmezéseképpen megadva az elnöknek, ami 
az elnöké és a hívőknek, ami a hívőké.
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Vallások, vallási közösségek Afganisztánban

Novák-Varró Virág

„Tehát különböző vallásaink vannak. 
De az emberiség egy és oszthatatlan. 

Olyan, mint egy kert, amelyben különböző virágok vannak, 
de a kertész ugyanúgy gondozza mindet, 

megkülönböztetés nélkül.”

Gajinder Singh1

A vallásnak, vallásos hitnek mindig is kiemelt jelentősége volt és van a mai napig a tár-
sadalmakban, különösen az olyan premodern országokban, mint amilyen Afganisztán 
is. Afganisztánban azonban az iszlám a társadalom egy olyan formáját konzerválta, 
amelyben a vallás nem mint ideológia jelenik meg, hanem egy mindent átfogó élet-
módot jelent. Ha megvizsgáljuk az országról készült felméréseket, statisztikákat, azt 
találjuk, hogy a lakosság szinte  100%-a  muszlim, mégis érdemes figyelmet fordítani 
az egyéb vallási közösségekre, illetve a régmúlt vallásaira, hiszen ezek nyomai a jelen-
kori Afganisztán vallási gyakorlataira nagy hatással vannak. Jelen tanulmány célja, 
hogy történelmi perspektívában átfogó képet adjon az afganisztáni vallásokról és azok 
politikaalakító szerepéről.

Afganisztáni vallások

Az Afganisztáni Iszlám Köztársaság államvallása az iszlám, ahogy azt a  2004-es  
alkotmány második cikke2 is rögzíti. A CIA World Factbook3 adatai szerint jelenleg 
Afganisztán lakosságának 99,7%-a  muszlim, és csupán a maradék 0,3% egyéb vallású. 
A muszlim vallásúak azonban korántsem egységesek, bár többségük az iszlám szunnita 
ágához tartozik (84,7–89,7%), jelentős síita kisebbség (10–15%) is jelen van az ország-
ban.4 Ám ez nem jelenti azt, hogy soha nem létezett más vallás az országban. Habár 
mára az iszlám uralja a hitéletet, történelme során a területén átvonuló és megtelepedő 
különböző kultúrák magukkal hozták a vallásaikat, amelyeknek lenyomatai megtalál-
hatók a jelenkori Afganisztánban.

1 Szikh parlamenti képviselő  1988–1992. Kabul, Afganisztán.
2 The Constitution of Afghanistan (2004). 
3 The World Factbook: South Asia: Afghanistan (2020). 
4 A megadott tág intervallumok annak köszönhetők, hogy Afganisztánban nem készíthetők pontos 
nyilvántartások a lakosságra vonatkozóan, mivel hiányoznak az ehhez szükséges tárgyi és humán 
feltételek, illetve a kiterjedt közigazgatás. 
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Iszlám előtti vallások és nyomaik

Zoroasztrizmus

 A zoroasztrizmust a Kr. e. 6. században alapította Zarathustra iráni próféta. A vallás-
alapítót több legenda is Balkh városához köti: egyesek szerint születési helyének vagy 
halálának adott otthont5 az akkori Baktria fővárosa. Más források az első prédikációjának 
helyszíneként tartják azt számon.6 A vallás földrajzi kiterjedtsége az Iráni-fennsíktól 
Transzoxánián7 át Észak-Indiáig terjedt.8 A legnagyobb istenek között tisztelték Anahit-át, 
az égi folyó istennőjét, akinek templomot is emeltek Balkhban. Ugyan a szentélynek 
mára nem maradtak nyomai, az Oxus folyó (Amu-darja) istennőjének képével díszített 
érméket tártak fel egy bagrâmi ásatás során.9 A zoroasztrizmus az iráni birodalmak 
államvallása volt az iszlám hódításáig. A vallás nyomai felfedezhetők a mai perzsául 
beszélő közösségek hagyományaiban, különös tekintettel a vallási ünnepekre, például 
noruz – perzsa újév idején tűzugrás – és az imádkozás külső jegyeire: egy irányba – tűz 
felé – való imádkozás, harang szólít az imára, rituális mosakodás.

Buddhizmus

Az iszlám hódítás előtti Afganisztán egyik legjelentősebb vallása a buddhizmus volt, 
amely egészen a 13. század végéig meghatározó szerepet játszott a területen élő népek 
életében. Az első fennmaradt, Afganisztánhoz köthető buddhista legenda szerint10 Balkh 
városát egy, a buddhizmusra áttért afgán kereskedő, Bhallika alapította az i. e. 500-as  
években.11 A hínajána buddhizmus a Kr. e. 6. századtól jelen van az országban, a főbb 
buddhista központjait az ország középső-északi részén, a Hindukus-hegység völgye-
iben – különösképp Bâmyân és Balkh térségében – alakította ki. Az évszázadok során 
az afgán földek felett uralkodó, egymást váltó birodalmak és dinasztiák kimondva-ki-
mondatlanul is magukévá tették a vallásszabadság elvét, ha uradalmuk e távol eső részéről 
volt szó. A vallási tolerancia lehetővé tette, hogy olyan virágzó buddhista központok 
alakulhassanak ki, mint a Nava Vihāra kolostor Balkhban vagy mint a Hadda kolostor 

5 Wahab–Youngerman  2007, 37–38.
6 Eduljee  2005.
7 Transzoxánia történelmi tartomány Közép-Ázsiában, az „Oxus folyón túli” (a mai Amu-darja folyó) 
területeket jelöli. 
8 Skjaervo  2005.
9 Naweed  2013, 63.
10 Afghanistan: Eight Strands for Afghanistan (s. a.). 
11 The Story about the Royal Tree (Tapussa and Bhallika) (s. a.). 
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Jalâlâbâd közelében.12 Ezek a vallási központok nemcsak a hívőket szolgálták ki, hanem 
a szent helyekre látogató zarándokok révén a városokat is felvirágoztatták.

A buddhizmus az arab hódítást követően sem veszített jelentőségéből. Bár megje-
lent a területen az iszlám, az Omajjád-dinasztia (665–750) a nem muszlimok számára 
meghagyta a lehetőséget a saját vallásuk további gyakorlására – adófizetés ellenében. 
A dinasztia legvallásosabb uralkodója, II. Omár volt az első, aki birodalma minden szeg-
letébe el akarta vinni az iszlámot, azonban mindezt önkéntes alapon, azaz a vallás meg-
ismerését követő, saját akaratból történő áttérésként képzelte el.13 Az Abbászida-dinasztia 
(750–1258) ideje alatt görög és szanszkrit nyelvű művek mellett több buddhista vallási 
szöveget is lefordítottak arabra. Erre az időszakra a szellemi pezsgés volt a jellemző, 
amely az afganisztáni buddhizmus tekintetében a perzsa nyelvű versekben manifesztá-
lódott leginkább. A perzsa irodalomban a buddhizmusból vett képek, helyszínek, alakok 
egészen a 13. századig, a mongol hódításig markánsan jelen voltak.14

A mongol terjeszkedés idején is működtek az afganisztáni buddhista központok, 
ebben Dzsingisz kán sem változtatott – addig tolerálta más vallások gyakorlását, amíg 
azok az ő sikereiért imádkoztak. Az őt követő mongol uralkodók is támogatták a budd-
hizmust, azonban a Csagatáj Kánság szétszakadásakor (1321) a kánok felvették az isz-
lámot.15 Innentől kezdve Afganisztánban a buddhizmus meghatározó vallási szerepét 
az iszlám váltotta fel.

Az iszlám és a buddhizmus első, több évszázadon keresztüli, működőképes és békés 
együttélésére példa épp a jelenkori világ egyik legforrongóbb szeglete, Afganisztán 
volt. Habár a buddhizmus a mai Afganisztánra direkt hatást nem gyakorolt, a több év-
százados jelenléte otthagyta a lenyomatát a helyi szokásokon (buddhista kolostorok 
mintájára alakították ki a madrasakat, a vallási iskolákat16) és gondolkodásmódon (filo-
zófiai szkepticizmus, részleges igazság megjelenése a szúfizmusban).17 A buddhisták 
jelenléte a mai Afganisztán társadalmában szinte érzékelhetetlen, azonban az évszázadok 
során a tárgyi emlékek egész halmazát hagyták hátra, ezzel is gyarapítva az afgán föld 
kulturális értékeit.18

Hinduizmus – hindu és szikh közösségek 

A hinduizmus afganisztáni megjelenését a bronzkorra lehet datálni, amikor a terület még 
az Indus-völgyi civilizáció részét képezte. A hinduk szerint az ország neve a szanszkrit 
„Upa-Gana-stan”-ból  ered, ami annyit tesz, „a szövetséges törzsek által lakott hely”. 

12 Khan  2016.
13 Berzin (s. a.).
14 Berzin  2010,  194–195.
15 Berzin (s. a.). 
16 Yusuf  2010,  178.
17 Berzin  2010,  198.
18 Afghanistan  2018 International Religious Freedom Report (2019).  16. 
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Az India északnyugati határterületein élő törzseket már a védikus irodalom is megem-
líti, a pastunok neve a Védákból ismert paktha törzsből származhat.19 Az Afganisztánt 
északkelet–délnyugati irányban átszelő hegység, a Hindukus elnevezésének eredetéről 
bár megoszlanak a vélemények,20 már a  14. századi marokkói utazó, Ibn Battúta is úgy 
hivatkozott rá, mint „az a hely, ahol halál vár a hindukra”.21 Ezek az etimológia által 
vizsgált kifejezések mind azt bizonyítják, hogy hindu közösségek már jóval az iszlám 
érkezése előtt is éltek Afganisztán területén.

Az 5. és a 8. század között több kínai zarándok (Fa-hszien, Hszüan-cang) is eljutott 
az afgán területekre, beszámolóikból lehet tudni, hogy a virágzó buddhizmus mellett 
hindu vallási központok is működtek az országban.22 Az iszlám hódítása után a hinduk 
továbbra is gyakorolhatták vallásukat, ennek biztosítékát a „könyves népek” kategóriá-
jának kiterjesztése adta meg, amelynek révén a hinduizmus és a buddhizmus is zavarta-
lanul tovább élhetett az iszlám mellett.23 Később, a Ghaznavida-dinasztia Ézaknyugat-In-
diában való terjeszkedésének következtében azonban sok hindu tért át az iszlám hitre.24

A hindu és szikh közösségek bár évszázadok óta tagjai az afgán társadalomnak, 
az elmúlt évtizedek megpróbáltatási jelentősen megtizedelték ezeket a vallási kisebb-
séget. Habár a muszlimok alkották az ország többségét, a vallási tolerncia miatt nem 
próbálkoztak erőszakos hittérítéssel, és a felekezeti hovatartozásnak sem volt politikai 
jelentősége egészen  1992-ig.25 A polgárháborút megelőző időszakban együttesen kb. 
 200 ezer tagja volt a két közösségnek.26 A kilencvenes évek háborúi következtében 
azonban jelentős mértékű kiáramlás kezdődött, amelynek eredményeképpen mára hoz-
závetőlegesen csupán  180 család (kb. 900 fő) maradt az ország területén.27 A főbb hindu 
és szikh csoportok Kabul, Jalâlâbâd és Ghazni városában összpontosulnak.

A hinduk és a szikhek hagyományosan az ország gazdaságában töltöttek be fontos 
szerepet, elsősorban a pénzpiacot tartották ellenőrzésük alatt.28 Jelenleg azonban szinte 
teljes mértékben kiszorulnak a munkaerőpiacról a vallási diszkrimináció miatt, ráadásul 
a többségnek a földjét is elvették (gyakran a helyi vezetők), így abból sem származik 
bevételük.29 Ezért sokan kénytelen a gurdwarákban30 és templomokban élni, amelyet 
a közösség tart fent a jobb módúak adományaiból. Gyakran ezek az imahelyek adnak 

19 Kapoor  2014, 4.
20 A Hindukus elnevezés származhat a perzsa „hinduk hegye” [Hindū Kūh (هوکودنھ) vagy Kūh-e Hind 
 kifejezésből, ugyanakkor létezik olyan értelmezés is, miszerint a „kus” („koš”) a perzsa [(ِهوک دنھ)
gyilkolni (koštan نتشک) igéből ered.
21 Vogelsang  2002, 9.
22 Höllmann  2006, 27–31.
23 Yusuf  2010,  178.
24 Marsden  2002, 25–28.
25 Rashid  2001, 82.
26 Abdali  2013.
27 International Religious Freedom Report (2016). 
28 Rashid  2001, 82–83.
29 Singh  2015, 3.
30 A gurdwara jelentése: szikh imahely, szó szerint: „ajtó a guruhoz”.
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lehetőséget a tanulásra azoknak a hindu és szikh tanulóknak, akik kiesnek az állami 
oktatásból.31

A szikh és hindu közösségek hagyományosan (történelmi és a társadalomban betöl-
tött szerepükből fakadóan) nem vettek részt jelentős mértékben az államigazgatásban. 
A  20. század első felében egy hindu politikus, Diwan Naranjan Das került pénzügy-
miniszeri pozícióba, ő volt az első, aki a hindu és szikh vallási kisebbségeket képviselte 
kormányzati szinten.32 A két közösségnek ugyanakkor nem volt biztosított mandátuma 
a parlament alsóházában, amelyen a  2016-os  választási törvény módosítása változtatott; 
már egy közös képviselővel vehetnek részt a Wolesi Jirga munkájában.33

A hindu és szikh közösségek jövője a szélsőséges iszlamista csoportok egyre növekvő 
befolyásával és területi kiterjedtségével napról napra bizonytalanabbá válik. Az állam 
nem képes (nem mutat hajlandóságot) a vallási kisebbségek jogainak garantálására, sok 
esetben az állami intézmények helyezik nyomás alá a más vallásúakat az iszlám vallás 
felvételére.34

A kereszténység

A kereszténység közép-ázsiai megjelenése a 2. századra tehető, Tamás és Bertalan apos-
tolok baktriai utazásának nyomán tértek át először afgánok keresztény hitre. Számottevő 
közösség azonban ekkor még nem alakult ki, bár a 6. századtól kezdve Herât a Keleti 
Asszír Egyház egyik jelentős püspökségének adott helyet.35 Az iszlám és a kereszténység 
közel 600 éven keresztül jól megfért egymás mellett, az iszlámra való áttérés okai mögött 
kezdetben a saját, belső késztetés állt, és nem a kényszerítés. Ennek a 13. században 
a mongol hódítással vége szakadt, amikor Ghazan urakodó felvéve az iszlámot, állam-
vallássá nyilvánította azt. A Timuridák ideje alatt is folytatódott a keresztények üldöz-
tetése, így a  15. századra szinte teljes mértékben felmorzsolódtak a keresztény közös-
ségek – vagy áttértek az iszlámra és beolvadtak, vagy elhagyták az országot.36

A mai Afganisztán területén élő keresztények létszámáról nincsenek megbízható 
friss adatok, egy  2009-es  riport becslése szerint 500 és 8000 fő között lehet(ett) a szá-
muk.37 Az afgán közbeszédben nem jelenik meg a vallási kisebbségek témája, így 
a keresztények jogi helyzetének tisztázatlansága vagy a politikai képviseletének hiánya 
sem.38 Bár az alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, ugyanakkor a nem muszlimok 
nem tölthetnek be bizonyos tisztségeket (például a köztársasági elnök csak muszlim 

31 Singh  2015. 
32 Foschini  2013, 5.
33 Afghan Election Law (2016). 
34 Singh  2015, 2.
35 Tande  2008. 
36 Tierney  2012.
37 Ballard  2011, 30.
38 Kunze  2011, 55.
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lehet).39 Jelenleg nem működnek az országban keresztény iskolák. A nem kormányzati 
szervek és segélyszervezetek munkáját pedig sokszor gyanakvással követik a muszlim 
lakosok, attól tartva, hogy keresztény hittérítő tevékenységet folytatnak.40 A muszlimok 
és keresztények közötti vegyes házasságok kötésére elméleti síkon van lehetőség, azonban 
ez a gyakorlatban ritkán történik meg.41

A keresztények jelenlétét Afganisztánban ugyanúgy veszélyeztetik a szélsőséges 
csoportok, mint a hindukét és szikhekét, ráadásul a politikai érdekképviselet hiánya 
miatt ők még inkább marginalizált szereplői az afgán társadalomnak. Tovább nehezíti 
a helyzetet, hogy Afganisztán a világ azon hét országa közé tartozik, amelynek egy-
általán nincs diplomáciai kapcsolata a Szentszékkel.

A zsidóság

Az afganisztáni zsidók jelentős vallási kisebbségként működtek, létszámukról az első 
feljegyzés  1080-ból  származik, ekkor az afgán zsidóság 40 ezer főt számlált. A 12. szá-
zadra ez a szám megkétszereződött, a fejlődést azonban itt is megakasztotta a mongol 
hódítás.42 A zsidók és az afgánok (pastunok) közötti kapcsolat szoros volt, mivel mindkét 
csoport Izrael tíz elveszett törzséhez tartozónak vallotta magát.43 A következő ismert 
adat  1840-ből  származik, ekkor kb.  1500 zsidó élt Afganisztán területén. A  20. század 
elején a közösség 5000 főre gyarapodott, azonban az Afganisztánt is elérő náci befolyás 
a zsidók üldöztetéséhez vezetett. Innentől kezdve felgyorsult az afgán zsidók kivándor-
lása elsősorban palesztin területekre és Indiába, majd  1948-tól  Izrael, illetve az Egyesült 
Államok voltak a fő célállomások.  1968-ra  800 főre csökkent a zsidó közösség száma,44 
a hivatalos statisztikák szerint pedig mára csupán egy ember vallja magát zsidónak 
Afganisztánban.45

39 The Constitution of Afghanistan (2004),  16. 
40 International Religious Freedom Report (2016).  16. 
41 Kunze  2011, 62.
42 Frogel  2015, 2.
43 A pastun törzsek jelentős része meg van győződve a legenda valódiságáról, miszerint az elveszett 
izraeli törzstől származnak. Sok pastun „Bani-Israel”-nek, Izrael fiának nevezi magát. A  19. században 
a nyugati tudósok is elfogadták ezt az elméletet, lásd Moore  2001 [1861], sőt az afgán királyi család 
is Benjámin törzsére vezette vissza az eredetét. Az izraeli törzs Afganisztánban való felbukkanását 
a következő legendával magyarázzák: Izrael első királyának egyik fiát Jeremiásnak hívták, akinek 
a fia Afghana volt. Miután az izraeli törzsek hazatértek a jeruzsálemi fogságból, az afgánok elődei 
Jeruzsálem helyett a mai Hazaradzsat területén telepedtek le. Varga  2010, 35–36.
44 Frogel  2015, 2–3.
45 International Religious Freedom Report (2016). 3.
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Az iszlám

Az iszlám nem sokkal keletkezése után, a 7. században már megjelent Afganisztánban. 
Miután az arabok győzedelmeskedtek a Szaszanida Birodalom felett, folytatták hódí-
tásaikat keletre.46 A 651-ben  megvívott herâti csata arab győzelemmel zárult, amely 
szabad utat engedett az iszlám terjeszkedésének Afganisztán keleti részeibe. Azonban 
az iszlám térhódítása az afgán törzsek között nem ment zökkenőmentesen. Különösen 
a keleti városok lakói álltak ellen az új vallásnak, az e területeken élők a 9. század végéig 
nem is tértek át. A változást a Szaffárida-dinasztia hozta meg, amikor az iszlám mind 
elterjedtségében, mind jelentőségében a maihoz hasonló állapotot mutatott.47 A muszlim 
vallás igazán hangsúlyossá, a kultúrát átható és tudományokra is nagy hatással bíró 
jelenséggé a  14. században, a Timuridák alatt vált. Az afgán lakosságra és az ʿulamâra 
a  19. századtól kezdve a szunnita iszlámhoz kapcsolható két iskola, a hanafi jogi iskola 
és az indiai deobandi iskola volt kiemelkedően nagy hatással.48 A politikai iszlám meg-
jelenésére az  1960-as  évekig „várni kellett”, ugyanis ekkorra emelkedtek ki azok a főként 
városi értelmiségi, egyetemet végzett fiatalok, akik megismerve a Muszlim Testvériséget, 
saját szervezetet alapítottak Afganisztánban.

Az afgán lakosság döntő többsége (mintegy 85%-a) a szunnita iszlám híve, míg 
 10–15%-a  síita hitű. A szunniták többsége a hanafita jogi iskolához tartozónak vallja 
magát. A hanafiták hagyományosan decentralizált és hierarchia nélküli rendszerbe szer-
veződtek, ez a felfogás kihatott az afgán államszervezésre is. A legtoleránsabb vallás-
jogi iskola mivolta révén a vallásjogi ítélkezésben teret engedett a szabad vélekedésnek, 
ugyanakkor a ḥadīthoknak nem tulajdonít nagy jelentőséget, csupán a kétségtelenül 
hiteleseket tekinti az ítélkezés alapjául.49 Afganisztánban a legtöbb síita a tizenkettesek, 
kisebb részük a hetes irányzatához tartozik. A tizenkettesek többségét a hazara etnikai 
csoport alkotja, míg a hetesek az Északkelet-Afganisztán területén élő „hegyi tadzsikok”. 
A siíták a dzsafari vallásjogi iskolához tartoznak.

Az afganisztáni szúfi rendek50 meglehetősen hagyománykövetők, leginkább az ortodox 
vonalat képviselik. Két jelentős szúfi rend működik az országban: a Qaderija és a Naqsh-
bandija rend.51 A szúfi mesterek (pirek) vallási közösségekben betöltött szerepük kissé 
eltérő a mollâkétól, már a tisztség elnyerésében is különbség mutatkozik, hiszen a pireknél 
ez örökletes alapon történik.52 Afganisztánban a vallások között a szúfi rendeknek volt 
a legnagyobb mozgástere a mindenkori uralkodóktól, kormányoktól. Amellett, hogy 

46 Holt–Lambton–Bernard  1970, 61–62.
47 Cultural Islam in Afghanistan (2012). 
48 Borchgrevink  2007, 22.
49 Simon  2009,  18–19.
50 A szúfizmus Perzsiából és Közép-Ázsiából származik, az iszlám misztikus irányzata, amely 
eredetileg középkori mozgalomként jött létre a hatalommal, intellektualizmussal, a törvényekkel 
és mollâkkal szemben. Rashid  2001, 84.
51 Ferguson  1996.
52 Borchgrevink–Harpviken  2010a. 
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viszonylagos függetlenséggel tudtak működni, politikai befolyásra is szert tettek, köszön-
hetően a törzsi határok közötti szabad mozgásuknak.53 A szúfi rendek szerepe a szov-
jetek elleni háborúban felértékelődött, mivel ők voltak azok, akik az egyes etnikumok 
és mudzsahed pártok között hálózatot tudtak kiépíteni.54

Vallások összefonódása

Afganisztánban a 7. századot követően az iszlám előtti vallások fokozatosan kezdtek 
eltűnni, azonban erőteljes ráhatás és keveredés volt kimutatható az új vallással. A régi 
vallások egyes elemei az iszlámhoz köthető alakokkal, történetekkel beolvadtak az afga-
nisztáni iszlám hitbe és vallásgyakorlásba. Erős fúzió különösen a szúfi irányzatnál 
figyelhető meg, ahol a misztikus iszlám vallásgyakorlásába beleférnek a sámánizmus 
hagyományainak részei is.

A preiszlám hagyományok főként a babonákban élnek tovább, amely az iszlám térhó-
dítása ellenére is az afgán hétköznapok részét képzik. Ilyen például a szentek sírhelyeinek 
(ziârat) látogatása, amelynek természetfeletti jellemzőket tulajdonítanak. Ziârat lehet 
egy grandiózus mecset, de akár egy egyszerű sírhely is szolgálhat zarándokhelyként. 
A közép-ázsiai sámánizmus hagyományaiból ismert szalagokkal, színes anyagdarabokkal 
való díszítés mellett (melynek funkciója, hogy felhívja a figyelmet a zarándokhelyre) 
egy afgán jellegzetesség jelenik meg a ziârat falain, a kerítésein, mégpedig a kecske-
szarvak. A kecske a neolitikumtól kezdve jelentős szerepe töltött be az afgánok hétköz-
napi és vallási életében egyaránt, amelynek gyakran természetfeletti tulajdonságokat 
tulajdonítanak. A ziâratokat misztikus helyeknek tartják, ahol Isten teret enged a lel-
keknek, szellemeknek, hogy visszatérjenek a földre, az emberek pedig „áldozatot” (ételt, 
pénzt, tömjénégetést) mutatnak be a „tanácsadásért”. A szent helyekről és környékéről 
származó tárgyakat (kavicsot, faldarabot, a ziârat udvaráról származó port, falevelet) 
sokszor amulettként használják a gonosz szellemek, ártások ellen, sőt gyógyító erőt is 
tulajdonítanak ezeknek.55 Ziâratok a mai napig működnek az országban, és bár az iszlám 
előírásaival ellenkezők a zarándokhelyekhez fűződő hagyományok, még a Talibánnak 
sem sikerült kitörölnie ezeket az afgán szokásokból.

A ziâratok körüli misztikumokon túl az afgánok egy jelentős része hisz a „fekete 
és fehér démonokban” (jinnd), amelyeket a malangok (dervisek, szúfik) „természetfeletti 
adottságaikkal” uralni tudnak. A malangok leginkább a sámánokra emlékeztető misz-
tikus alakok, akik amellett, hogy Isten nevében képesek kapcsolatba lépni a jinndekkel, 
gyógyító képességekkel is rendelkeznek.56 A sámánizmus hagyományainak az iszlámmal 
való keveredését és együttélését jól példázza a jinndek kiűzésének egyetlen lehetősége; 

53 Barfield  2005.
54 Rashid  2001, 84–85. 
55 Sidky  1990, 285–288.
56 Sidky  1990, 289–290.
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ha valakit megszáll egy démon, csak a shahada (tanúságtétel) recitálásával van esély 
az ártó szellemtől való megszabadulásra.57

Zhun kultuszát Hszüan-cang kínai buddhista zarándok is megörökítette, aki a 7. szá-
zadban, röviddel az iszlám érkezése előtt, bejárta Afganisztánt. A kultuszhoz kapcso-
lódó hagyományok nagyban hasonlítanak a buddhizmus előtti Tibet sárkányistenhívő 
vallásához. A Zhun-kultusz középpontjában egy rubinszemű aranyszobor áll, amelyhez 
a hívők imádkoztak. Miután az afgán lakosság java része áttért az iszlámra, a kultusz is 
átalakult: a rubinszemű szobor sárkánnyá változott, akit Ali kalifa győzött le. A Bámi-
jánhoz közeli híres geológiai képződményt a legyőzött sárkány maradványaiként, az ott 
látható mély hasadékot pedig a sárkány sebeként értelmezik, amelyet Ali ejtett rajta. 
A régészek több ezer kecskeszarvat és -csontot találtak a repedésben, ami a kecskék 
feltételezett vallási jelentőségét támasztja alá.58

Az preiszlám vallási hagyományok kezdetben párhuzamosan léteztek az iszlámmal, 
majd fokozatosan, az új vallásból vett kifejezésekbe, magyarázatokba burkolva lettek 
átmentve az újabb generációk számára. A vallások ilyen mértékű, egyidejű keveredése 
az iszlám különböző megjelenési formáit eredményezte.59

Az iszlám mint életmód

Afganisztánban a vallás szerepe megtartotta „középkori” formáját, vagyis nem mint 
ideológia került be a modern kor társadalmi-politikai rendszerébe, hanem egy mindent 
átható életformaként jelentkezik a mai napig.60

A vallásos civil társadalom a mai Afganisztánban

Az afgán tradicionális vallásos civil társadalom sokban hasonlít a „klasszikus”, iszlám 
előtti szervezetekhez, és a résztvevők terén sem igen térnek el ettől. A helyiek mellett 
a legfőbb szereplői a mollâk, az ʿulamâ, a mecsetek, a šurák és jirgák, illetve a vallási 
oktatási intézmények. Ezek azok, akik a teológiai tanácsadás és spirituális vezetés mellett 
segítik az emberek eligazodását a társadalom, a politika és a morál világában.61

57 Sidky  1990, 292.
58 Sidky  1990, 279–280.
59 Azad  2017, 55.
60 Barfield  2005, 214.
61 Borchgrevink  2007, 26.
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Vallási vezetők, befolyásos csoportok

A helyi mollâ a „falu papja”. Mivel az iszlámban nem létezik hierarchikusan tagolódó 
egyházszervezet,62 ezért a helyi mollâk nem függnek a nagyobb befolyással bíró vallási 
vezetőktől. Kinevezésük a helyi közösségen múlik, ami a „mollâjelölt” törzsi, családi 
kötődései, tettei, tudása alapján dönt a pozíció odaítéléséről. Az afgán társadalomban 
elfoglalt helyük eltérő lehet, attól függően, hogy a helyi közösség mennyire ismeri el 
a tudását, hogy a családja mennyire fontos a falu számára.63 A legtöbb mollâ viszonylag 
kevés tudással rendelkezik, azok, akik magasabb szinten szeretnék a tanulmányaikat 
folytatni, Afganisztánon kívül (legfőképpen Pakisztánban vagy Egyiptomban) tehetik 
ezt meg.64 Ez a tényező még inkább rávilágít Pakisztán kulcsszerepére az afgán konf-
liktusban.

Alim (többes száma ʿulamâ) – vallásjogtudós. Az afgán vallásjogtudósok többsége 
nem állami képzésben szerezte meg a tudását, hanem úgynevezett madraszákban (vallási 
tanító köré szerveződött teológiai iskola). Az afgán állami teológusképzés  1951-ben  indult 
be, amikor is minden egyes tartományi fővárosban létrehoztak egy madraszát, a felső-
oktatásban egy évtizeddel később, a hatvanas években jelent meg a teológia a Kabuli 
Egyetem önálló karaként. Többek közt itt végzett Burhanuddin Rabbani, a mudzsáhed 
kormány második miniszterelnöke is.

A szúfi pírek karizmatikus vallási vezetők, akik egy-egy tariqát (rendet) vezetnek. 
Jelentőségük abban áll, hogy a törzsi területeken is képesek voltak összefogni, mozgó-
sítani az embereket, így kiemelkedő szerepük volt az antikolonialista mozgalmakban.65

Vallásos oktatás

Míg az  1960-as,  1970-es  évek fiatal iszlamistáit az iskolarendszer és vallási felsőoktatási 
intézmények „termelték ki”, addig az  1980-as  évektől kezdődően az egyre radikálisabb 
nézeteket valló fiatalok leginkább a menekülttáborokban működő (főként a deobandi 
mozgalom nézeteire építő) madraszákból kerültek és kerülnek ki.

Afganisztánban jelenleg nem beszélhetünk egységes iskolarendszerről, az állami 
oktatással párhuzamosan rengeteg különböző madrasza is működik. A madraszákban 
a diákok az írás-olvasás elsajátítása mellett főként az iszlámról tanulnak. Habár az afgán 
alkotmány 45. cikke kimondja, hogy az államnak a feladata az egységes tanrend kialakí-
tása, amelynek az iszlám vallás tanain, a nemzeti kultúrán és az akadémiai elveken kell 

62 A szunnita iszlámban nem alakult ki az egyház intézménye, azonban a síita iszlámban már 
megfigyelhető a hierarchikusabb tagolódás, kvázi egyházszerkezet. 
63 Roy  1990, 56–58.
64 Barfield  2005, 217.
65 Roy  1990, 60.
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alapulnia,66 az iszlámon belül jelen lévő több irányzat és a többi vallási kisebbség eltérő 
tanai miatt ez a folyamat hosszadalmasnak ígérkezik.67 A jelenlegi átláthatatlan rendszer, 
illetve a kétes minőségű „tanrendek” és a kormányzati ellenőrzés hiánya azonban felveti 
az iskolákon belüli radikalizálódás lehetőségének kérdését. A madraszák és a militáns 
csoportok közötti kapcsolatoknak több megnyilvánulási formája lehet; a vallási iskola 
segíthet az utánpótlás biztosításában, a szervezet alapját képezheti, a madrasza vezetői 
közeli kapcsolatban lehetnek a felkelőkkel, vagy épp a katonai kiképzést biztosíthatja 
a fegyveresek számára. Természetesen nem minden madrasza tölti be ezeket a funkció-
kat.68

A vallás társadalom- és politikaalakító szerepe és megjelenési formái Afganisztánban

A vallás mint a politikai élet szereplője

Afganisztán sokszínű, multietnikus társadalmában nagyjából a 10. századtól kezdve 
az egyedüli összetartó erőt az iszlám képviselte.69 A pastun törzsek közötti rivalizá-
lásban a patunwali hagyományain túl az iszlám is egy olyan erőt képviselt, amely képes 
volt összefogásra sarkallni a szemben álló feleket. Ez Thomas Barfield szerint két for-
mában történhet meg: amikor a nem iszlám hívőkkel szemben lépnek fel, szent harcosok-
ként – mudzsáhedként –, ekkor viszont nem rendelkeznek kifejezetten vallási vezetéssel, 
míg a másik esetben maga a vallási vezetők (általában a szúfi pírek) szervezik meg 
a seregüket, amelyet ők is vezetnek. Míg az első típusra példaként lehet hozni a mudzsá-
hedin szovjet megszállással szemben tanúsított tevékenységét az  1980-as  években, addig 
az utóbbi leginkább a  19. századi, britekkel szembeni helyi felkelésekre volt jellemző.70

Abdur Rahman kán (1880–1901) volt az első afgán uralkodó, aki az iszlámot eszköz-
ként használta fel az államépítéshez. Habár reformjai elsősorban az ország modernizálását 
célozták meg, mindvégig hangsúlyozta, hogy az iszlám védelmében lép fel, és ezt mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy az uralkodása alatt távol tudta tartani Afganisztántól 
a „nagy játszma” két nagyhatalmát. A hirtelen változások azonban ellenállást váltott 
ki a lakosságból.71 Hatalma megtartása és a létrehozott egység érdekében nem riadt vissza 
a törzsfők hatalmának megtörésétől és a vallási kisebbségekkel szembeni erőszaktól sem.

Az első világháború után hatalomra kerülő Amanullah kán (1919–1929) uralkodása 
elején vált az ország függetlenné a harmadik angol–afgán háború eredményeképpen. 
Az uralkodót a modernizálás igénye hatotta át, a bevezetett intézkedései pedig több 

66 The Constitution of Afghanistan (2004). 
67 Borchgrevink–Harpviken  2010b.
68 Borchgrevink–Harpviken  2010b, 2.
69 Rashid  2001, 82.
70 Barfield  2005, 217–218.
71 Tanner  2009, 218–219.
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esetben is a hagyományos iszlám szokásokkal ellentétben álltak,72 melyek az afgán nép 
ellenérzését váltották ki.  1928-ban  egy felkelés következtében Amanullah-t leváltották, 
és  1930-ban  Nadir kán került a trónra. Ő már a reformok óvatos, fokozatos bevezetése 
mellett érvelt. A hanafi saría törvénykezést tette kötelezővé az országban, azonban 
az  1931-es  alkotmány bevezetésével a két eltérő jogrend miatt zavar keletkezett.73

Az utolsó afgán király, Zahir sah (1933–1973) folytatta az Amanullah által meg-
kezdett reformokat (főként a nők jogaira és a gazdaság fejlesztésére összpontosított). 
Az  1964-es  alkotmány pedig már a világi jogrendszer elsődlegességét hirdette, habár 
végső esetben (amennyiben nincs világi szabályozás) megengedte a hanafi saría alkal-
mazását. Az  1960-as  évekre Kabul virágzó kulturális központtá nőtte ki magát, ami 
táptalajul szolgált a különböző, modernizációpárti és modernizációellenes radikális 
csoportok kialakulásának.74

Politikai iszlám, radikalizáció

Az ország történelmét végigkísérő modernizációs törekvések és a hagyományokhoz 
való ragaszkodás szembenállása gyakran vallási színezetet kapott, amely a szekuláris 
és vallási nézetek közötti vitává, konfliktussá alakult át.75 Az „egyház” és az állam szét-
választásáról nyugati értelemben vett módon nem beszélhetünk, a vallási vezetők, a helyi 
mollák a mai napig jelentős politikai szereplők.

Afganisztánban a vallási indíttatású csoportosulások az  1960-as  évek végén,  1970-es  
évek elején jelentek meg először – az egyiptomi, pakisztáni és az iráni iszlám mozgalmak 
mintájára. Az afgán iszlamista pártok (tanzimok) vezetőinek többsége egyetemet (főként 
iszlám teológiát) végzett, a modernizált elitből kerültek ki, akik külföldi tapasztalataik 
és kapcsolataik hatására visszanyúltak a vallási gyökereikhez.76 A vallás és politika 
közötti eredendően is erős összefonódást az  1980-as  évek szovjetek elleni dzsihádja 
csak még inkább megerősítette. Az ekkoriban megszülető mudzsáhid77 „pártok” amel-
lett, hogy etnikai alapon szerveződtek – ezzel felerősítve az etnikai ellentéteket –, erős 
vallási jellemzőkkel is bírtak. Az általuk hangoztatott elvek és nézetek ugyanakkor 
inkább képviseltek egy hagyományokhoz ragaszkodó, konzervatív és erősen átpolitizált 
szemléletmódot, mintsem tisztán az iszlámból levezethető normákat.78 A síita tanzimokat 

72 Amanullah Khan legnagyobb vihart kavart intézkedése többek közt előírta, hogy a férfiak vágassák 
le a szakállukat, a hagyományos öltözék helyett pedig viseljenek a kor nyugati divatjának megfelelően 
frakkot és keménykalapot.
73 Marsden  2002, 34.
74 Marsden  2002, 36–37.
75 Borchgrevink  2007, 5. 
76 Borchgrevink–Harpviken  2010a, 4.
77 A mudzsáhid jelentése (többes száma: mudzsáhidín): aki erőfeszítést tesz, küzd Isten útján.
78 Katona  2002, 229–231.
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Irán, míg a szunnita pártokat Pakisztán igyekezett egységbe foglalni a Teheráni Nyolcak, 
illetve a Peshawari Hetek ernyőszervezet segítségével.79

A mudzsáhid tanzimok között már az  1980-as  években, a háború alatt is folyt rivali-
zálás a politikai hatalom megszerzéséért, ezt a jelenséget a közös ellenség megszűnése, 
vagyis a szovjet csapatok kivonulása csak felerősítette. A harcok  1992-ig  a Nadzsibullah 
(szovjetbarát) kormányra összpontosultak, majd miután sikeresen átvették a hatalmat, 
két éven keresztül a mudzsáhid koalíció irányította az országot. Azonban a béke helyett 
kiújultak a harcok, a mudzsáhidek véres polgárháborúba kezdtek egymással. Az újabb 
kaotikus helyzet kedvezett a radikális eszméknek, ekkor léptek színre a tálibok.

A Talibán eredetét tekintve ugyanoda vezethető vissza, mint a mudzsáhedin, vagyis 
a pakisztáni menekülttáborokban működő madraszák egykori tanulói voltak ők is.80 
Habár az alapok szinte teljesen azonosak voltak a két szervezetnél, a fő különbséget 
az indíttatásukban lehet megtalálni. Míg a mudzsáhedin a politikai iszlám szerint műkö-
dött (politikai célok elérése érdekében használta az iszlám terminológiát), addig a tálibok 
az iszlámra, annak is az egyik legszélsőségesebb válfajára, mint vallás tekintettek.81 
A Talibán ideológiai alapjait a deobandi, vahhábita mozgalom és a törzsi szokásjog 
(pastunwali) adja.82 Azonban az iszlámértelmezésüket még az iszlamisták többsége is 
elutasítja.83

Az elmúlt évtizedben a Talibánnak fokozatosan nőtt a befolyási övezete, mindemellett 
a környező országok felkelő és terrorszervezetei84 is meg tudták vetni a lábukat az afgán 
földeken.  2019-ben  az afganisztáni területeknek kb. a  20%-át birtokolták a felkelők,85 
ami arra enged következtetni, hogy sem az afgán kormány, sem a nemzetközi koalíció 
nem volt képes olyan keretet biztosítani, amelyben megállítható lett volna a radikali-
záció folyamata.

Afganisztánban a vallás a mai napig az élet meghatározó aspektusa, amely a poli-
tikában is jelentős szerepet játszik. Az ország területén működő különböző radikális 
nézeteket valló szervezetek egy részének mára sikerült politikai szereplőként fellépni 
(például Hekmatyar „pártja” vagy a jelenleg átalakulóban lévő Talibán). Azonban amíg 
a kormányzat nem tudja szavatolni a biztonságot, az emberek rá vannak utalva a  bizonyos 

79 Rutting  2006, 2.
80 A tálib jelentése: kereső, tudományt kereső, vagyis diák. A többes száma: talibán.
81 Rostoványi  2004,  141. 
82 A deobandi iskolát (pontosabban a „Tudás Házát”)  1876-ban  hozták létre Indiában vallástudósok 
képzése és az iszlám megtisztítása céljából. Az iskolából hálózat alakult ki, amelynek több központja 
is működött a pakisztáni–afgán határon. A deobandi iskola hívei csak az „isteni” tudást fogadják el, 
a szekuláris emberi tudást elutasítják, és csak a Koránt ismerik el az iszlám forrásaként. A másik 
fundamentalista irányzat a vahhábita mozgalom, amelynek Közép-Ázsiában az „indiai változata” 
terjedt el. Követői a „hadísz emberei”, akiknek célja az iszlám megtisztítása a dzsihádon keresztül. 
Rostoványi  2004,  142–143.
83 Rostoványi  2004,  144.
84 Például az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom, az ujgur szeparatisták vagy az ISIS-Khorasan.
85 Maizland–Laub  2020.
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fokú védelmet nyújtó kis közösségekre, amelyekben a helyi vallási vezetőknek, közös-
ségeknek és a madraszáknak kiemelt szerep juthat.
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Az ortodox egyház szerepe a ciprusi konfliktus 
rendezésében

Mihók Sándor

Bevezetés

Turisták százezrei látogatnak minden évben a Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő 
Ciprusra. Kevesen látják ma már annak nyomát, hogy az itt élő görög többség és török 
kisebbség között az ellentétek az  1960-as  években véres erőszakká fajultak. A két oldal 
félkatonai szereplői a civil lakosságot terrorizálták: e helyzet kezelésére jött létre  1964-ben  
az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziója, amely azóta is működik. A békefenntartók 
telepítésük és a sziget  1974-es  kettéosztása között nem a mai formában tevékenykedtek. 
Először az akkori Ciprusi Köztársaság görög többségű területein fekvő török enklávékat 
védték. Az eredetileg mintegy 7000 fős kontingens akkor sem rendelkezett nehézfegy-
verekkel, egyszerűen fizikai jelenlétükkel igyekeztek elejét venni a konfliktusoknak. 
A helyzet elmérgesedése és az  1974-es  török partraszállás után a szigetet kettéválasztó 
ütközőzóna lett a kéksapkások működési területe. Több mint száz, különböző méretű 
megfigyelőhelyet alakítottak ki.

A magyar katonák  1993 óta különböző létszámmal vettek részt a kéksapkások mun-
kájában,1 egészen addig, amíg hazánk ki nem vonult a misszióból.

A missziós felkészítést végző MH Béketámogató Kiképző Központ a szigeten történő 
napi munkához szükséges ismeretek átadását maradéktalanul ellátja. Azonban az előírt 
tematika a szoros időkorlátokra tekintettel nem tartalmazhat olyan szakirányú felké-
szítést, amely a szigeten élő emberek vallásával, annak múltjával, a jelen kihívásaival 
és a jövőben várható változásokkal foglalkozik. A tanulmányom célja, hogy a téma iránt 
érdeklődők átfogó képet kapjanak a ciprusi ortodox egyház szerepéről a konfliktus ren-
dezésében. Ehhez szükséges a sziget és a vele szervesen egybefonódó ortodox egyház 
történetének rövid áttekintése, vallási hagyományainak vázlatos ismertetése és kapcso-
lata a török etnikummal, valamint az iszlámmal.

Történeti áttekintés

A kereszténység kezdetétől a bizánci uralom végéig (1. sz. –1191)

A ciprusi egyház alapítóinak Szent Barnabás, Szent Pál és Szent Márk apostolokat tartják. 
A három apostol – Kr. u. 45-ben  Jeruzsálemből elindulva – Szalamisz városába érkezett 

1 Wagner  2013, 42–45. 
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meg, majd az egész szigeten áthaladva jutottak el Páfoszra, amely a római birodalom 
provinciájának akkori fővárosa volt. Itt Pál apostol megtérítette Szergiusz Paulosz hely-
tartót, ahogy ezt az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk.2

Páfoszon található az a templom (Aghia Kiriaki Chrysopolitissa), ahol XVI. Benedek 
pápa  2010. június 4-én  Chrysostomos ciprusi ortodox prímással ökumenikus igeliturgiát 
mutatott be. A szigetország keresztényei közötti jó a kapcsolat. Ezt az istentiszteleti helyet 
az ortodox egyház engedélyével  1987 óta már a katolikus és anglikán hívek és a Ciprusra 
érkező zarándokok is használják.

A 4. században a kereszténység az egész szigeten elterjedt. Szalamisz püspöke, Szent 
Epifaniusz hirdette a niceai hitvallást, és küzdött a szektás mozgalmak ellen. A ciprusi 
püspökök jelen voltak a 325-ös  Niceai Zsinaton. A sziget szellemi befolyásának jele, hogy 
a ciprusi egyházatyák kiemelkedő szerepet játszottak a későbbi zsinatokon. Az 5. század 
végén (488) Zénó császár – privilégiumokkal megtoldva – ünnepélyesen megerősítette 
a ciprusi egyház önállóságát.

Az arab betörések már a 7. században megkezdődtek és felrázták a sziget nyugalmát. 
A szaracén kalózok pusztító támadása és ennek következtében a sziget elnéptelene-
dése olyan mértékű volt, hogy a hódítást túlélő keresztény ciprusiakat 688 és 695 között 
II. Jusztiniánusz császár a Dardanella-szoros közelében telepítette le. Az Új Jusztiniánusz 
nevű város lett a ciprusi érsek székhelye. Innen ered az a napjainkig élő szokás, hogy 
a ciprusi prímás címéhez tartozik az Új Jusztiniánusz név is.

Niképhorosz Phokasz császár 963-ban  végzetes csapást mért a szaracénokra és végleg 
kiszorította őket Ciprusról, így a szigetlakók visszatérhettek a földdel egyenlővé tett 
földjeikre. Ezután  200 esztendőnyi viszonylag békés korszak köszöntött Ciprusra. Meg-
állapítható, hogy a sziget ekkori története – ahogy a bizánci birodalomé is – félig ázsiai 
történet: keleti fényűzés és elpuhultság, gépies szertartásos udvari élet soha nem látott 
feslettséggel, tékozlással és cselszövésekkel, keleti kényuralom tőrrel és méreggel, a val-
lásnak külsőségekké dermedésével és vak fanatizmussal.3

A bizánci uralom (330–1191) alatt szilárdult meg a sziget görög jellege. Mély és ki-
téphetetlen gyökeret vert az ortodox hit a nép lelkében, az ortodox egyház pedig a társa-
dalom szövetében. Sorra létesültek a nagy ortodox kolostorok, köztük a legendás kikkói. 
Az Alexiosz Komnészosz bizánci császár által a 11. század végén alapított kolostor 
az évszázadok során mesés gazdagságra tett szert. A  20. század elején még kiterjedt föld-
birtokkal rendelkezett nemcsak Ciprus-szerte, hanem Kis-Ázsiában és Oroszországban is.

A latin királyság és Velence uralma (1191–1570)

A keresztes hadjáratok új szerepet osztottak Ciprusnak és az egyházának. Kezdetben 
a Szentföldre igyekvő vagy onnan hazatérő zarándokok, lovagok számára volt az utolsó 

2 Ap. csel.  13,6–12.
3 Lyka  1977, 84. 
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vagy éppen az első biztonságos megálló- és pihenőhely. Jeruzsálem elvesztése után 
a Szentföldről kiszorult lovagoknak, kereskedőknek, kalandoroknak, különböző szekták, 
rendek papjainak lett a menedéke.

A sziget  1191-ben  került a nyugat-európaiak kezébe. Először Oroszlánszívű Richárd 
az új szerzeményt a templomosoknak, majd miután azok „visszaléptek” az üzlettől (de 
előbb még alaposan kifosztották a ciprusiakat) a jeruzsálemi királyságát éppen elvesztő 
Guy de Lusignan francia hercegnek adta el. Ezzel vette kezdetét a Lusignan-dinasztia 
közel három évszázados uralma. Ez a kulturális fellendülést leszámítva nem nevezhető 
boldog és nyugalmas korszaknak.

A jogaiban erősen korlátozott, jobbágysorba taszított őslakosság erőszakos katolizá-
lásának kísérlete miatt a dinasztia népszerűtlen volt mind a parasztság, mind az ortodox 
papság körében. A Lusignan-korszak emlékét több csodálatos gótikus katedrális, kolostor 
és büszke vár őrzi. Az ortodox egyház és a dinasztia kapcsolata formális volt.

Velence  1489-ben  vette birtokba a szigetet és kizárólag a török terjeszkedés elleni 
védekezés egyik bástyájaként kezelte. Megerősítette a kikötővárosok erődítményeit 
és ezzel párhuzamosan a végsőkig kizsákmányolta a lakosságot. Ezért a nép és az ortodox 
egyház sem ápolt jobb kapcsolatot a katolikus velenceiekkel.

A török hódoltság (1570–1878)

A törökök megjelenését a ciprusi görög lakosság megkönnyebbüléssel fogadta. Egyfelől 
megszüntették a jobbágyságot, másfelől visszahelyezték jogaiba a ciprusi ortodox egy-
házat. A porta a ciprusi ortodox egyház fejét ismerte el a görög népközösség vezetőjének 
és képviselőjének. A kezdeti évtizedek lelkesedését azonban hamarosan kiábrándulás 
követte, amit gyűlölet váltott fel. A népet a  17–18. században nemcsak a korrupt és min-
denáron meggazdagodni vágyó török helytartók, hanem természeti csapások és járványok 
is sújtották.  1758-ban  éhínség áldozatául esett a sziget lakóinak jelentős része. A görög 
lakosság rendszeresen fellázadt a tarthatatlan viszonyok ellen. Érdekesség, hogy a görö-
gökhöz gyakran csatlakoztak a szigeten élő törökök, de előfordult fordított helyzet is. 
 1821-ben, a görög szabadságharc átterjedésétől tartva, a török hatóságok előzetes meg-
félemlítés céljából kivégezték az ortodox egyház vezetőjét és három püspökét, valamint 
több száz egyházi és világi személyiséget. Ezzel mélypontra süllyedt a görög ortodox 
keresztények és a muszlim törökök közötti viszonylag békés viszony.

A szultánok különböző adományokkal, kiváltságokkal, adómentességekkel, a ko
lostorbirtokok – részleges – meghagyásával igyekezték lekötelezni a ciprusi ortodox 
egyházat. Az egyház feladata volt az oktatás, a bíráskodás és különböző közjogi funkciók 
korlátozott ellátása. Ezzel párhuzamosan az ortodox egyház, mint szellemi és egyúttal 
politikai vezető is, igyekezett fenntartani a görög öntudatot, az ortodoxia túlélését 
a megszállt szigeten.

Említést érdemel, hogy a török garnizon eredetileg 30 ezer főt tett ki a szigeten. 
A katonák családtagjaiból, leszármozattaiból és az iszlám hitre kényszerből vagy érdekből 
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áttért „latinokból” és görögökből jött létre a török népközösség, amelynek aránya sohasem 
haladta meg az összlakosság  20%-át.

A Török Birodalom válságát és növekvő tehetetlenségét jelezte, hogy a  19. század 
utolsó negyedében Ciprus igazgatását átengedték Nagy-Britanniának. Ennek fejében 
Nagy-Britannia szavatolta a Török Birodalom integritását elsősorban a növekvő orosz 
hatalmi és terjeszkedési törekvésekkel szemben.4 Természetesen az angolok ezt nem 
önzetlenül tették: a szultán és Nagy-Britannia között  1878-ban  kötött szerződés értel-
mében Ciprus felségjogát és fölös jövedelmeit egy rövid ideig a porta fenntartotta 
magának. Ezt követően azonban a Brit Birodalom „nagylelkűen” – ezen jogokért cse-
rébe – évi 92 746 font sterling fizetésére kötelezte magát.

A brit uralom (1878–1960)

Ciprus jelenkori történetének első, máig ható következménnyel bíró eseménye a Nagy-
Britannia által történt annexió volt. Az  1878 óta brit ellenőrzés alatt álló szigetet London 
a Törökországgal szembeni hadüzenettel egy időben,  1914-ben  annektálta. A két közösség 
az egymást erősítő vallási és etnikai törésvonalak mentén kettészakadt. A többséget 
alkotó, önmagukat egyre inkább görögként definiáló ortodox ciprusiak elsődleges poli-
tikai célkitűzése az enózisz, azaz a Görögországgal történő egyesülés volt. A török 
kisebbség pedig az enózisz megakadályozását, valamint etnikai különállásának intéz-
ményesítését tűzte ki célul. Görögország  1881-ben  kezdte el titokban bátorítani lakos-
sága egy részének Ciprusra történő emigrációját, hogy megszervezzék a görög ciprusi 
közösséget az annexióra. A görögök reményei, hogy Nagy-Britannia átadja Görögor-
szág részére Ciprust hamar szertefoszlottak. Mikor világossá vált, hogy nem kívánnak 
a szigettől megválni, a görögök kampányt indítottak a szigeten lévő brit jelenlét ellen. 
Igyekeztek meggyőzni a görög ciprusi közvéleményt, hogy szorítsák ki a briteket a szi-
getről. Ez egyébként a kizsákmányoló brit adópolitika miatt már egyébként is megfordult 
a helyi lakosok fejében. A hat kerületre osztott sziget kormányának élén Nagy-Britannia 
királynője által kinevezett High Commissioner állt, aki egyszersmind a legfőbb katonai 
parancsnok és a 6–8 tagból álló törvényhozás vezetője is volt. A tanács tagjainak felét 
a korona, a másik felét a szigetlakók delegálták. A brit gyarmatosító uralom etnikai tole-
ranciája mindkét közösség felé érvényesült. Sőt, felülreprezentációt biztosítottak a török 
ciprusi lakosság részére a törvényhozásban. A brit politikai elit az „oszd meg és uralkodj” 
ősi elvét követve az etnikumok közti konfliktus felélesztésével kívánta hatalmát kon-
zerválni. A török ciprusiak e kivételezett bánásmódot a britek felé irányuló lojalitással 
hálálták meg. Emellett tudták, hogy kizárólag Nagy-Britannia tud gátat szabni a görög 
nacionalizmus terjedésének.

A gyarmatosítók elleni mozgalmak a  19. század végén, a  20. század elején még csak 
a görög ciprusi oldalon jelentkeztek, amelyeket a ciprusi ortodox egyház vezetett, ezért 

4 Forgács  1999.
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a brit uralom a muszlim vezetőnek (muftinak) elsőbbséget biztosított az ortodox érsekkel 
szemben. Az  1882-es  brit gyarmati alkotmány már formálisan egyenlő jogokat adott 
mindkét közösség tagjainak.  1915-ben  felcsillant a jövőbeli egyesülés reménye: a brit 
kormány Ciprus visszacsatolásának ígéretével szerette volna az antant oldalán való hadba 
lépésre buzdítani Görögországot, ám a németbarát Konstantin királyt ez nem ingatta 
meg. Az első világháborút követően Törökország feltétel nélkül lemondott Ciprussal 
kapcsolatos valamennyi igényéről és  1925-ben  Ciprus brit koronagyarmat lett.

Ennek indoka a görög nacionalizmus erősödése volt és a brit birodalom így kívánta 
megakadályozni a görögök hellenizáló törekvéseit.  1931-ben  egy rövid életű és siker-
telen, görög ciprusiak által szervezett és az ortodox egyház által is támogatott felkelés 
tört ki a brit uralom ellen. Ezt követően mindenféle politikai aktivitást betiltott a brit 
kormányzó, csupán a szakszervezetek működhettek korlátozottan.

Az önálló Ciprus (1960–1974)

A második világháború utáni feszültségek, illetve a görög terroristakampány hatására 
a brit kormány  1959-ben  úgy döntött, hozzájárul a függetlenné váláshoz azzal a felté-
tellel, hogy a sziget alkotmánya rögzíti mindkét közösség jogait. Az  1960. augusztus 
 16-án  aláírt szerződés kimondta a Ciprusi Köztársaság függetlenségét. A köztársaság 
alkotmányát, a görög és török kormány kívánságának megfelelően, mindhárom érintett 
külső szereplő, azaz London, Athén és Ankara garantálta. Az új állam első elnöke a füg-
getlenségi harcban a görög közösség jelképes vezetőjévé emelkedett Makariosz érsek 
lett. Miháil Muszkosz novíciusként az ortodoxia fellegvárának tartott kikkói kolostorban 
nevelkedett. A fiatal szerzetes a kolostorból irányította a közelben rejtőző Grivász tábor-
nokkal együtt, de nem mindig teljes egyetértésben a britek elleni fegyveres és politikai 
küzdelmet.

Makariosz elnök az  1960-as  években többször is próbálkozott a görög többség érdek-
érvényesítési lehetőségeit korlátozó alkotmány módosításával, ám a nemzetközi nyomás 
minden alkalommal visszakozásra bírta. Eközben a két közösség közötti feszültség egyre 
nőtt, a kiélezett politikai viták idején rendszeressé váltak az erőszakos cselekmények. 
Ciprus már ekkor is „gyenge” állam volt, mindez pedig  1963-ban  politikai válsághoz veze-
tett. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának  1964. március 4-én  hozott  186. számú 
határozata nyomán megalakult az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erői misszió.

A görög nacionalisták athéni katonai diktatúra által is támogatott radikális szárnya 
elégedetlen volt Makariosz kormányzásával, így  1974. július  15-én  sikeres puccsot 
hajtottak végre. A ciprusi állam összeomlása tulajdonképpen ekkorra tehető. A puccsal 
párhuzamosan a török lakosság ellen nagyarányú pogrom kezdődött. A központi hatalom 
a létbiztonságot ettől kezdve nem volt képes garantálni lakossága egynegyede számára. 
A görög nacionalizmus politikai, paramilitáris intézményeit mozgósította a kisebbség 
ellen.
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Ebben a helyzetben a diplomáciai eszközök kudarcot vallottak. Törökország ezért 
július  20-án  az alkotmánnyal kapcsolatban vállalt garanciára hivatkozva megtámadta 
Ciprust. A három, garanciát vállaló államot és a ciprusi feleket asztalhoz ültető genfi 
tárgyalások kudarca után augusztusban a török hadsereg folytatta előrenyomulását, 
és a sziget 40%-át megszállta.  180 ezer görög kényszerült elhagyni a lakhelyét. Eközben 
a déli török enklávék felszámolása is megtörtént. Hiába tért vissza  1974 végén Makariosz 
érsek a hatalomba, az erőpozícióból tárgyaló török feleket nem elégítette ki az autonómia 
ígérete, Makariosz pedig a népességcserét tartotta elfogadhatatlannak. Ebben az is 
közrejátszhatott, hogy egy esetlegesen létrejövő Ciprus a kettészakadást nagyban 
elősegítő fejleménynek tűnt.5

A kettéosztott Ciprus

A török katonai beavatkozást követően az ENSZ Biztonsági Tanácsa kiterjesztette a béke-
fenntartó erők megbízatását a fennálló tűzszünet felügyelete mellett a sziget északi és déli 
része közötti „zöld vonal” mentén található ütközőzóna ellenőrzésére. Az  1974-es  esemé-
nyek következtében a ciprusi görögök és törökök az ütközőzóna két oldalán élnek. A csak 
Törökország által elismert „Észak-ciprusi Török Köztársaság”  1983. november  15-én  
kinyilvánította függetlenségét. Az ENSZ az  1960. évi függetlenségi nyilatkozat szerint 
ismeri el a Ciprusi Köztársaság szuverenitását. Az Európai Tanács  1999 decemberében 
Helsinkiben úgy határozott, hogy a politikai viszonyok rendezése nem előfeltétele Ciprus 
uniós csatlakozásának, bár hangsúlyozta, hogy a vitás kérdések rendezése megkönnyítené 
a csatlakozási folyamatot. A  2000. decemberi koppenhágai ülésen az Európa Tanács 
úgy döntött, hogy Ciprus tagállammá válhat, de ismét hangsúlyozta, hogy előnyben 
részesítené az egységes Ciprus csatlakozását. A Ciprusi Köztársaság  2004. május 1-jén  
csatlakozott az Európai Unióhoz, a sziget azonban gyakorlatilag mindmáig megosztott. 
Noha jogilag a teljes sziget az Európai Unióhoz tartozik, az uniós joganyag alkalmazását 
felfüggesztették a sziget északi részén, ahol a Ciprusi Köztársaság nem gyakorol tény-
leges ellenőrzést. Emiatt a területet sajátos politikai, jogi és diplomáciai közeg jellemzi 
napjainkban is.6

A ciprusi egyház helye az ortodoxiában

Az „ortodox egyház” kifejezés tág értelemben valamennyi keleti akatolikus keresztény 
egyházat jelenti általában. A szokásosabb használat szoros értelemben az első hét egye-
temes zsinatot elismerő keleti akatolikus egyházakat érti alatta, amelyeket más néven 
khalkedoni egyházaknak is nevezünk. A „keleti egyházak” kifejezés gyűjtőfogalom: 

5 Romsics  2006,  176. 
6 Fejes  2014.
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alapvetően a Római Birodalom keleti területein létrejött egyházakat értjük az elnevezés 
alatt. Szociokulturális, etnikai, földrajzi, politikai tényezők és egyes tanításbeli kérdések 
eltérő értelmezése egyaránt közrejátszottak a kialakulásuk folyamatában.

Eredetük, alapításuk tekintetében elmondható, hogy az egyéb görög eredetű egyházak 
egészen különböző korban és eltérő körülmények közepette létesültek. Tagjai jellemzően 
görög etnikumúak (leszámítva az albán ortodox egyházat, amelyhez görög és albán nem-
zetiségű tagok egyaránt tartoznak). Három autokefál (görögországi, albán, ciprusi ortodox 
egyház) és egy autonóm (sinai) egyház sorolható e csoportba. Mindegyik élén érsek áll.7

A konfliktusban érintett országok viszonyai

Cipruson nincs államegyház. Az államegyházi modell valójában történelmi örökség, 
amely hagyományokat tisztelő szerves fejlődés során alakult ki. Jellemző az individuális 
vallásszabadság biztosítása, tehát a kisebb felekezetek tevékenységét nem korlátozzák.8 
Az alkotmány elismeri az autokefál görög ortodox egyház jogát belső ügyei szabályo-
zására és igazgatására a szent kánonoknak és az egyházi alkotmánynak megfelelően. 
Nevesíti a török részen működő muszlim szervezeteket (Vakf) és három további „vallási 
csoportot” (örmény ortodox, maronita és római katolikus közösségek). Ez az öt fele-
kezet speciális autonómiával rendelkezik, adókedvezményekben és állami támogatásban 
részesül, és képviselőjüket beválasztják a parlamentbe, jogállásuk közjogi jellegű.

Az egyház jogi kategóriája zárt. A jog nem biztosítja a megszerzés lehetőségét más 
közösségek számára, civil szervezetként történő nyilvántartásba vételre van lehetőség. 
A ciprusi ortodox egyház híveinek száma 700 ezerre tehető, ami a lakosság 94%-át teszi 
ki. Az örmények, a katolikusok, a latin szertartású maroniták a lakosság egy százalékát 
képviselik. Az autokefál egyház élén az érsek áll, aki Nicosiában székel. Az ország nyolc 
egyházmegyére oszlik.

Görögországban az ortodox egyház az államegyhá,. a többi közösség magánjogi egye-
sületként működhet. A jogállásukra vonatkozó szabályozás partikuláris, szétszórt alkal-
mazásuk gyakorlati nehézségekbe ütközik. Külön törvények vonatkoznak a muzulmán 
és zsidó közösségekre. Az alkotmány értelmében a kultuszszabadság az „ismert” vallások 
számára garantált. Az istentiszteleti helyeket a miniszter engedélyezi. Tiltott a vallási 
missziós tevékenység, a térítés. Az Emberi Jogok Európai Bírósága már többször elma-
rasztalta Görögországot a vallásszabadságból fakadó kollektív jogok megsértése miatt.

Törökországban az alkotmány értelmében az állam szekuláris, az állam és a szunnita 
iszlám kapcsolata azonban szoros. A görög és az örmény ortodoxok és a zsidók nemzeti 
kisebbségként rendelkeznek jogokkal. A muszlimokon kívül ezek az egyházak tarthatnak 
fenn iskolákat. Az alevi, protestáns és a katolikus közösségek ilyen státusszal nem ren-
delkeznek. A vallási közösségek nyilvántartásba vétele nem kötelező, a  jogalanyiság 

7 Szotyori-Nagy  2009.
8 Jakab  2011,  19–20. 
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elnyeréséhez azonban szükséges. Ingatlantulajdont a közösségek csak alapítványi for-
mában szerezhetnek.9

A törökországi kisebbségpolitikai nyitás ellenére továbbra sem történt lényegi előre-
lépés a nyugat-trákiai török kisebbség helyzetében. Athén nemcsak az  1923-as  lausanne-i  
békemegállapodást, hanem az azóta aláírt, minden egyéb kisebbségjogi nemzetközi 
szerződést sértő módon korlátozza a „muzulmánként” (nem törökként) megnevezett 
kisebbség vallásgyakorlását. A helyi mufti megválasztását nem ismeri el. Ahmet Mete 
mufti erre azt mondta, „Athénnak nem kell tartania a török kisebbségtől, hisz pusztán 
a létező jogaink tiszteletben tartását szeretnénk elérni”.10

A Ciprusi Ortodox Egyház feje, II. Chrysostomos érsek személyes hangú levélben 
hosszan fejtegeti a török muszlimok által okozott sérelmeket. Az érsek egyetértett abban, 
hogy az egyistenhit és a szeretet közös alapot ad az együttműködéshez. Közös kihívásként 
említette a terjedő erőszakot és a környezeti problémákat, az éhezést és az emberi jogok 
megsértését. Sok más egyházfőhöz hasonlóan az érsek hangsúlyozta, hogy a felebarát 
szeretetéről szóló keresztény tanítás nem tesz különbséget a másik etnikai, vallási hova-
tartozása között, az minden emberre egyformán érvényes.

Az érsek fontosnak tartotta a vallásszabadság kérdését, azt, hogy a keresztény több-
ségű országokban a muszlimok és a muszlim többségű országokban a keresztények 
teljes vallásszabadságot élvezzenek. Nem rejtette véka alá a ciprusi politikai helyzetből 
adódó problémákat, hogy a törökök által elfoglalt északi területeken a keresztények 
nem élveznek egyforma vallásszabadságot. Cipruson 450 évig békében éltek együtt 
muszlimok és keresztények. A ciprióták mindig toleránsan közeledtek a közel-keleti 
népekhez. Törökország azonban  1974-ben  megtámadta Ciprust, és az általa irányított 
területen folyamatosan megsérti az ortodoxok jogait.11

Vallásközi és kulturális párbeszéd a gyakorlatban

Ciprus „görög” részén  2009 óta a kulturális párbeszéd alapjait képező oktatás hangsúlyt 
helyez a nemzeti identitás megtartására és az elfoglalt területek emlékének életben tar-
tására. Célja az előnyös feltételek megteremtése az együttélésre, az együttműködésre, 
az intolerancia és a xenofóbia elleni harcra.

Az újraegyesítés gondolatának elfogadásához nagyban hozzájárult a történelemről 
alkotott kép megváltoztatása.  2009-ig  a görög ciprióta tankönyvek a hangsúlyt az ókori 
Hellászra helyezték. A törökök mint a hellenizmus barbár ellenfelei jelentek meg, a cip-
rióta fogalom pedig a görögön kívül minden mást kizárt. A történelmet a görögök érke-
zésével kezdte, az oszmán kor negatív fénybe került. Az általános iskolai tankönyvek 
a törökök kegyetlenkedéseit görög ciprióták karóbahúzásával illusztrálták. A görög 

9 Csiziné Schlosser  2011, 58–59.
10 Balázs  2011, 29. 
11 Szent-Iványi  2011,  172–173.
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felsőbbrendűség megteremtése érdekében a tankönyvek szerzői sokszor mosták össze 
a mítoszt a valós történelmi tényekkel. A középiskolai tankönyvek azt állították, hogy 
a török ciprióták az iszlám hitre áttért görögök leszármazottai.

A „török” oldalon is éles paradigmaváltás következett be  2003-ban, amikor a Cip-
rus-központú Köztársasági Párt került hatalomra. Az ezt követően kiadott tankönyvek 
történelemfilozófiája megváltozott: már nem a történelem mozgatórugójának tartott 
konfliktuson van a hangsúly, hanem az együttélésen és az együttműködésen. A politikai 
és társadalomtörténet helyett pedig a társadalom-, illetve gazdaságtörténetre, valamint 
a kultúrára fókuszálnak. Az új könyveket már nem Atatürk, a modern Törökország ala-
pítójának portréja díszíti, hanem a választóvonal nélküli Ciprus térképe, az anyaföldet 
már nem Törökországra, hanem Ciprusra értik, a ciprióták fogalmát pedig kiterjesztik 
a görögökre is. A nacionalizmus itt már egyértelműen negatív kategóriaként tűnik fel, 
szükségszerű rosszként, amely a görög nacionalizmusra adott válaszul jelenik meg. Éles 
váltás történt az  1963–1974 közötti „sötét időket” taglaló fejezetek tárgyalása területén 
is. A Ciprus megosztottságához vezető okok között már megemlítik a török ciprióták 
felelősségét is.12

Azonban az etnikai nacionalizmus, amely az „anyaországokkal” közös történelmet, 
származást, nyelvet, kultúrát és vallást hangsúlyozza még korántsem vált meghaladottá 
a szigeten. Egy  15 éve végzett felmérés a  15 és 23 év közötti görög ciprióta fiatalok 
és középiskolai tanárok közöt még szomorúbb képet mutat. A felmérés szerint az általuk 
leginkább megvetett népcsoport a török ciprióták. Mindez annak ellenére, hogy  1974 óta 
próbálják a két népcsoport közös vonásaira felhívni a figyelmet, és a török név helyett 
egyre gyakrabban használják már a török ciprióta kifejezést is.13

Napjainkban a görög és török ciprióták közötti vallási és kulturális párbeszéd sokat 
fejlődött, amely az ENSZ közreműködésével szervezett közösségi programoknak és talál-
kozóknak is köszönhető. A görög és török civil szervezetek és az egyházak is felismerték 
a közeledés jelentőségét. A görög cipriótákat leginkább Észak-Ciprus demográfiai növe-
kedése, a betelepült, nagyrészt anatóliai törökök száma aggasztja, félelmük nem alaptalan. 
Az Észak-Cipruson  2011-ben  végzett népszámlálás szerint az előző,  2006-os  népszám-
láláshoz képest  11%-os  a növekedés a törökországi fiatalok intenzív bevándorlásának 
köszönhetően. Ezt a török ciprióta politikusok is elismerték. Egyesek szerint azonban 
megközelítőleg félmillió személyről van szó.14 Szűcs Angéla szerint:

„Az évszázadok során a szigeten élő törökök együtt éltek a görögökkel, ismerik 
egymás szokásait, erényeit, hibáit. A ciprusi törökök európaibb gondolkodásúak, a val-
lásban sem bigottak: kevésbé veszik szigorúan az iszlám előírásait. A nők például nem 
hordanak fejkendőt, öltözködésük is az európai divatot követi. A bevándorlók magukkal 
hozták Anatóliából a tradíciókat, amelyek nemegyszer gyökeresen eltérnek a ciprusi 
szokásoktól. Őket az őslakos törökök sem fogadták be, kívülállóként tekintenek rájuk. 

12 Lásd Adamides  2020.
13 Fekete  2009.
14 Rózsa–Rózsa  2012, 627. 
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A két török népcsoportnak nemcsak a dielaktusa, hanem a mentalitása is különböző, 
ezért például ritkán házasodnak egymással. A háború sebei még nem gyógyultak be; 
szinte minden családban volt áldozat, s ez nem segíti a megbékélést. Sokan inkább már 
a jövőbe tekintenek, kortól függetlenül átjárnak a másik oldalra, hogy találkozzanak 
barátaikkal. Nincsenek kommunikációs nehézségek, régebben minden ciprusi beszélte 
a másik nyelvét. A törökök és a görög fiatalok is nyitottabbak, és vannak szervezeteik, 
amelyekben az egyesülésért harcolnak. Az új nemzedék talán már másképp látja a világot. 
Az egyesülés egyik kerékkötője viszont a Törökországból betelepítettek nagy száma.”15

A fentieken túl a nemzeti jelképek használata is rávilágít a megosztottság gyökereire. 
Az  1960. évi ciprusi alkotmány 4. cikkelye intézkedett a nemzeti zászló kérdésében: 
a Ciprusi Köztársaság zászlaja színében és formájában semleges, azaz sem a görögök, 
sem a törökök hagyományaihoz nem kötődik. A köztársaság bármely hivatalos szerve 
vagy a törvények szerinti legális csoportosulása jogosult az ünnepeken a Ciprusi Köz-
társaság zászlajával együtt a görög vagy a török nemzeti zászlót is kitűzni. A ciprusi 
állami zászlót önmagában csak nemzeti rendezvényeken vonják fel, Cipruson a görög 
zászlóval együtt, Észak-Cipruson a török zászlóval együtt húzzák fel.  1984-ben  a törökök 
Észak-Cipruson más jelképeket választottak maguknak.

Különös, hogy miközben a Ciprusi Köztársaság nemzeti zászlajában kínosan ügyel 
arra, hogy sem a görög, sem a török népcsoport hagyományaihoz ne kötődjön, eközben 
a nemzeti himnusz azonos az „anyaország”, a Görög Köztársaság himnuszával. Ennek 
az ellentmondásnak a feloldására az ENSZ ciprusi megbízottja nemzetközi pályázatot 
írt ki az új ciprusi himnusz és zászló megalkotására, ám a pályázat dugába dőlt.16

A nemzetek közössége azt szeretné, ha további véráldozat nélkül következne be 
a görög és török ciprióták közötti megbékélés.17

A ciprusi ortodox egyház szerepe napjainkban, különös tekintettel a konfliktus 
rendezésében

A ciprusi válság csúcspontján az ortodox egyház feje a sikeres válságkezelés érdekében 
a kormány rendelkezésére kívánta bocsátani az egyház vagyonát. Nyilatkozata szerint 
„az egyház teljes vagyona az ország rendelkezésére áll, hogy megakadályozhassák 
a gazdaság összeomlását”. Az érsek felajánlotta, hogy zálogosítsák el az egyház jelentős 
ingatlanvagyonát, és a befolyó forrásokból vegyenek államkötvényt. A nemes felajánlást 
a kormány nem fogadta el, de a közvélemény kitörő lelkesedéssel fogadta egyházuk 
áldozatvállalását. Az elemzők szerint a ciprusi ortodox egyház rendelkezik az ország 
egyik legnagyobb ingatlanvagyonával és számos vállalkozásban, így a Hellenic Bankban 

15 Csermák  2013.
16 Szász  2005.
17 Vas  2006, 62.
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is részesedéssel bír. Az egyház vagyonának értékét több tízmillió euróra becsülik.18 
Alexej Szokolov, az orosz Foma ortodox lap írója szerint:

„A ciprusiak furcsának találták volna, ha az egyház hallgat a válság idején. A jelen-
kori Ciprus sok tekintetben az ortodox egyház aktív politikai álláspontja következtében 
jött létre. Makariosz érsek volt a független Ciprusi Köztársaság első elnöke, és tizenhét 
évig volt hatalmon. Ez megalapozta az egyház és az állam viszonyát. A ciprusi egyház 
nemcsak nyilatkozik, de aktívan részt is vesz a társadalmi problémák megoldásában. […] 
A ciprusi egyházfő nemcsak vallási, de társadalmi vezető is, akit tisztelet övez, akinek 
tekintélye van a nép körében […]”19

Ezért az egyháznak kulcsfontosságú szerepe van a konfliktus rendezésében, a görög 
és török ciprióták közötti közeledésben.  2013 októberében Cipruson rendezte meg 
az Európai Néppárt képviselőcsoportja a vallásközi párbeszéd konferenciáját. A tanácsko-
záson a vallások mediterrán térségben betöltött szerepe volt a téma: miként vehetnek részt 
a béketeremtés és a konfliktusfeloldás folyamatában.20 A ciprusi külügyminiszter nyitó-
beszédében kiemelte: a keresztények veszélyben vannak Szíriában, Irakban és Egyip-
tomban, de a török megszállás miatt Cipruson is. A ciprusi érsek hangsúlyozta az Európai 
Unió konfliktusmegoldásban játszott szerepét. Kijelentette: az egyház a török megszállás 
ellenére is nyitott a párbeszédre. Az állam és az egyház véleménye megegyezik: a „török 
megszállás” alapvetésből közelítik meg a problémát.21

A ciprusi egyház a vallási párbeszéd helyett a hívőket érintő szigorú vallási szabályok 
enyhítését helyezte előtérbe. Erre élő példa, hogy a ciprusi ortodox egyház, figyelemmel 
az ország rossz gazdasági helyzetére,  2013-ban  már nem ellenezte a kormányzat azon 
döntését, hogy kaszinókat nyissanak a szigeten. Ez a vallási előírások feladását jelentette. 
Az egyház ugyanis olyan szigorúan tiltotta, hogy a válság előtti kormányok „eszébe sem 
juthatott”, hogy kaszinók üzemeltetési engedélyét jóváhagyja, mivel jól tudták, hogy ezt 
az egyház és így a társadalom többsége semmiképpen nem támogatná.22

A kormányzat arab országok felé nyitó gazdaságpolitikáját sem nézi már olyan rossz 
szemmel az egyház, mint a válság előtt. A legjobb példa az Egyesült Arab Emírségekkel 
való kiváló gazdasági kapcsolatok kialakítása és ápolása. A ciprusiak hosszú távú célja, 
hogy a szigetország közelében található földgázért cserébe az emírség hozzájáruljon 
a ciprusi államadósság csökkentéséhez és az újabb fejlesztési kölcsönök kiutalásához.

A ciprusi érsek évek óta minden fórumon tiltakozik a török csapatok templomrombo-
lásai miatt.23 A kezdeményezéshez  2007-ben  Mohamed Szajed Tantavi egyiptomi nagy-
imám is csatlakozott. Ez volt az első – és sokáig az utolsó – alkalom, hogy muzulmán 
vallási vezető a ciprusi ortodox közösséget nemzetközi fórum támogatta. A becslések 

18 EKB: újra kell tőkésíteni a ciprusi bankokat, II. Krizosztomosz a sikeres válságkezelés érdekében 
a kormány rendelkezésére bocsátotta az egyház vagyonát (2013). 
19 Hanova  2013.
20 Átfogó elemzés: Efthymiou  2019. 
21 Nagy  2013.
22 Ciprus a kaszinóktól várja a fellendülést (2013). 
23 A kulturális örökséghez lásd Bounia – Stylianou-Lambert  2016. 
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szerint Észak-Cipruson összesen 520 templom, kápolna és kolostor állt, amelyből  113-at 
megszentségtelenítettek. 78-at mecsetté, 28-at katonai célokra, illetve kórházzá,  13-at 
raktárrá alakítottak át. Mintegy  15 ezer ikon került a feketepiacra.24 Az észak-ciprusi 
lerombolt ortodox templomok és kegyhelyek listáját a kormány elektronikus formában 
is közzétette.25 Törökország kulturális minisztere, Ertugrul Gunay ugyanakkor az alábbi 
nyilatkozatot tette: „Mostanáig a vallási jellegű turizmus(unk) muzulmán szentélyekre 
korlátozódott. […] Anatóliában fontos keresztény és zsidó emlékek is vannak. Most meg-
különböztetés nélkül minden emlékművet, zsidót, keresztényt és muzulmánt szárnyaink 
alá veszünk, felújítjuk őket és megnyitjuk a közönség előtt.”26

Mindezt tettek is követték, de a török kormányzat csak két turisztikai szempontból 
jelentős templomot tárt fel és újított fel.27

Az észak-ciprusi vallási vezetők az ortodox egyház felvetéseire érdemben nem akartak 
vagy politikai nyomás miatt nem tudtak válaszolni. Északon a vallási eseményeket, ren-
dezvényeket is – néha érthetetlen – feltételekhez kötik. Nagy visszhangot keltett a Hala 
Sultan Tekke mecset imámjának, Shakir Alemandarnak a ciprusi görög sajtóban tett nyi-
latkozata. A görög ciprusi területen található iszlám szent hely vallási vezetője – többek 
között – kifejtette, hogy elege van a görög és török politikusok acsarkodásaiból. Véle-
ménye szerint a konfliktus oka nem vallási, hanem politikai eredetű. Az imám szerint 
valamennyi Észak-Cipruson található templomnak nyitva kellene lennie a keresztény 
hívők számára és ezt a hatóságoknak engedélyezniük kellene. Azonban ezeket a vallási 
intézményeket a politikusok „túszként” tarják fogva politikai céljaik elérése érdekében. 
Azonban kritikus hangon beszélt a görög ciprióta politikusok iszlámhoz való hozzá-
állásáról is. Dél-Cipruson  110 mecsetből csupán 8 működik.28

A  2012-ben  megszakadt tárgyalásokat követően  2014. február  11-én  a török és görög 
ciprusi vezetésnek sikerült megállapodnia az újraegyesítési tárgyalások alapját képező 
közös nyilatkozatról, amelyben kölcsönösen kifejezték azon szándékukat, hogy újra-
kezdik a tárgyalásaikat. Céljuk, hogy a lehető leghamarabb megoldás szülessen az újra-
egyesítés ügyében, majd erről külön-külön népszavazást tartsanak. Elfogadták, hogy két 
övezetből álló föderációt kívánnak megteremteni az évtizedek óta megosztott szigeten.

2014. április  18-án, nagypénteken történt meg az az esemény, amire már mindkét 
közösség nagyon várt és ami elősegítette a görögkeleti és a muzulmán lakók valódi val-
lási közeledését. Az esemény helyszíne a  14. században épült famagustai Ayios Georgios 
Exorinos templom volt, ahol közel 60 éve nem került sor szentmisére. Az istentisztelet 
előtt a török ciprióták átadták az ortodox püspöknek a templom kulcsait azzal a meg-
jegyzéssel, hogy azt „csak megőrizték a jogos tulajdonosának”.

24 Muszlim vezető az ortodox templomok védelmében (2017).
25 The Loss Of The Civilization – Destruction of cultural Heritage in Occupied Cyprus (2017). 
26 Törökország felfedezi keresztény gyökereit (2011). 
27 Pilides–Papadimitrou  2012.
28 Finding answers in Islam (2013). 
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A török ciprióták nagyvonalú gesztusa nem maradt visszhang nélkül, mivel a már 
a korábban elkezdődött vallási vezetők közötti párbeszédben látta a ciprusi elnök 
és az ortodox egyház vezetője is a ciprusi „probléma” megoldásának felcsillanó 
lehetőségét.

Fontosnak tartom kiemelni Talip Atalay észak-ciprusi főmufti azon nyilatkozatát, 
amely szerint a vallások közötti közeledéssel példát kell mutatni a Közel-Keletnek. 
Az iszlám vallási vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a vallási vezetők kötelessége, 
hogy más nyelvet használjanak, mint a politikusok, különben a ciprusi probléma meg-
oldása soha nem fog eljönni.29

A „váratlan” közeledést követő hónap közepén került sor Joe Biden amerikai alelnök 
ciprusi látogatására. A hivatalos találkozó zárónapján az amerikai alelnök az alábbiakat 
közölte: lehetséges olyan megoldás, amellyel Ciprus két közösség által alkotott föderáci-
óként egyesül újra.30 Az alelnök szakított pár órát arra is, hogy a sziget vallási vezetőivel 
is találkozzon. Biden kiemelte, az együttműködés és a dialógus jó példa, hogy kiala-
kuljon a bizalom az eltérő vallásúak között, a megbékélés és az egymás iránti tisztelet 
miként bonthatja le a megosztottság falait. A megbeszélés után az érsek és az alelnök egy 
külön – előre nem tervezett – tízperces eszmecserét folytatott. A vallási vezető vázlatosan 
kifejtette a ciprusi kérdésről alkotott véleményét és sarokpontjait. A sajtó kérdésére, hogy 
miről beszéltek a találkozón, az érsek csak azt nyilatkozta, hogy az „mindenki számára 
ismert”: szükség van egy kiegyensúlyozott megoldásra. Hozzátette, hogy egyébként 
e nélkül a görög ciprióták rosszul járhatnak és a török oldal pedig várhat arra a lehe-
tőségre, hogy a megállapodást megváltoztathassa. Kifejtette, hogy a keresztényeknek 
és a muszlimoknak mind északon, mind délen lehetőséget kell biztosítani, hogy vallási 
kegyhelyeiket akadálytalanul elérhessék. A megoldásnak a kölcsönösségen és a felek 
közötti legnagyobb tiszteleten kell nyugodnia. A sajtó további kérdésére az érsek el-
mondta, hogy az amerikai alelnökkel egyetért abban a kérdésben, hogy a földgázkincs31 
felfedezése meggyorsíthatja a probléma megoldását.32 Az Egyesült Államok csak az után 
vált a ciprusi kiegyezés egyik fő támogatójává, hogy jelentős földgázlelőhelyeket találtak 
a tengerfenéken a szigettől délkeletre, amelynek jelentőségét az ukrán válság és annak 
az európai energiaellátásra gyakorolt esetleges hatásaitól való félelmek tovább erősítették. 

Biden  1962 óta a legmagasabb rangú washingtoni vezető, aki Ciprusra látogatott. Talál-
kozott a ciprusi törökök elnökével, Dervis Erogluval is, de leszögezte, hogy Washington 
az Anasztasziadisz által vezetett kormányt tartja az egyetlen legitim vezetésnek.33

A békefolyamat – vagy ahogy azt a nemzetközi sajtó „találóan” elnevezte, az „Obama 
terv” – biztatóan indult, a felek nagy terveket szőttek és a nemzetközi és hazai 

29 Religion helps heal Cyprus’ ethnic division as Muslim, Christian leaders wage quiet diplomacy 
(2014).
30 U.S. VP Biden visits divided Cyprus, urges a peace deal (2014). 
31 Kacziba  2013,  18–41.
32 Christou  2014.
33 40 évvel Ciprus megszállása után megbüntették Törökországot (2014).
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 közvéleményt is – nagyrészt – meggyőzték. Azonban sokan megkérdőjelezték és jelenleg 
is kétségbe vonják a közös nyilatkozat maradéktalan őszinteségét. Bizonyos kérdések, 
amelyek a múltban is késhegyig menő vitába torkollottak a felek között, a jelenben is 
kísértenek, például tulajdonviszonyok, török csapatok kivonása. A strasbourgi emberi 
jogi bíróság  2014. májusi ítélete kiegészített egy  2010. májusi határozatot, amelyben 
a strasbourgi bíróság rögzítette, hogy Ankara az  1974-es  török katonai hadműveletek 
során megsértette, valamint Ciprus kettéosztásával a mai napig „súlyosan és folyama-
tosan” megszegi az emberi jogi előírásokat. Törökország felelőssége túlmutat azokon 
a cselekedeteken, amelyeket mintegy 30 ezer török katona követett el a sziget északi 
részén. Magába foglalja a helyi adminisztráció intézkedéseit is, amely Ankara támo-
gatása nélkül nem működne. Az ítélet rendelkezései alapján az  1974-ben  eltűnt görög 
ciprusi személyek családjainak 30, a sziget északi részén enklávéban élő görög ciprusiak 
részére 60 millió euró jutna.34

Az ítélettel kapcsolatban Törökország válasza az volt, hogy nem áll szándékában 
fizetni a görög cipriótáknak semmilyen kárpótlást. Természetesen a görög ciprióták által 
kezdeményezett jogi eljárásban hozott döntés nem a megbékélés irányába mozdította 
a török ciprióta közvéleményt.

A békefolyamat elindulásában kétkedőknek sajnos igazuk lett. A felek még mindig ott 
tartanak, hogy egymás elképzeléseit kritizálják és a másik felet teszik felelőssé a sikerte-
lenségért. Az egyházi vezetők – jórészt – kormányaik álláspontját követik. Az egymással 
történő találkozókon következetesen kifejtik, hogy mennyire fontos a párbeszéd a val-
lások között és hogy a konfliktus gyökerei nem a vallások által generált feszültség(ek) 
következményei.

Fontos megemlíteni a ciprusi ortodox egyház fejének  2007-ben  egy görög napilapban 
közzétett nyilatkozatát. A görög vallási vezető ebben a cikkben egyértelművé tette, 
hogy „[a] mi valódi ellenségünk nem az észak-ciprusi törökök, hanem Ankara. Engem 
igazán nem a müezinek, hanem leginkább a török katonák zavarnak”.35 Az érsek jelen-
legi békefolyamatban játszott hitelességét az észak-ciprusiak körében némiképp aláássa, 
hogy nem minden alapot nélkülöző szóbeszéd, amely szerint  2004-ben  az Annan-tervre 
vonatkozóan36 kijelentette, „ha igennel szavaztok az Annan-tervre: nem juttok a menny-
országba”.37

Konklúzió

Ciprus nemcsak kontinensek, különböző erőforrásokkal rendelkező gazdasági központok, 
a világkereskedelem egyik legfontosabb hajózási útvonalának számító  Szuezi-csatorna 

34 40 évvel Ciprus megszállása után megbüntették Törökországot (2014).
35 Forrás: a szerző.
36 Vas  2006, 36. 
37 Archbishop Chrysostomos II: Our enemy is Ankara, not N. Cypriot Turks (2007).
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előterében, hanem eltérő politikai kultúrák metszéspontjában is fekszik. Ciprus törté-
nelme vitathatatlanul szervesen egybefonódik az ortodoxiával. Az ortodox hit és egyház 
mély gyökeret vert a nép lelkében. A ciprusi ortodox egyház és a független ciprusi 
állam kormányzata közötti szoros személyes (rokoni, baráti) viszonyok szinte átlátha-
tatlan szövedéke biztosítja, hogy a politikusok – akik közül sokan egyházi fenntartású 
középiskolákban végeztek – jó kapcsolatot ápolnak az egyházzal. A keleti kereszténység 
szinte utolsó „bástyájaként” tisztelt kikkói kolostor nélkül semmilyen, az ország ügyeit 
érdemben érintő döntés nem születhet. A politikusok tisztában vannak az egyház – egye-
dülállóan hatékony – érdekérvényesítő képességével. Véleményem szerint a ciprusi 
ortodox egyház a jelenlegi békefolyamatban nagyon fontos szerepet játszik.  2004-óta 
vitathatatlan, hogy a megbékélést szorgalmazzák és tény, hogy napjainkban ezt a politi-
kusoktól függetlenül, a muszlim vezetőkkel közös fórumokon és találkozókon is hirdetik. 
Deklarálták, hogy a vallási különbségek soha nem választották szét a szigeten élő ciprió-
tákat, és nem a vallások mélyítették el a válságot és mérgezték meg a szigetlakók békés 
együttélését. Régebben az egyház álláspontja sokkal tartózkodóbb volt az iszlámmal 
és az észak-cipriótákkal kapcsolatban.

A forrongó Közel-Kelet szomszédságában a ciprusi ortodox egyház nehéz helyzetben 
van, amikor a valláskülönbségek gyakorlati áthidalásával kapcsolatban kell javaslatot 
tennie a kormánynak, és meggyőznie a híveket, illetve a közvéleményt a megbékélés 
jelentőségéről. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a ciprusi egyház nincs olyan hely-
zetben, hogy a keleti kereszténységhez tartozó oroszokkal kapcsolatban olyan kormány-
zati döntéseket támogasson, amelyek rájuk nem kedvezők. Az ortodoxián belüli konf-
liktust a ciprusi egyház nem vállalhatja fel. Vélelmezhetően nem támogat, ahogy idáig 
sem támogatott olyan döntéseket, amelyek az Oroszországgal kapcsolatos jó viszonyt 
beárnyékolhatnák. Nem várható, hogy a térségben jelen lévő orosz érdekekkel ellentétes 
döntések elfogadásra kerülhetnek. A békefolyamatot közvetlenül nem, de közvetve érintő 
orosz érdekek a térségben nem sérülhetnek.

A politikusok az amerikai és a támaszpontjaikkal a szigeten jelen lévő angolokkal való 
viszonyt is fontosnak tartják, igyekeznek azokat is ápolni. Legalább ugyanúgy, ahogy a több 
évtizedes orosz gazdasági – és a több évszázadra visszavezethető vallási – kapcsolatokat. 
A Ciprusi Köztársaság politikáját meghatározó, valamennyi rendezésben érdekelt állam 
elképzeléseinek – részleges vagy teljes – támogatásával történő konfliktusrendezésnek 
a legfőbb hibája, hogy senki nem tudja, mikor születhet végső megoldás a konfliktusra. 
Nem tudni, hogy végül sikerül-e a föderális államszervezetben megállapodni, amelyben 
a föderáció – a  2004-es  tervekkel szemben – gyengébb jogosítványokkal, míg az azt alkotó 
északi és déli rész erősebb kompetenciákkal bír. Az mindenesetre biztos, hogy mind 
a déli, mind az északi oldal érdekelt a helyzet megoldásában. Ezt árnyalja az északiakra 
nehezedő török nyomás. A déli oldal esetében pedig nem hagyhatók figyelmen kívül 
a gazdasági nehézségek, amelyek rányomják a bélyegét az ország érdekérvényesítő 
képességeire.38

38 Orbán  2014,  12–14.
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A török politikusok Ciprust „elsüllyeszthetetlen anyahajóként” is szokták emlí-
teni. Ez találóan foglalja össze a sziget régióban játszott szerepét. Napjainkban a cip-
rusi ortodox egyház – képletesen – úgy értelmezte át ezt a kijelentést, hogy időszerű 
lenne az anyahajó gépházában lévő emberek véleményét is megkérdezni: milyen irányba 
haladjon a közös hajó. A kezdeti lépések megtörténtek, a parancsnoki hídon lévők egy 
része már valóban kíváncsi a török és görög közemberek elképzeléseire is.
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A Magyar Katolikus Egyház tevékenysége a vallások 
közötti párbeszéd előmozdítása érdekében és a gyűlölet 

ellen

Ujházi Lóránd
Az  1990-es  évek turbulens változást hoztak a közép-európai országok politikai és jogi 
berendezkedésében, ami kihatott a vallási közösségekre is.1 Az addig elszigeteltségben 
és állami ellenőrzés alatt tevékenykedő vallási közösségek új körülmények közé 
kerültek. Az egyházaknak egyszerre kellett a vallásgyakorlásra vonatkozó jogállami 
paradigmákat és saját vallási közösségük tanítását képviselni. A II. Vatikáni Zsinat 
új megvilágításba helyezte a katolikus egyház más vallásokkal való kapcsolatának 
kérdését,2 a tolerancia és a gyűlölettel szembeni fellépés alapelvévé vált. Magyarországon 
a II. Vatikáni Zsinat tanításának gyakorlatba való átültetésében azonban hiányzott 
az a folytonosság, amely a nyugat-európai országokban megfigyelhető volt. Ennek oka, 
hogy az egyház csak ellenőrzés alatt tevékenykedhetett.3 Az ateista elveken felépülő 
kommunista pártállamnak – a szükséges látszatintézkedéseken túl – nem állt szándékában 
azoknak a nyugati típusú jogállami elveknek a bevezetése a jogrendszerbe, amelyek 
egyben a II. Vatikáni Zsinat vallás- és felekezetközi párbeszédének az alapelveit is 
alkották.4 Így a rendszerváltás után párhuzamosan következett be az állam jogalkotási 
folyamata és a zsinati elvek elmélyítése, illetve szabad megélése a katolikus egyházban. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kommunista diktatúra évei alatt csak a „történelmi” 
vallási közösségek működhettek. A nyílt társadalmak vallási pluralizmusa, amelyekben 
a nyugati egyházak aprópénzre váltották a többi vallással való párbeszéd zsinati elveit, 
Magyarországon nem alakult ki.5 Ez valamelyest mind a mai napig igaz. A migrációs válság 
kapcsán a katolikus egyház részéről történt érzékenyítés és segélyezési akció a muszlim 
vallású menekültek és migránsok irányába. Ez azonban nem nevezhető a zsinati elvek 
fokozatos elmélyítésének, inkább a krízisre adott „rögtönzött” akciónak lehet tekinteni. 
Továbbá a vallások közötti párbeszéd nélkülözte azt a mélyebb megalapozást is, amelyet 
a gyakorlati teológia a nyugati társadalmakban az elmúlt évtizedekben kialakított. Ettől 
eltekintve mégis kiemelkedő jelentősége volt a katolikus egyház segélyezési akciójának 
és a gyűlölettel szembeni fellépésének.

Ebben a tanulmányban rámutatok, hogy a Magyar Katolikus Egyház milyen esz-
közökön keresztül tudta a II. Vatikáni Zsinat vallások közötti párbeszédre vonatkozó 

1 A kérdés összetettségéről ad eligazítást Sajó  1999. Magyarország vonatkozásában pedig különösen 
Richardson  1999,  195–212. 
2 Fitzgerald  2006. 
3 Górlaczky  2002, 31–32. 
4 Schanda  2005, 86–198.
5 Horváth  2010. 
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alapelveit érvényesíteni és ezzel összefüggésben a gyűlölettel, gyűlöletbeszéddel szem-
beni fellépést foganatosítani mind az egyházban, mind a társadalomban a zsinat utáni 
kommunista időszakban, illetve a rendszerváltás utáni években vagy akár az egyes vál-
ságok – mint a migrációs krízis – idején.

A II. Vatikáni Zsinat hatása a Magyar Katolikus Egyházra

A „más vallásokkal való viszony a kereszténység kezdetei óta időszerű, de a II. Vatikáni 
Zsinat volt az első, amely figyelemre méltó nyitottsággal, a probléma egész gazdagsága 
és összetettsége iránti érzékenységgel, pozitív módon vetette fel és tárgyalta a világval-
lásokkal való viszony kérdését”.6 A kommunista diktatúra évei alatt nemcsak a magyar 
társadalom, hanem az egyház is elszigetelődött. A katolikus egyház lényegi tulajdon-
sága azonban éppen abban áll, hogy országokon és nemzeteken átível.7 A részegyházak 
és a helyi püspöki konferenciák követik az egyház legfőbb hatóságának teológiai és egy-
házfegyelmi iránymutatásait. A teológiai és egyházfegyelmi kérdések megvitatásának 
számos fóruma van az egyházban, amelyek közül kiemelkedik az egyetemes zsinat.8 
Itt ugyanis egyszerre érvényesül a római pápa primátusa, de kifejeződik a püspöki kol-
legialitás is mint az egy és egyetemes egyház egységének jele. A világ minden tájáról 
érkeznek püspökök, hogy az egyházat érintő legfontosabb kérdésekről gondolkodjanak 
és javaslatokat fogalmazzanak meg.9 A  20. századi egyetemes egyháztörténelem leg-
jelentősebb eseményére, a II. Vatikáni Zsinatra  1962–1965 között – a kommunista dik-
tatúra legkeményebb éveiben – került sor.10 A zsinat számos teológiai és egyházfegyelmi 
kérdésben hozott változást. VI. Pál  1964. augusztus 6-án  kiadott Ecclesiam suam kez-
detű enciklikájában már a zsinat dokumentumai előtt éreztette, hogy a koncepcióváltás 
egyik lényeges eleme az egyház más vallásokhoz való viszonyában fog állni.11 A más 
vallásokkal folytatandó párbeszéd legmarkánsabb összefoglalója az  1965. október 28-án  
kihirdetett Nostra Aetate kezdetű nyilatkozat, amelyet azóta számos pápai és szentszéki 
dokumentum követett.12

A  20. század technikai vívmányai lehetővé tették volna, hogy a világegyház minden 
addigit meghaladó mértékben képviseltesse magát. XXIII. János pápa ezért azt akarta, 
hogy az eseményen a szovjet blokk püspökei is vegyenek részt.13 Tekintve, hogy abban 
az időben a Szentszéknek nem volt Magyarországon érdekképviselete (nuncius), a pápa 
az ankarai internunciuson keresztül próbált eredményt elérni. A szovjet, illetve a magyar 

6 Patsch  2015, 661–669. 
7 Ennek számos aspektusához lásd Arrieta  1997, 219–511. 
8 Just  1977; Tanner  1990; Bokenkotter  2007.
9 Kelly  1965, 9–10. 
10 Kasper  2002,  19–20. 
11 Lukács  2007, 5.
12 Reginald  2017, 221–241.; Robert–Saunders  2006, 1–17. 
13 Kosztolányi  2018.
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diplomaták felé igyekeztek lépéseket tenni – sajnos sikertelenül, ezért közvetlenül a püs-
pököknek juttatták el a zsinati meghívókat.14 A pártállami ellenőrzés miatt a magyar 
püspökök a zsinat előkészítésében nem vettek részt.15 A Zsinati Előkészítő Bizottság 
ennek ellenére a magyar püspököket is felkérte, hogy a zsinati kérdésekről fejtsék ki 
a véleményüket. A megkeresésre a legtöbb püspök az állami tilalom és a retorziótól való 
félelem miatt nem is válaszolt. Ami a felekezetek közötti párbeszédet illeti, a magyar 
püspökök még távol álltak a zsinati elvektől. A keresztény felekezetekkel való párbeszéd 
helyett inkább ezeknek a közösségeknek a katolikus egyházba való visszatérésében gon-
dolkodtak, a zsinat feladatát pedig abban látták, hogy a visszatérés feltételeit előkészítse.16 
A vallások közötti párbeszéd kérdése érdemben fel sem merült.

A magyar állami hatóságok – több, számukra praktikus és állambiztonsági szempont 
miatt – végül először Hamvas Endrének, a püspöki konferencia elnökének, majd rajta 
kívül több más főpapoknak engedélyezték a zsinatra való kiutazást.17 A zsinaton való 
részvétel az állami hatóságoktól való félelem miatt azonban „lényegében csak a jelen-
létre korlátozódott”.18

Magyarországon a zsinat elveinek gyakorlatba való átültetése is alacsony fokon történt. 
A „nyugati” egyházak azonban eminens módon valósították meg a zsinati elveket a saját 
struktúrájukban.19 Sokat számított, hogy püspökeik mozgási szabadsággal rendelkeztek, 
és részt tudtak venni az üléseken. Részegyházaikban megvalósíthatták a zsinat célki-
tűzéseit. A helyi egyházak támogatták a nyugati társadalmakban végbemenő demokra-
tizálódási folyamatokat. Ennek egyik alapját képezte a különböző vallások közötti gyű-
lölet felszámolása és fellépés a gyűlöletkeltés és a gyűlöletbeszéd ellen. Óriási szerepet 
játszottak az egyes püspöki konferenciák által alapított kutatóközpontok, a katolikus 
és az egyházi egyetemek. Ezek a vallásközi párbeszédre vonatkozó tanítás teológiai 
elmélyítését célozták meg.20 Az egyház igazgatási szervei, mint az egyházmegyei vagy 
plébániai hivatalok a tanítás gyakorlatba való átültetésében vállaltak szerepet.21 Így 
ezekben az országokban a katolikus egyház mind teoretikusan, mind mozgásterének 
megfelelően társadalmi és politikai szinten tudott fellépni a vallási alapú gyűlölet ellen.22

Ezzel szemben Magyarországon az állam által megfélemlített egyháznak esélye sem 
volt, hogy a vallásközi párbeszédre vonatkozó és a gyűlölettel szembeni alapelveket 
a társadalom széles köréhez eljuttassa. A magyar egyházba a zsinat tanítása is lassan 

14 Az egyházak állami ellenőrzéséhez lásd Vörös  2010, 281–333.; Vörös  2013, 509–526.
15 Fejérdy  2018.
16 Fejérdy  2018. 
17 Kosztolányi  2018; Fejérdy  2011.
18 Máté-Tóth  2014.
19 Renz  2014. 
20 Institut für Religion und Frieden (s. a.). 
21 Gioia  2006. 
22 Ez mind a mai napig így van. Lásd US bishops urge Americans to refrain from hate–filled speech 
(2019). 
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ment át.  1967-ben  mindössze két könyv jelent meg a zsinatról,23 és ezek is az állam-
párt elvárásainak megfelelően kommentálták a zsinat eredményeit. Az összes zsinati 
dokumentum magyar fordítása csak tíz évvel a zsinat befejezése után,  1975-ben  jelent 
meg. Sokan hiányolták a zsinat recepcióját a papság és a hívek részéről.24 Arról pedig 
egyáltalán nem beszélhetünk, hogy az egyház ebben az időben bármilyen hatást gya-
korolhatott volna a világi jogalkotásra. A kommunista diktatúra okozta izoláltság miatt 
azonban az is igaz, hogy Magyarországon nem alakult ki az úgynevezett nyílt társa-
dalom, amelybe a világ minden részéről áramoltak volna a különböző nemzetiségű 
és vallású személyek. Az iszlámmal és a távol-keleti vallásokkal való párbeszéd csak 
teoretikus szinten jelent meg. A magyarországi zsidóság szocializációja és társadalmi 
elfogadottsága pedig egészen más volt, a zsidó közösség ugyanis mindig is a magyar 
társadalom integráns részét alkotta.25 Csak a kommunista diktatúra összeomlása után 
tudott az egyház már komolyabb – de semmiképpen sem meghatározó – erővel fellépni 
a vallások közötti megbékélés mellett és a gyűlölet ellen.

II. János Pál pápa  1991-es  magyarországi látogatása

A zsinati gondolatok elmélyítése szempontjából kulcsfontosságú volt, hogy a zsinat utáni 
pápák mennyire teszik magukévá a zsinat alapelveit. II. János Pál (1978–2005) számos 
fórumon kifejezte: elkötelezett a vallásközi párbeszéd zsinati elvei mellett. Álláspontja 
a kelet-európai országok katolikus egyházaira is hatást gyakorolt. Kelet-európaiként 
jól ismerte a térség nehézségeit, etnikai és vallási feszültségeit. Emellett megkérdő-
jelezhetetlen tekintély volt a régióban. Nem lehetett a társadalmi kérdésekről, beleértve 
a vallás és felekezetek közötti párbeszédről alkotott felfogását negligálni. II. János Pál 
két alkalommal látogatott Magyarországra, de a vallás és felekezetközi párbeszéd elő-
mozdítása szempontjából az  1991-es  látogatás a meghatározóbb.26 Találkozott az akkori 
államfővel és kormányfővel, akikkel a kisebbségi jogok egyházi vonatkozásairól tárgyal-
tak.27 A magyar tudósok és kutatók előtt mondott beszédében felhívta a figyelmet, hogy 
az ifjúságot a különbözőségek értékelésére, párbeszédre és a kölcsönös toleranciára kell 
nevelni.28 A görögkatolikus máriapócsi templomban pedig a kisebbségek jogairól, saját 
kultúrájuk és anyanyelvük megőrzéséről beszélt. Ezek a fogalmak nemcsak újszerűen 
hatottak, hanem értelmezésük – vagy egyáltalán bármiféle tiszteletben tartásuk – a kom-
munista blokkban egészen más jelentéssel bírt.

23 Saád  1967. 
24 A II. Vatikáni Zsinat túlhaladott? (s. a.). 
25 Kecskeméti  1982,  185–211. 
26 Stephen  1991.
27 II. János Pál pápa a Parlamentben.  1991. augusztus  16. este, első magyarországi látogatás, 
 1991. augusztus  16–20. (1991).; Az első magyarországi látogatás krónikája (2005).
28 Az első magyarországi látogatás krónikája (2005). 
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Az  1991-es  pápalátogatáson a felekezetközi párbeszédet erősítette a debreceni 
ökumenikus istentisztelet.29 Gesztusértékű volt, hogy megkoszorúzta a gályarabságra ítélt 
 17. századi protestáns prédikátorok emlékművét.30 A vallások közötti párbeszédet pedig 
a magyarországi zsidó hitközségek képviselőivel való budapesti találkozás mozdította 
elő.31

A katolikus egyház fellépése a felekezet- és vallásközi párbeszéd előmozdítása 
érdekében a rendszerváltás után

1989 után a katolikus egyház közéleti szerepvállalása látványosan megnövekedett. 
Az egyház képviselői rendszeresen állandó műsorokban, illetve egyéb felkérésekre fel-
szólalhattak a (köz)médiában. A nagyobb ünnepek alkalmával pedig a média részben 
vagy egészben beszámolt az istentiszteletekről, vagy legalábbis összefoglalta az egyes 
püspökök homíliáját. Ezzel megnövekedett a magyar katolikus püspökök felelőssége is, 
hiszen ünnepi üzenetük az egész társadalomhoz eljutott. A katolikus egyház számos 
köz- és felsőoktatási intézményt nyitott a rendszerváltás után. Megalakult a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és egyéb egyházi felsőoktatási intézmények. Az egyetem 
Hittudományi Karán a II. Vatikáni Zsinat szellemében oktatják a vallás és felekezetek 
közötti párbeszédre vonatkozó teológiai diszciplínákat. Külön tantárgya van az ökume-
nizmusnak,  2014-ben  pedig az egyetem minden karán kötelezővé tették a „holokauszt 
és emlékezete” című tárgyat.32 A Szentszékkel kötött kétoldalú megállapodás értel-
mében katonai ordinariátus működik a Magyar Honvédségben, amely szintén alkalmat 
ad az egyház vallás- és felekezetközi tanításának átadására.33

A közoktatási intézményekben az egyház lehetőséget kapott a „fakultatív” hitok-
tatás megszervezésére.  2013-ban  pedig a kormányzat bevezette a szervezett, kötelezően 
választható hitoktatást.34 Megnőtt a jelentősége az egyes hittankönyvek tartalmának is.35

A rendszerváltás után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos vallásközi 
párbeszédet előmozdító eseménynek volt a szervezője vagy társszervezője. Tekintve, 
hogy Magyarországon a nem keresztény vallások közül a zsidó vallás a meghatározó, 
a katolikus egyház is főképp a magyarországi zsidó hitközségekkel alakított ki kap-
csolatot.  2008. november 9. és  12. között a Katolikus–Zsidó Kapcsolatok Nemzetközi 
Bizottsága (a Szentszék Zsidókkal való Kapcsolatokért Felelős Bizottsága) és a  Vallásközi 

29 Zsile  2011.; II. János Pál pápa Debrecenben. Ökumenikus találkozó Debrecenben augusztus  18-án  
délután első magyarországi látogatás,  1991. augusztus  16–20. (1991). 
30 Payr  1927. 
31 II. János Pál pápa a Parlamentben.  1991. augusztus  16. este, első magyarországi látogatás, 
 1991. augusztus  16–20. (1991). 
32 Az első egyetemi szintű holokausztról szóló tárgy bevezetése (2015). 
33 Ujházi  2014.
34 Hit- és erkölcstan oktatás jogszabályi háttere (s. a.). 
35 Majsai  2003, 23–52. 
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Kapcsolatok Zsidó Nemzetközi Szervezete Budapesten szervezett konferenciát. Az ese-
mény házigazdája a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége volt.36 A szervezők – köztük a katolikus fél – deklarálta, hogy 
elismerik a képviseleti demokrácia pozitív értékeit. Kiemelték az állam felelősségét 
a közösségek védelmében és a szélsőségekkel szembeni fellépésben. A Püspöki Kon-
ferencia hivatalos közleménye szerint a bizottság vallási vezetői felhívták a két vallás 
követőinek figyelmét, hogy „vállaljanak szerepet a tisztelet és a közös egyetértés előmoz-
dításában”. Erkölcsi kötelezettségük demonstrálni a vallásos felelősséget a társadalomért, 
és a jövő generációját a vallásos értékekre oktatni. Ez fontos, amikor idegengyűlölő, 
rasszista és antiszemita megnyilvánulások jelennek meg Közép-Kelet-Európa különböző 
részein.”37  2018-ban  a Nemzetközi Keresztény–Zsidó Tanács Magyarországon rendezte 
meg az éves világkonferenciáját.38

2011. június 2-án  és 3-án  a Gödöllői Királyi Kastélyban az Európai Unió Taná-
csának Magyar Elnöksége idején szervezték meg a Keresztény–zsidó–iszlám vallásközi 
párbeszéd konferenciát.39 A vallási közösségek képviselői nemcsak az Európai Unió 
országaiból, hanem a Közel-Keletről, Törökországból és Oroszországból is érkeztek. 
Az egyetemek és az Európai Unió tagállamainak kormányzatai is képviseltették magukat. 
A konferencia kormányzati szervezés volt, de számos prominens katolikus egyházfő 
és teológus tartott előadást. Felhívták a figyelmet a vallásszabadság alapvető jelentő-
ségére, illetve hogy számos helyen súlyosan korlátozzák a vallás szabad gyakorlását. 
Figyelmeztettek, hogy növekszik a keresztény hívők elleni erőszak, de az iszlamofóbia 
és az antiszemitizmus folyamatos megnyilvánulásai, illetve az egyéb vallási és etnikai 
kisebbségek ellen irányuló diszkrimináció is széles körben elterjedt.40

Magyarországon az iszlám bár létező, de nem számottevő közösség, ezért a történelem 
folyamán időnként felbukkanó antiszemitizmussal szemben az iszlamofóbia sem volt 
jellemző. Közvetlen kapcsolat hiányában Magyarországon az iszlám a vallási érdekes-
ségek, a tudományos kutatás területéhez tartozott.41 Ezért is érte váratlanul az egyházat, 
amikor a migrációs válság kapcsán megjelentek az iszlámmal szembeni kritikus – adott 
esetben – gyűlöletkeltő hangok. Amíg ugyanis a zsidóság tekintetében a katolikus egyház 
vallásközi párbeszédre vonatkozó tanítást a közös múlt és együttélés miatt többé-kevésbé 
könnyebben átültette a gyakorlatba, addig az iszlámmal kapcsoltban erre nem került sor.42

Az érzékenyítés szempontjából jelentős, hogy a katolikus egyetem teológia karán elő-
adásokat szerveztek az iszlámról, mértékadó nyugat-európai teológusok munkáit fordí-
tották magyar nyelvre, illetve adott esetben teológus kutatókat hívták meg az  egyetemre.43 

36 A Katolikus–Zsidó Kapcsolatok Nemzetközi Bizottságának nyilatkozata (2008). 
37 A Katolikus–Zsidó Kapcsolatok Nemzetközi Bizottságának nyilatkozata (2008). 
38 Hraskó  2018. 
39 A Keresztény–iszlám–zsidó vallásközi párbeszéd konferencia záródokumentuma (2011). 
40 A tolerancia fontossága (2011). 
41 Germanus  1936. 
42 Bayrakli–Hafez  2017. 
43 Konferenciát tartottak az iszlám kultúráról és vallásról a Pázmányon (2018). 
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A legjelentősebb azonban, hogy a  2015-ös  menekültválság, a legnagyobb társadalmi 
feszültség idején, a katolikus egyház vallási hovatartozástól függetlenül nyújtott huma-
nitárius segítséget a menekülteknek, akik legnagyobb részben muszlimok voltak.

A Magyar Katolikus Egyház szerepe a gyűlöletbeszédre vonatkozó jogszabályok 
kialakításában és társadalmi elmélyítésében

A vallások közötti kölcsönös megbecsülésre és tiszteletre épülő zsinati koncepciók 
és a háború utáni jogállami alapparadigmák állami jogalkotásba való érvényesítése 
a nyugati társadalmakban együtt járt a fokozatos gazdasági növekedéssel. Magyar-
országon a jogállami struktúrák kialakítása és a demokratikus intézmények, illetve 
garanciák bevezetése nem hozta magával a lakosság által várt gazdasági növekedést.44 
Sőt, a kapitalista gazdasági változásoknak a magyar társadalomban számos vesztese 
volt. A társadalmi rétegeződés egyre markánsabban jelent meg. Mindennek következ-
ményét találóan foglalja össze a Friedrich-Ebert-Stiftung tanulmánya.45 Kiemeli, hogy 
a „magyar társadalom további fontos alapvető jellemzője a bizalom alacsony szintje 
mind a politikai intézmények felé, mind a személyközi kapcsolatokban”.46 Ez az alap-
vető társadalmi értékek, mint a tolerancia, a szolidaritás társadalmi kibontakozását is 
gátolja. A jogalkotó megalkotta a személyiségi jog és a személyiségi jogvédelem elemeit, 
de a jogszabályok állami kikényszeríthetőségen túl alacsony társadalmi beágyazottsága 
van. A gyűlöletbeszéd kategóriája a  2000-es  évek első felében vált a magyar politikai 
diskurzus kérdésévé.47

A magyar jogalkotás a legmagasabb, alaptörvényi szinten véd a gyűlöletbeszéddel 
szemben. A jogalkotó az Alaptörvény  2013. áprilisi, negyedik módosítása során kiegé-
szítette a szólásszabadságot biztosító IX. cikket. „(5) A véleménynyilvánítás szabadsá-
gának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
közösségek méltóságának a megsértésére. Az Alaptörvényben gyűlöletbeszéd kapcsán 
direct módon fogalmazódik meg a vallási közösségekre, mint egészre vonatkozó jogvé-
delem. A jogalkotó nemcsak a történelmi »bevett« közösségeket védi.”48 Szathmáry Béla 
felhívja a figyelmet, hogy Magyarország vallási alapú diszkriminációt tiltó nemzetközi 
egyezményekhez való csatlakozása, a nemzetközi dokumentumok elfogadása, „a tör-
vényhozásban történő figyelembevétele megfelel az Unió és szervezetei elvárásainak”.49

A rendszerváltás utáni egyházügyi törvény meglehetősen tág keretet adott az „egyház” 
alapításnak, számos úgynevezett bizniszegyház jött létre, akik nem valós egyházi 

44 Kende  2011. 
45 Bíró-Nagy et al.  2016, 3.
46 Bíró-Nagy et al.  2016. 
47 Pál  2015, 4. 
48 Drinóczi  2014, 39–63. 
49 Szathmáry  2010, 636–645.; Szathmáry  2011, 22–27. 
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 tevékenységet végeztek, hanem elsősorban anyagi előnyök megszerzésére, az állami 
támogatások lehívására törekedtek.50 Ezért az új jogi szabályozás fontosnak tartotta, hogy 
„vallási közösség elsődlegesen vallási tevékenység céljából jöjjön létre, illetve a vallási 
közösség kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel 
nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik, és nem sérti más közösségek jogait és sza-
badságát”.51 Mivel több szervezet elveszítette az egyházi státuszt,52  2013 márciusában 
az Alaptörvény 4. módosítása után az Egyházügyi törvény kétszintű rendszert vezetett 
be: bevett egyházak és vallási tevékenységet végző szervezetek.53 A vallási közösségek 
a gyűlölet ellen nem csak akkor rendelkeznek védelemmel, ha a legmagasabb állam 
által elismert jogi kategóriába sorolják őket. Ezzel az elismeréssel nem rendelkező54 
közösséghez tartozó személyek is jogosultak a sértő véleménynyilvánítás ellen fellépni, 
igényeiket bíróság előtt érvényesíteni. A gyűlöletbeszéddel szembeni magyar demokra-
tikus jogfejlődésről átfogó képet ad Boytha György tanulmánya,55 a Koltay András által 
szerkesztett tanulmánykötet,56 illetve monografikus munka. A gyűlöletbeszéd – jegyzi 
meg Koltay – kivált, ha a csoporthoz tartozás érzése kiemelkedően erős, mint például 
a vallási közösségek esetében, átsugározhat annak tagjaira. A gyűlölködés így sérti 
a közvetve megcélzott személyek méltóságát. Ez pedig, Boytha György összefoglaló 
gondolata alapján, a személyiségi jogok érdekében elvárható kölcsönös toleranciát, végső 
soron a köznyugalmat ássa alá.57 A gyűlöletbeszéd korlátozása egyrészt az egyén védel-
mezésének eszköze, másrészt az egyes társadalmi csoportok (nemzetiségek, vallási 
közösségek) védelmét is szolgálja.58

A Magyar Katolikus Egyház lehetőséget kap az állami jogalkotás területén, hogy 
az „egyházak” küldetését érintő kérdésekben nyilatkozzon. Ezzel a lehetőséggel a püs-
pöki konferencia általában élni is szokott. Ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy 
az állami megkeresés a törvényelőkészítés melyik szakaszában és milyen határidővel 
történik.

Jelentősebb ezért a katolikus egyház szerepvállalása a katolikus hívek és a társadalom 
érzékenyítése a gyűlölettel és gyűlöletbeszéddel szemben. A katolikus tanítás általános 
átadásán túl az egyházi vezetők adott esetben kifejezetten is felszólalnak a gyűlölködő 
megnyilvánulásokkal szemben.59  2012-ben  például az egyik parlamenti képviselő sértő 
megnyilatkozására reflektálva más keresztény felekezetekkel közös nyilatkozatban ki-
jelentették: „[k]ülönösen is aggasztónak találjuk, hogy a gyűlöletkeltő beszéd a  Parlament 

50 Paczolay  2003, 527–575.
51 Szathmáry  2014.
52 lásd 8/2012. (II. 29.) OGY hatátozat.
53 6/2013. (III. 1.) AB határozat a kétszintű rendszerről.
54 Schanda  2018. 
55 Boytha  2013.
56 Koltay  2013,  111–124.; Koltay  2003, 91–123. 
57 Boytha  2013,  10.
58 Koltay  2013,  123.
59 Keresztény egyházi vezetők a gyűlöletbeszéd ellen (2012). 
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falai között hangozhatott el. A magyar törvényhozásnak, a politikai közbeszédet meg-
határozó képviselőknek, politikusoknak fokozott felelősségük van a gyűlöletkeltéssel 
való szembeszállásban”.60

Összefoglalás

A  20. század legjelentősebb katolikus eseménye, a II. Vatikáni Zsinat idején Magyar-
országon kommunista diktatúra uralkodott. Az egyház képviselői csak állami engedél-
lyel, szigorú ellenőrzés mellett utazhattak a zsinatra, a zsinat koncepcióját pedig csak 
korlátozottan tudták megvalósítani. A rendszerváltás után a katolikus egyház társadalmi 
helyzete megváltozott. Az egyház hitéleti kérdésekben szabadságot kapott. Ettől függet-
lenül hiányzott az a folytonosság, amely a nyugati egyházakat jellemezte. A vallásközi 
párbeszédnek lendületet adott II. János Pál  1991-es  magyarországi látogatása. A katolikus 
egyház egyre markánsabban szólalt fel a vallási alapú gyűlölettel, adott esetben gyűlölet-
beszéddel szemben. Elvileg az állami hatóságok megkeresik az egyházat az egyes vallási 
és etikai kérdéseket érintő jogszabályok előkészítése során, azonban ennél fontosabbak 
azok a megnyilvánulások, amelyeket az egyház a vallások közötti békéért, párbeszédért 
helyi szinten tesz. Magyarországon a nem keresztény vallások vonatkozásában a zsidó 
hitközségekkel való párbeszéd tekintetében van tapasztalata a katolikus egyháznak. 
A jövő kihívása, hogy menekült és migrációs folyamatokkal jelentkező feszültségek 
és adott esetben gyűlöletbeszéddel szemben milyen érzékenyítésre lesz képes az egyház.
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Vákát oldal



Vallási motívumok Szombathelyi Ferenc vezérezredes 
katonai vezetői pályaképében

Kaló József

Ahhoz, hogy a címben jelzett képet – a teljesség igénye nélkül – ki tudjuk bontani, 
szükséges a korszak másik nagy szellemi befolyásoló tényezőjének, a szinte mindent 
átható politikának a katonai hivatásban játszott szerepét is megvizsgálnunk. Arra 
érdemes fókuszálni, hogy az egyre inkább antihumánussá váló politikai ideológiák 
mennyiben szakadtak el a korábbi vallási befolyásoktól, mennyiben torzították azokat, 
vagy kerültek éles ellentétbe velük. Korábban már foglalkoztam Szombathelyi Ferenc 
vezérezredes és a politika viszonyának bemutatásával,1 így jelen tanulmányban csak 
a vallási meggyőződésének vizsgálatára, illetve annak a politikai meggyőződésével való 
kapcsolódási pontjaira fókuszálok. A terjedelmi korlátokat figyelembe véve csak néhány, 
általam igen jellemzőnek gondolt epizód és motívum bemutatására szorítkozhatok.

Szombathelyi Ferenc  1887-ben  született Győrött római katolikus családban. Eredeti 
neve Knausz Ferenc volt. Édesapja Knausz Ferenc cipész, sváb származású, édesanyja 
Szombathelyi Anna. Szombathelyi  1902-ben  került a pécsi magyar királyi honvéd had-
apródiskolába.2  1906. augusztus  18-án  avatták hadapród-tiszthelyettessé, és szolgálat-
tételre a nyitrai  14. honvéd gyalogezredhez osztották be.  1907. november 1-től  hadnagy, 
 1910. október 1-jétől  Budapestre vezényelték a honvéd felsőbb tiszti tanfolyamra, amelyet 
 1911 augusztusában fejez be „igen jó” minősítéssel, majd  1911. októbertől  1914. augusz-
tusig a bécsi császári és királyi hadiiskola hallgatója volt, azaz vezérkari képesítést 
szerzett.

A Monarchia tisztikarával szembeni legfontosabb elvárás a pártok- és nemzetekfe-
lettiség, valamint az uralkodóházhoz való feltétlen hűség volt.3 Ami összetartotta ezt 
a társadalmi csoportot, az a hivatástudat volt. „A tisztikar egyidejűleg volt zárt és nyitott 
intézmény: zárt, mert a tisztek gyakorta maguk is tisztek fiai, akik politikai elszigetelt-
ségben éltek, szolid kasztot és körülhatárolt érdekcsoportot alkottak, és mert az alsóbb 
néprétegekből származó tisztek – akik mindenkor jelentős számú csoportként voltak 
jelen – rendkívül erősen kötődtek a hadsereghez, amely ranggal és különleges társadalmi 
státusszal ruházta fel őket. Ugyanakkor nyitott is volt ez a tisztikar, mert a hivatásos 
tisztek készségesen befogadták a Monarchia számtalan nemzetiségének tanult rétegeiből 
származó sok ezernyi tartalékos tisztet, akiktől szellemi ösztönzést is kaptak.”4

1 Kaló  2014, 93–115. 
2 Ezt az iskolatípust általában azok választották, „akiknek a szülei túlságosan szegények voltak egy 
polgári középiskola tandíjának megfizetésére”. Deák  1993,  117. 
3 Hajdu  1999,  14–15.; Ács  1995,  108.
4 Deák  1993, 21.
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Szombathelyi is a fentiek szerint szocializálódott, azzal a különbséggel, hogy a tisztikar 
kasztszellemét nem tette a magáévá, egész életében büszke maradt alacsony származására. 
„Tele volt gúnnyal az »urak« felé. Az arisztokratákat, dzsentriket, nagytőkéseket leszólta. 
Mindig büszkén emlegette alacsony származását: apja kisiparos volt. »Mit jelent az, 
hogy ki milyen ágyban született?« – mondta, vagy: »Az én édesanyám nagyon egyszerű 
asszony volt, de előkelőbben és nemesebben gondolkodott, mint egy grófnő.«” Már, mint 
a Ludovika Akadémia parancsnokánál, „egy ízben megjelent a Honvédelmi Minisztérium 
nevelésügyi osztályának vezetője, és közölte, hogy a kormányzó az akadémiára kerülők 
származásának gondos vizsgálatát óhajtja. Sápadt dühvel, szótlanul hallgatta. Amikor 
elment, kitört: »Azt hiszi a kormányzó úr, hogy azokból lesz a legjobb katona, akik 
a farukon hordják a kamarási jelvényt. Hát én mi vagyok? Én nem vagyok jó neki, mert 
szegény ember fia vagyok.«”5 Saját leírásában is hivatkozik rá, hogy a népből származik, 
és a saját erejéből küzdötte fel magát.6

Azt nem tudjuk, hogy a család milyen és mekkora szerepet játszott hitéletének alakí-
tásában, de a szülőkre, különösen az édesanyjára vonatkozó, fentebb idézett mondatokból 
következtethetünk annak vallásos gondolkodására, humanitására.

Az  1918–1919-es  évek eseményei, a háborús összeomlás, az őszirózsás forradalom, 
valamint a Tanácsköztársaság történései robbanásszerű változást hoztak a tisztikar 
és a politika viszonyában. A Károlyi Mihály nevével fémjelzett polgári demokratikus 
időszakról a tisztek első benyomása a káosz, a rend felborulása és az általános hadsereg- 
és tisztellenesség volt.7

Változást jelentett a Tanácsköztársaság  1919. márciusi kikiáltása, illetve a Vörös 
Hadsereg felállítása. A meginduló hadműveletekben a tisztek többsége a haza védelmét, 
az aktív honvédelmet látta, és ezért vállaltak szolgálatot önként a Vörös Hadseregben. 
A politikailag iskolázatlan katonákat váratlanul érte az új szellemi áramlatok megjelenése 
és ezek erős szociális követelései, illetve ígéretei mély benyomást tehettek a többségében 
kispolgári, értelmiségi származású, alapvetően vagyontalan családokból származó tisz-
tekre.8

A Horthy-korszakban, az  1922. január 4-én  megalakult Magyar Királyi Honvédségben 
az elvek szintjén igyekeztek visszatérni az apolitikus magatartás megköveteléséhez, 
ez volt az elvárás a tisztekkel szemben. A fegyelem helyreállításának és megszilárdítá-
sának legfontosabb elemeként rendeletek és parancsok tucatjai láttak napvilágot, amelyek 
tiltották a tisztikar tagjainak politizálását. Mindez kiegészült az egész társadalmat átható 
nacionalista neveléssel és a revíziós gondolattal, amelynek alapja a honvédség lett volna.9

5 Kádár  1978, 285.
6 ÁBTL V-101594/1. Szombathelyinek a vádirathoz írt észrevételei. 7.
7 Kádár  1978, 68–73.; Szakály  1991, 22.
8 Szakály  1991, 21–23.
9 Szakály  2002, 36–37.
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A keresztény-nemzeti kurzus időszakában ugyancsak elvárás volt a keresztény hit 
legalább külsőségekben megnyilvánuló gyakorlása, amelynél Szombathelyi Ferenc jóval 
mélyebb átéléssel gyakorolta hitét, amint ezt a későbbi példák alapján látni fogjuk.

Jelentős változást hozott a tisztikar és a politika viszonyában Gömbös Gyula10 hon-
védelmi minisztersége, majd miniszterelnöksége. Gömbös nézetei és ennek a tisztkép-
zésben való megnyilvánulása hatására mind többen képzelték a fiatal vezérkari tisztek 
közül, hogy az ország vezetését hivatottak átvenni, azaz a katonai pálya mellett vagy 
helyett politikait is építeni kezdtek.11 Ez döntő változás volt az Osztrák–Magyar Monar-
chia hagyományaihoz képest, amely a teljes politikamentességet várta el a tisztikartól. 
Az  1930-as  évek elejétől felnövekvő új tiszti nemzedék egy része azonban konkrét poli-
tikai célokkal, államvezetői ambíciókkal lépett fel. A korszellemnek megfelelően a fiatal 
tiszteket megérintő eszmeáramlat a szélsőjobboldalról érkezett. Ahogyan Bethlen István 
írta  1944-ben: „Gömbösnek még egy nagy tévedése járult ahhoz hozzá, hogy közéle-
tünkben a jobboldali radikalizmus, a gyűlölködő antiszemitizmus és rajtuk keresztül 
a nemzetiszocialista ideológiák tért foglaljanak. Ő volt az, aki alatt a magyar tisztikar 
körében a politizálás kezdetét vette. Gömbös, mint vérbeli katona, sok tiszttársát a civil 
kormányzatban fontos ügyköröknek állította az élére, vagy őrszemként helyezte el őket 
egyes reszortminisztériumok kebelében. Ez már önmagában is, miután az így elhe-
lyezettekre nézve az új állás és a szélesebb munkakör váratlan előlépést is jelentett, 
azt eredményezte, hogy ambiciózus tisztek, hogy magukra vonják a politikát irányító 
miniszterelnök figyelmét, kezdték felismerni magukban a politikai pályára való ráter-
mettséget és politizálni kezdtek.”12

A politizálási hajlandóság egyszerre jelentkezett bel- és külpolitikai kérdésekben, 
amelyek összefüggtek. A németbarátság hagyományos orientációnak volt tekinthető 
a honvédség berkeiben, és röviden a következő tényezők táplálták: az Osztrák–Magyar 
Monarchiából hozott hagyományok (azaz a német–magyar történelmi egymásrautaltság 
tétele), az első világháborús fegyverbarátság emléke, a katonai kérdésekben vallott német 
felsőbbrendűség és a közös cél a versailles-i  békerendszer felszámolásában. Ehhez tár-
sultak a harmincas évek elejétől-közepétől a felemelkedő Harmadik Birodalom sikerei, 
amelyek eredményes recepttel kecsegtettek a Horthy-korszak Magyarországának kiáltó 
társadalmi, gazdasági, haderőfejlesztési bajaira.

Különösen igaz volt a szélsőséges politizálási hajlandóság elterjedése a tisztképző 
intézményekben, azaz a Ludovika Akadémián és a Hadiakadémián. Az  1930-as  évek 
közepétől egyre több oktató hangoztatott nemzetiszocialista vagy nyilas eszméket 
magánbeszélgetéseikben, és hallgatóikat is ilyen irányban igyekeztek befolyásolni. 
„Előadásaikba beleszőtték politikai mondanivalóikat, odavetett és a fogékony fiata-
lokra hatással levő megjegyzésekkel szították a zsidógyűlöletet, propagálták a német 

10 Gömbös Gyula (1886–1936) vezérkari tiszt, politikus, honvédelmi miniszter (1929. november 
 11. –  1932. november 1.), miniszterelnök (1932. október 1. –  1936. október 6.).
11 Kádár  1978, 242–244. 
12 Bethlen  1988,  129–130.
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 nemzetiszocializmus sikereit.” Ez a tendencia folytatódott, olyannyira, hogy Beregfy 
Károly13 hadiakadémiai parancsnoksága idején a hallgatókat presszionálták a titkos nyilas 
párttagság felé, és tagdíjat is fizettettek velük.14

Erre az időszakra, egészen pontosan az  1936 és  1938 közötti évekre esik Szombat-
helyi Ferenc Ludovika Akadémia parancsnoki működése, így elsők között szembesült 
az éledező politizálási hajlandósággal. Egyértelműen elutasító volt ezzel a jelenséggel 
szemben, és mint akadémiaparancsnok „a fel-felbukkanó politizálásnak a legerélyesebb 
rendszabályok alkalmazásának kilátásba helyezésével vetett véget”.15 Amikor jelentést 
kapott, hogy „esténként, vacsora után a hallgatók egy része a kaszinóhelyiségben gyüle-
kezik, és ott közülük kikerülő szónokok szélsőjobboldali politikai beszédeket tartanak”, 
meglepetésszerűen megjelent az egyik ilyen összejövetelen, és végighallgatta a szónokot. 
Az előadás után keményen lehordta a jelenlévőket, és megtiltotta az ilyen összejövetelek 
megtartását. Kifejtette, hogy „egy katonaiskola hallgatói beszéljenek katonai témákról. 
A katonaerényeket hangsúlyozta, mint minden lehető alkalommal, köztük említette 
a katona kitartását is a harcban.” Hogy ekkorra már mennyire elterjedt volt a kettős 
beszéd, illetve a nyilas jelszavak áthallásos használata, mutatja, hogy a Szombathelyivel 
együtt a gyűlésen megjelent Kádár Gyula16 oktató, másnap találkozva az egyik, előző 
este jelen lévő fiú apjával, a következőket hallotta tőle: „»Nagyszerű ember ez a Szombat-
helyi – mondta. – Hallom, hogy milyen keményen lehordta tegnap a gyerekeket, persze 
nem is tehetett mást. De a végén azt mondta: kitartás. Ebből mindent megérthettek.« El-
ámult, amikor elmondtam neki a valóságot. »Szóval ti csakugyan nem vagytok Szálasi17 
hívei?« A jobboldali érzelmű tisztek és tanárok kiélezték a kérdést: »Mi az, az akadémián 
tilos a hazafias nevelés?«”18

A szélsőjobboldali eszmék túltengése mellett egyéb áramlatok is feltűntek a Ludo-
vika Akadémián, azonban Szombathelyi ezeket is elítélte, a hagyományos tiszti érték-
rendhez ragaszkodva. Az akadémián működő Kossuth Irodalmi Kör a hagyományos 
irodalmi kérdések mellett a népi írók műveinek hatására politikai, gazdasági kérdé-
sekkel is foglalkozott, és nézeteiket, gyűléseiket a Ludovika éttermének faliújságján 
is népszerűsítették. „Grafikonok, diagramok, rövid, tömör fogalmazású ténymegálla-
pítások jelentek meg. […] Parázs viták alakultak ki közöttünk a társadalmi változások, 

13 Beregfy Károly (1888–1946) vezérezredes.  1939–1941 között a Hadiakadémia,  1941–1943 között 
a debreceni VI. hadtest,  1943–1944 között az 1. hadsereg parancsnoka. A nyilas hatalomátvételt 
követően honvédelmi miniszter, vezérkarfőnök és a honvédség főparancsnoka.
14 Kádár  1978, 1. k. 277–278.; 287; 2. k. 767.
15 Gosztonyi  1990, 9.
16 Kádár Gyula (1898–1982) vezérkari ezredes.  1933 és  1939 között a Ludovika Akadémia tanára.
17 Szálasi Ferenc (1897–1946) vezérkari őrnagy.  1935-ben  elhagyta a honvédséget és politikai pályára 
lépett. A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom megalapítója és vezetője.  1944. október  16. és 
 1945. március 28. között Magyarország Nemzetvezetője, azaz egy személyben állam- és kormányfője. 
Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy Szálasi is erős vallásos meggyőződéssel rendelkezett, azonban 
ennek elemzésébe jelen tanulmány keretei között nem bocsátkozhatunk.
18 Kádár  1978, 1. k. 287.
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a gazdasági  szerkezet reformja, a radikális földbirtokrendezés stb. szükségessége, vagy 
épp a jelenleg uralkodó állapotok megszilárdítása, konzerválása tekintetében. […] Az aka-
démikusok legtöbbje – akikről pedig csak kevesen tételeztek fel komolyságot, felelősség-
érzetet a közügyek iránt – igen nagy érdeklődést tanúsított a hirtelen reflektorfénybe 
került súlyos problémák iránt.”19 Ezen témák megbeszélésére egy vasárnap délelőttre 
nyilvános vitát hirdettek meg az akadémia egyik előadótermébe, amelyet zsúfolásig 
megtöltöttek az előadók. A vitaindító előadást az egyik akadémikus hallgató tartotta 
„arról, hogy a mezőgazdasági művelés alatt álló terület hány százaléka van a maroknyi 
mágnás, illetve az egyház kezén, és milyen elenyésző darabkán kell osztozni a milliónyi 
parasztnak, törpebirtokosnak.”20 Ekkor váratlanul megjelent Szombathelyi Ferenc gya-
logsági tábornok, akadémiaparancsnok, és egyenesen az emelvényre menve félretolta 
a megszeppent előadót. Az ekkor mondottak olyannyira kifejezik Szombathelyinek a poli-
tizáló katonákról alkotott véleményét, hogy érdemes az epizódot megörökítő tanút szó 
szerint, hosszabban is idéznünk: „A tábornok minden ízében remegett, arca félelmetes 
és méltóságos volt, tekintete szikrázott. […] Szombathelyi magából kikelve zúdította 
nyakunk közé az áldást. – Mi folyik itt – üvöltötte parancsnokunk, és élesen fürkészve 
tekintett ránk. – Politizálnak […] politizálgatnak a fiatalurak, mi? […] Jó dolgukban, 
unalmukban kitalálták, hogy egy kicsit bomlasztják, aláássák a fegyelmet, felrúgják 
a hadsereg rendjét, belső békéjét? Mi akar ez lenni fiatalurak? Lázadás, zendülés? Uszítás 
a fennálló társadalom erőszakos megdöntésére? Na, mi az? […] Most mindenki hallgat, 
most minden botcsinálta, önjelölt politikai »zseni«-nek  torkára forrt a szó?

Aligha tudnám szóról szóra felidézni Szombathelyi akkor elhangzott szenvedélyes, 
roppant indulattól izzó, dörgedelmét. Olyasmit mondott, hogy az ország pajzsa az egy-
séges, erős hadsereg, amely minden kívülről jövő támadást képes kivédeni, visszavetni. 
De a hadsereg a belső béke, a fennálló társadalmi és gazdasági rend biztosítéka is kell, 
hogy legyen. Ezt a kettős feladatát csak akkor képes ellátni, ha független a napi politika 
szeszélyes ingadozásaitól, s ha minden párton, frakción kívül és felül is áll […] A min-
denkori, törvényes magyar kormány szuverén, kizárólagos joga, az ország politikai 
irányának eldöntése. Ezt kell elfogadnia a hadseregnek, vita és felülbírálat joga nélkül, 
ezt a magatartást írja elő nekünk a mi egyetlen, legfőbb »törvénykönyv«-ünk, a Szol-
gálati Szabályzat is.

Felkapta az asztalról a magával hozott Szolgáti Szabályzatot, két karjával – mint 
az áldozó pap a monstranciát21 [21. lábjegyzet tőlem – K. J.] úrfelmutatáskor – magasan 
a feje fölé emelte. »Ez a mi törvényünk […] Ez a mi bibliánk […] aki ettől […] csak pár 
szóval, betűvel is eltér: lázadóvá válik, aki szétzülleszti a hadsereget.«

Veríték öntötte el az arcát, halántékáról, nyakáról patakokban folyt az izzadság. Egy-
szerre összeroppant, két válla előreesett, ökleivel az asztal lapjára támaszkodott. Fáradt, 

19 Forrás: a szerző.
20 Forrás: a szerző.
21 Liturgikus edény, amelyben csiszolt kristályon vagy üvegen keresztül látható egy holdsarló alakú 
csiptetőbe fogott szentostya.



1856

Kaló József

elgyötört öregember lett egy pillanat alatt. Száraz, kiábrándult hangon figyelmezte-
tett – majdnem kért – bennünket: hagyjunk fel a politizálással, nem katonának való 
foglalatosság az. Foglalkozzunk a »nagy kapitányokkal« – mondta –, tanulmányozzuk 
Nagy Sándor, Hannibál, Savoyai Jenő, Napóleon, a világháború hadjáratait, hadművele-
teit. […] Sutor, ne ultra crepidam […] Suszter, ne tovább a kaptafánál! Némán, ellenvetés 
nélkül szétszéledtünk.”22

Bár a fenti epizód is mutatja, hogy Szombathelyi általában véve ítélte el a politizálást 
a honvédségben, és ez vonatkozott bármely politikai irányzatra, azonban a nyilas moz-
galmat különösen megvetette: „Szálasit csak mint »kerge barmot« emlegette, a nyilas-
keresztes mozgalmat mint a honvédtisztikarból erélyes eszközökkel kiirtandó bajt.”23 
Önmagát a politizálással kapcsolatban a következőképpen határozta meg: „Egyénisé-
gemnél fogva katona vagyok, fegyelemszerető és rendtartó. Azt szeretem, hogyha min-
denki a saját hatáskörében tisztességesen végzi el dolgát, és nem kotnyeleskedik senki 
másnak a hatáskörébe. Nem szeretem a politizáló tábornokokat.”24

Fontosnak tartjuk bemutatni, Szombathelyi hogyan viszonyult az olyan lényeges 
kérdésekhez, mint az önfeláldozás, a harc, a háború, a katonai és emberi lét értelme. 
Az alábbi szövegben ugyancsak tetten érhetők vallási meggyőződésének motívumai:25 
„Alig lehet a háborúnál valami nagyobb dolgot elképzelni. – Talán csak a béke nagyobb 
nála. – De a béke nagyságát is csak a háborúban ismerjük fel teljes egészében. A háború 
az, amely a béke nagy jelentőségét különösen kidomborítja, és azt különösen kívánatossá 
teszi. – Viszont a háborút is teljes jelentőségében csakis a békében, illetve a békével össze-
vetve ismerhetjük fel. A béke és háború tehát szorosan összetartozó fogalmak. – Mint 
fény és árnyék, ugyanazon élet két arculata. Az egyik értelme a másikban rejlik.

A háború értelme a jobb békéért való küzdelemben rejlik, amely nélkül oktalan pusz-
títás lenne. A háború valódi célja tehát a béke, a valódi béke. A békének ugyan nem célja 
a háború, de mindig készen kell lennie a háborúra, hogy célját elérje, vagyis önmagát 
fenntarthassa. – A háború tehát nem cél, hanem eszköz a béke kezében. – És ebben 
ismerjük meg az első féket, mely megakadályozza azt, hogy a háború öncélú pusztítássá 
váljék. […]

Merni kell a halált, hogy tovább élhessünk. – Ezért zordon, sötét és vészterhes a háború 
képe. – Vészes dübörgésen keresztül azonban egy magasabb törvény szól hozzánk, amely 
a világ rendjét úgy állapította meg, hogy győzni csak a szenvedések és megpróbáltatások 
tövises útján haladva lehet. […]

Hogy ezen erők, amelyek a népeket a háború felé sodorják milyen természetűek, 
honnét veszik erejüket vajon egy magasabb törvényszerűséget lássunk-e bennük, – amely 
emberi erő által nem változtatható meg, vagy pedig csak olyan erőknek tartsuk-e őket, 
amelyek nem állanak az ember erejének hatáskörén kívül, s melyekkel tehát a küzdelmet 

22 Bárczy  1981, 95–99.
23 Kádár  1978, 1. k. 285.
24 BFL 293/1946 X. 7139.
25 HL TGY 470 Knausz Ferenc vkszt. ezredesnek az egyetemeken  1930/31. évben megtartott előadásai.
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fel lehet venni, amelyeket nevelés és oktatás által hatástalanítani, sőt megsemmisíteni 
lehet, így a háború keletkezése megakadályozható, arról már sok és hatalmas vita folyt, 
anélkül azonban, hogy azt a problémát eldöntötték volna, vagy pláne azt a gyakorlati 
megoldáshoz közelebb hozták volna. […]

Én személyes benyomásaim és tanulmányaim alapján azon meggyőződésre jutottam, 
hogy a háború keletkezésében, sőt annak egész lefolyásában is megváltoztathatatlan 
törvényszerűség nyilvánul meg. Általa és benne magasabb erők nyilvánulnak meg, 
amelyek a nemzetek és népek kialakulását irányítják és meghatározzák. Akinek 
a háborúban alkalma volt egy-egy nagy csata menetét figyelemmel kísérni, az csak 
nehezen tudta magát azon impresszió alól kivonni, hogy ezt a nagy színjátékot nem 
emberek rendezték. Az emberek csak eljátsszák a véres és szenvedésteli szerepüket, 
de a dráma szerzője valaki más, valami bámulatos nagy erő, amely az embert törvénye 
alá kényszeríti. Ez volt az impresszióm  1914 augusztusában, amidőn Kelet-Galícia 
harcmezőin az első nagy csatát, mint fiatal tiszt végignéztem. Ezen impresszió azonban 
nem felizgatott fantázia szüleménye, mert egyáltalán nem voltam izgatott, dacára, hogy 
nem voltam életveszedelmen kívül. Az orosz tüzérség gránátjaiból nekünk is kijutott, de 
ez nem tudta figyelmemet a csata nagy menetéről elterelni. Az orosz tüzérség jellegzetes 
kaszáló tüzelésére rögtön ráismertem, és nyugodtan nevén neveztem. A harchelyzeteket 
is helyesen ismertem fel, és mint a dolgok természetes rendjét vettem tudomásul az orosz 
gyalogság jellegzetes előnyomulását, mintha mindig azt láttam volna. Minden olyan volt, 
mint azt a béke tanulmányaim alapján elképzeltem, és néha megálmodtam. […] És mégis 
milyen más volt minden. – Maga a mező, a hegy, a völgy, a községek, ahol a csata 
dúlt, mintha nem olyanok lettek volna, mint rendesen. – Az egész történés a történés 
színterével együtt más dimenzióba került. Mintha az ember lelkében elfordult volna 
valami, és így a dolgokat egészen másként látta. Valami szokatlan hatalmas erő behatása 
alatt keletkezett a lélek elfordulása, amelyet a lélek háborús állapotának nevezhetnék, 
és amelyen mindnyájan átesünk, amidőn a harctér felé közeledünk.

Ezen első nagy csata után persze még sok csatában vettem részt, amelyekben más 
beosztás és helyzet folytán más impressziók kötöttek le, de az első impresszió, amelyet 
friss lélekkel és még akkor szereztem, amidőn a háború még inkább élmény volt, mint 
mesterség, soha sem szűnt meg bennem uralkodni. Ez él bennem még változatlan erővel 
most is, sőt az az érzés, hogy a háború megváltozhatatlan erők törvényszerűsége alatt 
áll, azóta, hogy a háborúval, illetve a háborús eseményekkel elméletileg is behatóbban 
foglalkoztam, csak erősödött bennem.

Mindjárt a világháború első nagy döntő eseménye, a marne-i  hadjárat tanulmányozása 
hatalmasan alátámasztja ezt az érzést bennünk. A hadjárat meglepő, szinte érthetetlen 
fordulata a franciák javára, amelyről maguk a franciák is mint a »marne-i  csodáról« 
emlékeznek meg, és amelyről – hogy a csoda még nagyobb legyen – később kiderült, 
hogy nemcsak a hadjárat de az egész négy évig tartó háború sorsát döntötte el a háború 
első négy hetében, a végzetszerűség benyomását kelti bennünk. Ezen benyomást még 
alátámasztja azon körülmény is, hogy ennek a központi hatalmakra nézve végzetes 
fordulatnak a szerzője személy szerint ismeretlen. A marne-i  hadjárat tragikus fordulatáért 
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a németek részéről senkit sem tudunk felelőssé tenni. Egy valódi, egy tiszta tragédiával 
állunk itt szemben, amely személytelenül alakult ki, amelyet a nagy névtelen sors 
alakított ki a történelem színpadán. A német vezérkari mű nem átallja azon megérzésének 
határozott kifejezést adni, mondván, hogy ezen tragédia kialakulásában magasabb erők 
működtek közre. […]

A háború nem a diplomatáké, sem a hadvezéreké, hanem a népeké és nemzeteké, 
amely által megméretnek és jaj annak, aki könnyűnek találtatik!

Míg a közösség a háborúban ezer és ezer életet tesz az élet ezerszeres nyereségével 
szemben kockára, addig az egyén csak egy életet dobhat bele a harc vad forgatagába, 
a saját életét, amely neki mindene, a legdrágább kincse, amelyet minden pillanatban el-
veszíthet. Éppen ezért a csodálat és bámulat érzései ragadnak meg minket akkor, amidőn 
a harcosokat figyeljük, kik veszteséggel mit sem törődve nyomulnak előre az ellenség 
tüzében, vagy abban rendületlenül kitartanak. Csodáljuk bennük az embert, amelyről 
éppen itt, amidőn a pusztítás vad, mondhatnám állati indulatai hajtják előre, derül ki az, 
hogy mégis több, magasabb rendű mint az állat. – Valami olyasmit csinál, ami az állati 
élet szempontjából nézve érthetetlen és megmagyarázhatatlan volna. Odadobja és fel-
áldozza az életét valamiért, ami semmiféle személyes haszonnal, vagy előnnyel nem 
kecsegteti. – Küzd egy ellenféllel, aki neki személy szerint nem is ellensége. – A halál-
félelmet leküzdve, vagy azzal dacolva végzi el mindazt. – Az ember itt teljesen kilép 
az állati élet keretéből, azt magában leküzdve és azon túlemelkedve szinte önmagát 
múlja felül. – Lehetetlen akkor, amidőn az ember egy nagy csatát lát, azon felismerés 
elől elzárkózni, hogy van még az életnél is valami nagyobb és hatalmasabb erő, ami 
az embert a tudat alatt áthatja, ami soha el nem múló, ami az embert állandóan vonzza. 
Ez az erő a hősi kultusz alapja. […]

Nagy dolog az, ha van valamije az embernek, amiért érdemes élni, de még nagyobb 
dolog annál az, ha olyan célja van, amiért érdemes meghalni.

Az önfeláldozó képesség az emberiség legnagyobb kincse. Az istenek ajándéka, az élet 
mély értelme, mely minden pillanatban kockára teszi magát, hogy örökké tarthasson. […]

Minden vallás a békét hirdeti. A pacifizmus pedig egyenesen arra irányuló mozgalom, 
hogy ezen békét már itt a földi életben megvalósítsa. Amilyen nemes törekvés ez, 
éppen olyan veszélyeket is rejt magában. Ezen törekvés közben ugyanis könnyyen 
megtörténhetik az, hogy az élet reális érdekeiről megfeledkezhetünk. Az élet – küzdelem, 
állandó harc. Mindenki, aki ezen küzdelemben a helyét meg akarja állani, annak 
edzenie kell magát és fel kell készülnie. A békére irányuló tevékeny pacifizmus azonban 
gyengít, ami általában véve sem kívánatos. […] A legveszélyesebb a pacifizmusban az, 
hogy a gyakorlati életben a defetizmustól csak egy hajszál választja el, éppúgy, mint 
általában a fenséget a nevetségestől. Nemzetközi vonatkozásban a pacifizmus minden 
pillanatban defetizmussá válhat. Ez a pacifizmus különben nemes törekvését súlyos, sőt 
végzetes kihatásúvá teheti, ezért művelése rendkívüli felelősséggel jár és csak csínján 
szabad vele bánni. Csínján kell bánni a pacifizmussal azért is, mert a haladás, a fejlődés 
és a kultúra tetszetős és megtévesztő mezébe öltözködik. Úgy látszik, mintha a pacifizmus 
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lenne minden fejlődés, haladás és kultúra alapja. Pedig a valódi haladás és fejlődés  harc 
és küzdelem eredménye. Éppúgy a kultúra is nem a béke, hanem háborúk által jött létre.

Ezért látjuk, hogy minden vallás megáldja a harcba egymás ellen induló népek zász-
laját. Az évezredes vallások reális utakon járnak. El tudják választani az ideált a való-
ságtól, mert csak így képesek a legnagyobb ideált, az emberiség fejlődését és emelkedését 
szolgálni. […]

Pacifizmus és militarizmus hasonló Janus két arcához. Egy érem két oldala. A paci-
fizmus szép oldala legyen mindig kifelé fordulva, hogy mindenki lássa, hogy men-
nyire örülünk neki és mennyire megbecsüljük azt. De a haladás dicsőségét ezen a téren 
engedjük át másoknak és igyekezzünk őket ezen nemes törekvésükben alátámasztani 
és megerősíteni. Mi higgyünk a békében, de a mi békénkben, amely nem mindig a másoké 
is, és ezért ha kell, legyünk készek érette harcba szállni.”26

Humánuma, amelynek alapja bizonyosan vallási meggyőződése volt, a békés revízió 
időszakában betöltött parancsnoki tevékenysége során is megmutatkozott.  1939. január 
 14-én  Szombathelyi Ferenc tábornokot kinevezték a kassai VIII. hadtest élére. Egy év 
múlva kassai csendőrtisztek feljelentést tettek ellene, azzal gyanúsítva, hogy zsidókat 
ment fel a katonai szolgálat alól. Történt ugyanis, hogy a VIII. hadtest tisztfeleségei a hely-
őrség tisztikarának adományaiból karácsonyi ünnepséget és gyűjtést rendeztek szegény 
sorsú gyermekek számára. Több helyi kereskedő ajándékképpen hozzájárult a segélye-
zéshez. Az egyik zsidó kereskedő különösen bőkezű adományozó volt, és a karácsonyi 
ünnepség után Szombathelyi felesége27 levelet kapott ettől a kereskedőtől, amelyben 
kérte a helyőrségi kórházban tüdőbajjal fekvő munkaszolgálatos fiának katonai szol-
gálat alól való mentesítését. A levelet Szombathelyiné Lieszkovszky Pálnak,28 Szom-
bathelyi személyi segédtisztjének adta át, aki továbbította az illetékes állomástisztnek, 
ő pedig a kórház parancsnokának, és mivel az illető valóban beteg volt, mentesítést 
kapott. A dolognak híre ment és hátterében Szombathelyi neve szerepelt. Szombathelyi 
szerint ez a feljelentés annak volt köszönhető, hogy korábban Tiszakirván felszámoltatta 

26 HL TGY 470 Knausz Ferenc vkszt. ezredesnek az egyetemeken  1930/31. évben megtartott előadásai.
27 Született Bérczy Borbála Katalin, Szombathelyivel  1920-ban  kötött házasságot. HL Szombathelyi 
Ferenc tiszti személyi anyaga, 3137/1890.
28 Lieszkovszky Pál Alfréd (1900–1983) huszár alezredes.  1939–1941 között a VIII. hadtest 
parancsnokának személyi segédtisztje.  1942. április 1-jétől  a Vezérkar Főnökének személyi segédtisztje. 
HM Központi Irattár 59.388.
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a csendőrökkel az általuk létrehozott tábort,29 amelyben több száz olyan személyt tar-
tottak őrizet alatt, akiket a cseh uralom idején elkövetett magyarellenes cselekményekkel 
vádoltak. Ezen túlmenően pedig jelentést írt a csendőrségről, amelyben azt állította, 
hogy kegyetlenek és gyávák.30

Magyarországnak a Szovjetunió elleni háborúba való bekapcsolódását követően 
Szombathelyi Ferenc altábornagyot kinevezték a Kárpát-csoport élére, amelynek fel-
adta a támadó hadművelet végrehajtása volt. Szombathelyi ekkor is nagy humánumról 
és az uralkodó politikai ideológiával való szembenállásáról tett bizonyságot.31 A Kárpát-
csoport parancsnokság kolomeai állomásozása alatt történt,32 hogy egy német SS-alakulat 
a városban több zsidót33 összeszedett, akiket azzal vádoltak, hogy egy korábban ott lezu-
hant német pilótát a szovjetek kezére juttattak. Az egyik elhurcolt férfi felesége a Kárpát-
csoport parancsnokságára sietett, ahol azt kérte Lieszkovszky őrnagytól, Szombathelyi 
személyi segédtisztjétől, hogy a parancsnok mentse meg az elhurcoltakat. Szombathelyi 
éppen nem tartózkodott a parancsnokságon, azonban amint visszaért, és meghallotta 
a történteket, nagyon felháborodott, hogy az ő területén tudta és beleegyezése nélkül 
ilyesmi történhetett.34 Szombathelyinél, mint területileg illetékes parancsnoknál ugyanis 
az SS-alakulat parancsnoka nem jelentkezett, akciójukat is az éj folyamán hajtották végre, 
így a magyar parancsnokságnak nem volt jelenlétükről tudomása. Lieszkovszky  jelentése 

29 „Feljelentések eredményeként kb. 350 főt gyűjtöttek be, akik a cseh uralom idején magyarellenesen 
viselkedtek. Beléptünk egy nagy terembe, hol földre szórt szalmán nők és férfiak vegyesen 
összezsúfolva inkább csak ültek, mert fekvésre nem igazán lett volna helyük. Sok-sok nő, de láttunk 
postás és erdész egyenruhásokat is. Nagy kíséret csatlakozott hozzánk és amikor megálltunk a terem 
közepén, minden arc felénk fordult. A szemekből félelmet, aggódást olvastunk ki, megriadt tekintetek 
szegeződtek ránk. Jövetelünk nem ígért jót számukra. Szombathelyi néhány személyt megkérdezett: 
hová valók és mi a foglalkozásuk. Mind magyarok voltak. »Tanítónő, fodrász, postás, erdész stb.« volt 
a halkan elrebegett válasz. Szombathelyi a csendőr alezredeshez fordult: »Tehát a vád magyarellenes 
viselkedés? Mit szándékozik tenni ezekkel a foglyokkal?« – További vádemelés, vizsgálat és ítélet – volt 
a katonás válasz. A felelet rövid volt Szombathelyi részéről: – Nyissák ki a kapukat, mindenki 
hazamehet. Majd ha ezután a magyar közigazgatás alatt viselkednek magyarellenesen, akkor 
visszakerülhetnek ide. Most nincs vizsgálat, nincs ítélet.” HL TGY 2833.
30 ÁBTL V-101594/1.; HL TGY 2833.; BFL 293/1946 X. 7137.
31 Az esetet négy tanú is megörökítette: Szombathelyi Ferenc (Gosztonyi  1990, 40.; BFL 
293/1946 X. 7137.; ÁBTL: V-101594/1 Szombathelyinek az ellene benyújtott vádirathoz szerkesztett 
észrevételei,  10.), Babos József (ÁBTL V-101594/1 Babos Józsefnek a Szombathelyi perrel kapcsolatos 
 1945. július  18-i  kihallgatása), Siegler Endre (HL TGY 3255. Siegler Endre: Az én világom, meg 
ez a másik) és Lieszkovszky Pál (HL TGY 2833).
32 A négy tanú közül csak Babos ad meg pontosabb időpontot:  1941. július közepét. A Kárpát-csoport 
parancsnokság  1941. július  13. és augusztus 25. között állomásozott Kolomeán, azonban Lieszkovszky 
is a szemtanúk között van, akit  1941. augusztus 1-jén  áthelyeztek. Tehát a fenti eseményre valamikor 
július  13. és augusztus 1. között kerülhetett sor.
33 Siegler 40 főt, Szombathelyi hol  200, hol 250 főt, Babos pedig 400 főt említ. Lieszkovszky nem adja 
meg a pontos számukat, hanem „sok zsidót” ír.
34 Amikor Lieszkovszky jelentette Szombathelyinek, hogy az elhurcolt zsidó férfi felesége a földre vetette 
magát, átkulcsolta csizmáit és azt csókolgatva rimánkodott neki, Szombathelyi „szomorúan azt felelte: 
bárcsak feleségednek sose legyen szüksége, hogy életedért így kelljen könyörögnie”. HL TGY 2833.
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után Szombathelyi azonnal utasította tábori bíróságának előadóját, Babos József35 had-
bíró őrnagyot és Siegler Endre vezérkari őrnagyot, a parancsnokság anyagi vezérkari 
osztályának szervezési előadóját, hogy egy géppuskás századdal nyomban induljanak 
a németek után, és az elhurcoltakat hozzák vissza. A magyar század éppen akkor érte 
utol az SS-alakulatot, amikor azok az elhurcolt zsidók kivégzését akarták végrehajtani. 
Ezt Szombathelyi parancsához híven sikerült megakadályozni, majd a németekkel azt 
az alkut kötötték, hogy az ügyet a magyarok fogják törvényesen kivizsgálni, és a bűnö-
söket elítélni. Az alkuba a németek belementek, így a magyar század az egész csoportot 
az SS-ekkel együtt visszakísérte Kolomeába, ahol Szombathelyi felszólította a német 
tiszteket, hogy igazolják vádjaikat. Mivel ezt nem tudták megtenni, Szombathelyi hatá-
rozottan követelte, hogy az összes elhurcolt zsidót bocsássák szabadon és az SS azonnal 
hagyja el azt a területet, amely az ő hatáskörébe tartozik. Amennyiben ez nem történne 
meg, katonai erővel fogja őket onnan eltávolítani. Az eljárást egyébként a magyarok 
ígéretükhöz híven lefolytatták (valószínűleg ezzel kívánták magukat bebiztosítani arra 
az esetre, ha a németek részéről lenne az ügynek folytatása), és ennek során bebizonyo-
sodott, hogy ezen a területen német repülő egyáltalán nem végzett kényszerleszállást. 
Szombathelyi parancsára tehát a zsidókat szabadon engedték.

A történet alapján megállapíthatjuk, hogy az SS-ek a magyarok által megszállt terü-
leten titokban hajtották végre akciójukat, és jelenlétükről nem tettek az illetékes parancs-
noknak jelentést. Lelepleződésükkor kitalált ürüggyel védekeztek, hiszen mindenki 
számára világos volt, hogy több száz zsidó nem lehet felelős az állítólagos német pilóta 
szovjet kézre adásában. (Siegler visszaemlékezésében az szerepel, hogy egy zsidó sze-
mély elhurcolásához mégiscsak ragaszkodtak a németek, mert állításuk szerint ő volt 
a valódi bűnös. A vád alaptalansága azonban, mint láttuk, csak később bizonyosodott be.) 
Az illetékes magyar katonai parancsnok nem működött közre a zsidók elhurcolásában, 
még csak cinkos „félrenézéssel” sem, hanem vállalta a németekkel való szembeszegülés 
esetleges kellemetlenségeit, amelynek nem sok példáját ismerjük. Ahogyan Lieszkovszky 
fogalmaz: „Kevesen voltak a háborús idők elején, akik a németekkel szembe mertek sze-
gülni.”36 Feltételezhetjük azonban, hogy sor kerülhetett több, a fentihez hasonló akcióra 
is, mivel a német biztonsági rendőrség és biztonsági szolgálat főnöke  1941. július  15-én  
kelt 23. számú oroszországi operációs jelentésében megállapítja, hogy „a honvédség […] 
szemlátomást pártfogolja a lengyeleket és a zsidókat”, és „a zsidók ellen indított rendőri 
akciót a honvédség leállította”.37

35 Dr. Babos József (1892–?) hadbíró ezredes,  1939 januárjától Szombathelyinek mint a kassai 
VIII. hadtest parancsnokának ügyésze volt, majd a vezérkar főnökének ügyészhelyettese lett. 
 1942. január 1-jétől  a Honvéd Vezérkar főnöke bíróságának vezetője.
36 HL TGY 2833.
37 Braham  1988,  173.
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Szombathelyinek egy  1941 augusztusában László Dezső38 tábornokhoz írt levele,39 
melyben – mellékszálként ugyan, de – szó esik a zsidókérdésről is. Szombathelyi a követ-
kezőket írja ezzel kapcsolatban: „A mi politikánk pedig már akkor keresztény és nem-
zeti, valamint népies volt, amikor arról a németeknél még csak egy pár merész ember 
álmodott. Merem mondani, hogy ezek az új politikai irányok, amelyek a németeknél 
olyan hatalmasan kivirágoztak, minálunk láttak napvilágot, tőlünk indultak el és ha nem 
is tudtuk azokat olyan nagy eredménnyel felfokozni, mint azt a németeknél láttuk, de 
éppen ennek a politikának a sarkalatos kérdésében, a zsidókérdésben, aránylag többet 
teljesítettünk, mint a németek tettek, de sajnos – mert őket akartuk utánozni – min-
dent ostobábban. Ők megfejték a zsidókat, lefölözték a vagyonukat, mi pedig agyon 
akarjuk ütni őket. […] Ezek sokkal erősebb kötelékek [azaz a német–magyar történelmi 
sorsközösség és egymásrautaltság – megjegyzés tőlem, K. J.], mintha száz-százalékig 
lefekszünk és száz-százalékig hajtjuk végre a náci programot, például a zsidókérdést, 
mint azt a románok tették.” Ezekből a mondatokból is látható, hogy Szombathelyi – bár 
vitapartnerének erősen németbarát és antiszemita gondolati és szempontrendszeréből 
kiindulva érvel – mérséklő álláspontot képvisel a zsidókérdés kezelésével kapcsolatban 
akkor, amikor ostobaságnak nyilvánítja a zsidók agyonütésének szándékát, és óv a zsi-
dókérdés német (és román) példájú megoldásának szándékától. A másik gondolat pedig, 
ami szembetűnő, hogy Szombathelyi  1941 augusztusában végső soron a zsidók kiirtá-
sának szándékát tételezi fel a magyar katonai vezetésről (így értelmezem a többes szám 
első személyű megfogalmazást), és ettől minden bizonnyal nem elválaszthatók azok 
a benyomások, amelyeket Szombathelyi a Kárpát-csoport parancsnokaként a galíciai 
deportáltakkal kapcsolatban szerzett. Itt nem direkt akciókra kell gondolnunk – ilyen 
értelmű központi utasítás véleményem szerint nem is létezett –, hanem arra, hogy a depor-
tálással emberek tömegeit tették ki az éhezésnek, céltalan bolyongásnak és egy ellenséges 
környezetnek, amely sok ezer ember halálát okozta. Szombathelyi ezt ismerhette fel.

A Kárpát-csoport parancsnokának fenti figyelmeztetéseiből az is látható, hogy milyen 
irányban haladt, illetve haladhatott volna a magyar katonapolitika, ha nem történik váltás 
egy hónappal később, azaz nem Szombathelyi Ferencet nevezik ki a vezérkar élére. 
Ebben az esetben valószínűleg sokkal erősebb antiszemita tendenciák érvényesültek 
volna a honvédségben, mert nem lett volna fék, amely szerepet Szombathelyi töltött be.40

Szombathelyi Ferenc  1941 szeptemberében, már Magyarország második világháborús 
hadba lépése után lett a Honvéd Vezérkar főnöke. A politizálás ekkor már egyenesen 
rákfenéje volt a magyar tisztikarnak, különösen a vezérkarnak. Erre válaszul a vezérkar 
főnökeként kiadott első vezérkari parancsa is a politizálás jelenségével foglalkozik.41 

38 Vitéz László Dezső vezérezredes (1893–1949), ekkor tábornok és  1941. március 1. és  1941. november 
1. között a Honvéd Vezérkar Főnökének hadműveleti csoportfőnöke volt.
39 BFL 293/1946 X. 7113–7123.
40 Erre vonatkozóan lásd részletesen Kaló  2008, 27–32.
41 Azaz a vezérkari testület tagjainak szóló, előttük ismertetendő parancs. Az alább részletesen 
ismertetendő parancs a HL VKF  1942 hdm. csf. 35/eln. számú irat.
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Új beosztása átvételét követően négy hónappal adta ki vezérkari parancsát, amelynek 
bevezetőjében közölte a vezérkari testület tagjaival, hogy már kinevezése pillanatától 
készült szólni hozzájuk, azonban az elmúlt hónapok nem a beszéd, hanem a cselekvés 
időszakát jelentették számára. Több oldalnyi mondandója lényege a következőkkel fog-
lalható össze, amelyek egyben katonapolitikai elveit is tartalmazzák: „Magyar Vezérkar! 
Nemzetünk ma ismét nehéz időket él. Ismét világháborúban vagyunk, aminek keretében 
a mi magyar háborúnkat kell megnyernünk, mint azt  1914-18-ban  kellett volna és meg 
is nyerhettük volna, dacára, hogy a világháborút elvesztettük.42 Elvesztettük a magyar 
háborút is, mert nem voltunk eléggé magyarok. Mindenféle badar idegen világszem-
lélet, mely szép kultúr-jelszavakba burkolódzott, vakított el bennünket. Nekünk, magya-
roknak különben is gyengénk a jelszavas kultúra, az intellektualizmus és a politizálás. 
A politizálás volt mindig a rákfenénk. A politika pedig csak elválaszt és sohasem hoz 
össze. A katonaság, a katonai gondolat az, amely szorosan összefűz bennünket minden 
magyarral. Ezt a gondolatot, az egyszerű katonás érzést kell magunkban erősíteni. Csak 
katonák legyünk, csak magyar katonák. Ennek politikai kihatása nemzetmentő lehet 
és az is lesz.

E gondolatok jegyében üdvözöllek Benneteket magyar vezérkari tisztek és végezetül 
ma, mint főnökötök, ugyanazt kiáltom felétek, mint amikor tanárotok voltam. A vk.43 
(44. lábjegyzet tőlem – K. J.) tiszt is katona, sőt katona a legjavából, a szó egyszerű 
és nemes értelmében. Ilyen katona-vezérkari tisztet akarok látni, és nem politikus-ve-
zérkarit.”

Ugyanezen év októberében szintén a vezérkar politizáló szelleme, a gömbösi nevelési 
elvek, az elvakult németbarátság és a szélsőjobboldali ideológiák ellen kelt ki a Honvéd 
Vezérkar főnöke a Hadiakadémia számára kiadott utasításában.44 Az utasítás felütése 
így hangzik: „Én a vezérkartól azt követelem, hogy gyakorlati talajon álljon és magyar 
legyen. Ez szolgáljon irányelvül a hadiakadémiában a vezérkari utánpótlás kiképzésénél.”

Bevezetésképpen Szombathelyi rögzíti, hogy a magyar vezérkari tisztképzés szín-
helyén, a Hadiakadémián ugyanabban „a nemzetileg közömbösített szellemben” folyik 
az oktatás, mint a volt Osztrák–Magyar Monarchia vezérkari tisztképző intézményében. 
A hangsúly a tudományos képzésben a klasszikus hadművészetre, valamint az általános 
politikai ismeretekre lett helyezve, és a magyar viszonyokat elhanyagolták.

42 Szombathelyi a Honvéd Vezérkar főnökévé történt kinevezését az erők megőrzéséről vallott 
katonapolitikájának köszönhette. Ennek lényege röviden úgy foglalható össze, hogy nem kerülhetünk 
hasonló történelmi helyzetbe, mint  1918–1919-ben, amikor a nagyhatalmak háborújában kivérzett 
magyarságnak nem maradt ereje saját önvédelmére, sajátságosan magyar céljai megvalósítására. 
Ezért arra kell törekednünk, hogy ha már szerencsétlen módon beléptünk ebbe az új háborúba, akkor 
csak annyit bocsássunk a németek rendelkezésére, amennyit feltétlenül szükséges, és a nagyhatalmi 
érdekekkel szemben koncentráljunk saját érdekeinkre. Erre vonatkozóan részletesebben lásd Kaló 
 2009, 747–762.
43 vezérkari
44 HL VKF  1942 1. oszt. 5683/eln. A hosszú iratból csak a jelen tanulmányunk tárgyához kapcsolódó 
részekkel foglalkozunk.
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„Ez a hallgatókban az elmaradottság érzetét keltette. Bennük bizalmatlanságot ébresz-
tett a mi viszonyaink iránt. Az elméleti túlképzés a különben is erős kritizálási hajlamot 
rendkívül kifejlesztette. Még a politikai vonalon is a jobban tudás érzetét ébresztette fel. 
Különösen izgatólag hatottak e téren a külföldi események, parancsuralmi rendszerek kelet-
kezése, amelyek dinamikája főként a fiatal lelkeket hatalmába kerítette. A magyar glóbusz 
szűk lett, sőt kárhozatos. Miután azt tanulták, hogy a hadvezetés folytatása a politikának 
csak más eszközökkel,45 sem a folytatás, sem a más eszközök nem érdekelték őket, így 
a hadvezetés a politikai kérdésekkel szemben háttérbe szorult. Politikai és közgazdasági 
problémák kezdték izgatni a kedélyeket, ilyen irányú tanulmányok láttak napvilágot. Lát-
hatjuk tehát, hogy ez a túlhajtott és ferde irányba terelt elméleti kiképzés nem volt alkalmas 
sem a katonai, sem a magyar öntudat és szellem kialakítására, de alkalmas volt arra, hogy 
idegen eszmék szolgálatába állítson.

A vezérkari tiszt legyen gyakorlatias, foglalkozzon szakmája alapjával, amely a harc 
és a harcos. Ha így tesz, akkor a vezérkari tiszt rá fog döbbeni, hogy „a mi harcosunk 
a magyar katona, egy szegény kis nemzetnek tagja, amely bár dicső múltra tekinthet vissza, 
de már régen nem tartozik azok közé a nagy nemzetek közé, akik a klasszikus hadvezetés 
élén járnak. Eszközei sokkal korlátozottabbak, azért célkitűzéseinek is sokkal korlátozot-
tabbaknak kell lennie.46 […] Nincs nagyobb művészet annál, mint valamely hadsereget 
erejének, nemzeti viszonyainak megfelelően eredményesen vezetni. Ezért nem kell félni 
a magyar vezetőknek és vezérkarnak, hogy nem vezethetnek sikerrel, mert csak magyar csa-
patokat és nem klasszikus értékű csapatokat vezetnek. Ez nem fogja sohasem akadályozni 
őket akkor, ha a magyar csapatokat magyarul vezetik és nem németül akarják vezetni. 
A magyar vezérkar a magyar nemzetet kell szolgálni, és nem mást. […] A mi katonai 
mérlegeléseink mindig csak azon alapból indulhatnak ki, hogy kis nemzet vagyunk.”47

Az előző irattal összecsengő módon, annak mintegy folytatásaként adta ki Szombathelyi 
vezérezredes vezérkari kiképzési irányelveit  1943. július 27-én.48 Ebben a  21 oldalas kiad-
ványban a következő fontosabb megállapítások szerepelnek a németbarát szellemiséggel 
és a vezérkar politizálásával kapcsolatosan: „Vezérkari kiképzésünk feltűnő hátránya az, 
hogy a fiatal tiszteket, akik a Hadiakadémiába bekerülnek, kötelezően bevezetjük a vezetés 

45 Utalás Carl von Clausewitz egyik alaptételére, miszerint „a háború a politika folytatása más 
eszközökkel”.
46 Azaz itt az erők megőrzéséről és a sajátságosan magyar célok követéséről vallott katonapolitikájára 
hívja fel a figyelmet Szombathelyi, amelyet  1941. szeptemberi memorandumában így fogalmazott 
meg: „Száz-százalékos német győzelem, száz-százalékos német megoldást jelent. Hol marad a magyar 
megoldás akkor, ha minden erőnket eleve ennek a száz-százalékos német győzelemnek a kivívására 
bedobjuk és feláldozzuk. Ezért mindent egybevetve, azt hiszem, hogy várnunk kell. Ne siessünk. 
Ne akarjunk németebbek lenni a németeknél. Tartsuk szárazon a puskaport és gondoljuk meg, hogy 
mi nem nagyhatalom vagyunk és ne nagyhatalmi fejjel gondolkozzunk. Nem helyezkedhetünk mi 
magyarok a németekkel azonos álláspontra. […] Nagyhatalmi politikát és hadászatot át kell engedni 
a nagyhatalmaknak. Nekünk a fal mellett kell járnunk.” Kaló  2009, 762. 
47 Forrás: a szerző.
48 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
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legfelsőbb régióiba. Mindenkinek egyformán tanítjuk a felső vezetést, sőt az államveze-
tést is a maga politikai, gazdasági és szociális tudományaival együtt. […] Ezzel a magas 
politikai képzettséggel szemben a tulajdonképpeni vezérkari tiszti kiképzés, szóval maga 
a mesterség, háttérbe szorul és elveszti elsőrendű jelentőségét. A fiatalembert, ki mindig 
hajlamos a túlzásra és koránál fogva úgyis társadalmi reformer, hamis képzetek ragadják 
meg. Karrierjének beteljesülését nem a katonai formájának kifutásában, hanem a politikai 
karrier elérésében látja. Miniszter szeretne lenni, főképp miniszterelnök, vagy valami 
gazdasági csúcsminiszter, aki a többieknek diktál.”49

Ezzel a képzéssel a magyar vezérkar főnökének megítélése szerint célt tévesztünk, mert 
a vezérkari hallgatók zöme egyébként sem alkalmas államvezetői feladatok ellátására.

„Felsőbb vezetőket és államvezetőket nem lehet mindenkiből csinálni, de egyszerű 
és a jó katonás szellemből mindenkit ki lehet zökkenteni és fejlődésében meg lehet zavarni. 
Éppen a gyengébbek azok, akik a hadiiskola elvégzésével magukat felsővezetőnek, sőt 
országvezető- képességekkel megálldottnak gondolják, mert ezekbe a magasabb tudomá-
nyokba belekóstoltak. […] Az ilyen ferdén képzett fiatal tisztek […] a katonai mesterségtől 
eltávolodnak, ellenben annál szívesebben foglalkoznak államvezetési problémákkal, de 
miután ehhez sem érettségük, sem képzettségük nem elég, egyszerűen politizálnak.”50

Ezt követően hasonló problémákat feszeget, mint  1942. október  14-i  hadiakadémiai 
utasításában. A magyar vezérkari tisztek elszakadtak a magyar valóságtól, „a hazai viszo-
nyokat szűkösnek és elmaradottnak tartották. Ezen alapon nem lehetett azt a dinamikus 
és egységes vezetést, amelyben a katonai és polgári vezetés a legfelső fokon egyesülnek, 
tanulmányozni. Rendesen a parancsuralmi rendszereket, a maguk rideg politikai vezeté-
sével és gazdasági csúcsszervezetével vették a tanulmányok alapjául, mint a klasszikus 
államvezetés példaképét.”51

A hadászati kérdések közül is csak a nagy, idegen példákkal foglalkoztak. 70–80 hadosz-
tályból álló erők hadműveleteit tanulmányozták, és nem a magyar viszonyokét. Ugyanígy 
figyelmen kívül hagyták a magyar honvédség kiképzési és felszerelési, fegyelmi viszo-
nyait, a mozgósítási előkészületeit, valamint anyagi ellátását és gazdálkodását. „A hadsereg 
anyagi ügyei tekintetében a tantervet főként a hadiipar magas problémája, nevezetesen 
az ipari mozgósítás érdekelte, melynek keretében munkáskérdések és szociális problémák 
megoldása bőven szerepeltek, sőt a kor szellemének és divatos eszmeáramlatoknak meg-
felelően ezek a kérdések az előadások előterében álltak. Emellett a hadiipar tanulmányozá-
sánál, szintén idegen példákat vettek alapul, főként a diktatórikus államok példáját. És itt 
is szem elől tévesztették azt, hogy a mi viszonyaink teljesen mások, de azt is szem elől 
tévesztették, hogy a diktatórikus államvezetés alatt elért eredmények alapja nem a szer-
vezés volt – amit a diktatúra csinált –, hanem az a meglévő ipar, amelyet a diktatúra készen 
talált, mert azt előtte jó száz évvel Krupp-ék, Thiessen-ék, Benz-ék, Siemens-ék stb.-ik  
megalapozták. Miután ezt szem elől tévesztették, a tanulmányok eredménye az volt, hogy 

49 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
50 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
51 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
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mindnyájan a politikai viszonyokat akarták megváltoztatni – lehetőleg a parancsuralmi 
rendszert bevezetni –, mert úgy képzelték, hogy akkor mindjárt lesz hadiipar is”52 – jegyzi 
meg Szombathelyi erős szarkazmussal ismét. Mindenfajta totalitárius ideológiai elhajlástól 
óvva a magyar tisztikart a vezérkarfőnök így folytatja: „A bolsevista diktatúra, mely meg-
teremtette a hadiipart, csinálta ezt így, ami viszont az Orosz Birodalom kimeríthetetlen 
nyersanyagforrásai nélkül elképzelhetetlen. De ők abszolút bolsevista ellenesek voltak. 
Kizárólag jobboldali diktatúrára gondoltak. Fordítva gondolkoztak és vígan politizáltak.”53

Fenti mondataiban azonban világosan benne van, hogy a magyar vezérkari tisztek 
egyértelműen a szélsőjobboldali eszmeáramlatok hívei lettek, amelyet károsnak nyilvánít. 
„A reális talajt sokan elvesztették. A honvédség minden baját politikai és gazdasági vonalon 
akarták megoldani, mert erre az államvezetési vonalon felkészültek”54 – jegyzi meg iro-
nikusan.

Majd katonai szakmai és nevelési kérdések hosszú oldalakon át való fejtegetése után 
összefoglalóan megjegyzi: „Nekünk nem a Cannae-t kell újból megnyerni az ibériai gya-
logsággal és Hasdrubal lovasságával, sem a Marne-i  hadjáratot jobban csinálni a maga 
óriási méretű hadseregeivel, sem államot vezetni, sem diktatúrát csinálni, hanem a holnap 
magyar csatáját kell megnyerni, magyar csapatokkal.”55 A magyar vezérkarfőnök törté-
nelmi példával élve kifejti: reméli, hogy ugyanúgy, ahogyan a jénai vereség változást hozott 
a porosz haderőben, úgy a doni vereség56 is hasonló változást hoz a magyar honvédségbe. 
Szombathelyi reményei szerint ennek következtében „megszűnik majd a politizálás is, ami 
szintén minden harcjelentésből kicseng. A katonai eredménytelenségünk okát mindenki 
a politikai vonalra vezeti vissza. Ebből kifolyólag mindenki a politikai problémákat akarja 
megoldani. A földreformot, a zsidókérdést stb. És úgy érzi, hogy ehhez ért is. Ezzel szemben 
sajnos a katonai kérdésekkel alig, vagy csak mellékesen foglalkoznak.”57

Természetesen a vezérkar főnöke nincs ellene a szélesebb ismeretek oktatásának. 
Ahogyan fogalmaz: „Nem ismerem félre annak nagy jelentőségét, hogy a hadiiskolára 
vezényelt válogatott fiatal tisztikar művelődését elősegítsük és neki ennek a lehetőségét 
megadjuk. […] Miután a hadvezetés a politikával, valamint a gazdasági élettel és a szoci-
ális viszonyokkal szoros kapcsolatban van, jó, ha ezeket a tudományokat a fiatalemberek 
előtt feltárjuk és ezek összefüggését egymás között, valamint a hadvezetéssel ismertetjük. 
Ebből kifolyólag igenis tartassanak a hadiakadémián politikai, szociális, nemzetgazda-
sági előadások, de csak annyira, amennyire ez szükséges, és teljesen tárgyilagos alapon. 
[…] Nagyon fontos az, hogy ezeket a tárgyakat politikamentesen tanítsuk. Tisztán szak-
szerű vonatkozásaiban ismertessük őket. Ezért szükséges, hogy az előadó tanárok maguk 

52 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
53 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
54 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
55 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
56 1943 januárjában a  207 ezer főt számláló magyar 2. hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett, 
amely során  120 ezer fő elesett, megsebesült, fogságba esett vagy eltűnt. Az anyagi veszteség még ennél 
is nehezebben pótolhatónak bizonyult.
57 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
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tekintélyes , jó hírű szakemberek legyenek és nem dilettánsok vagy autodidakták, mint 
a mostani tanárok, akik mint katonák kóstoltak bele ezekbe a tudományokba. Így a fiatal-
ember szaktekintélyektől hallja azt, amit hallania kell. A tekintélyek behatása alatt maga 
is komoly és felelősségtudatában emelkedett lesz, és akkor a politizálási hajlam, dacára, 
hogy ezekkel a nem katonai tárgyakkal is foglalkozik, meg fog szűnni.”58

Egy, a témánk szempontjából is érdekes epizódot örökített meg Lieszkovszky alez-
redes visszaemlékezésében.  1942 tavaszán történt, a magyar 2. hadsereg mozgósítása 
időszakában, hogy az annak alárendeltségében működő miskolci VII. hadtest élére új 
parancsnokot neveztek ki Horváth Sándor59 vezérőrnagy személyében. Horváth vezérőr-
nagy az új beosztását idegösszeomlást mutató jelenségekkel együtt vette át: a fogadására 
összegyűlt helyőrség tisztikarát bemutatkozó beszédében lelövéssel fenyegette meg enge-
detlenség esetén, majd „ugyanez ismétlődött meg a város és a megye vezetőinek jelenlé-
tében”. Borbély-Maczky Emil,60 Borsod vármegye és Miskolc város főispánja Budapestre 
utazva felhívta a miniszterelnök figyelmét a történtekre, aki telefonon rögtön intézkedést 
kért a vezérkarfőnöktől. Szombathelyi ekkor személyesen magához hívatta a VII. hadtest 
parancsnokát és annak vezérkari főnökét. Megérkezésük után mind a vezérkarfőnök, mind 
a hadtestparancsnok kísérete feszülten figyelte, mi fog történni. Lieszkovszky alezredes 
figyelmeztette főnökét a várható veszélyre, javasolta, hogy vegyék el Horváth vezérőrnagy 
revolverét, de Szombathelyi úgy döntött, négyszemközt fogadja Horváthot, és előzetesen 
nem fegyverezteti le. A vezérkarfőnök irodája előtt várakozó Lieszkovszky mindenre 
készen hívatta a vezérkarfőnök vezető orvosát, „álljon készen injekciókkal. Esetleges le-
fogásra pokrócokat hozattam. Három markos irodaszolga készenlétben állt az ártalmatlanná 
tételre. Mindkét bejáratnál feszülten hallgatództunk, nem dörren-e a pisztoly?

Nehezen múltak a percek. Egyszerre ordító kiáltásban Szombathelyi hangját ismertük 
fel: »Itt pedig én vagyok az Atyaúristen!«

Nemsokára kinyílt az ajtó. Horváth Sándor lépett ki halálsápadtan. Szombathelyi kísérte 
az ajtóig. Mi csak győztük eltüntetni a pokrócokat.

Szombathelyi behívatta a vezérkari ezredest [a hadtest-vezérkari főnököt – K. J.]. Intéz-
kedett, hogy kísérjék budapesti lakására Horváthot. Majd az orvost kérette, hogy intéz-
kedjen, hogy az ideggyógyászati intézetbe azonnal szállítsák be. Csak ezek után hallottam, 
mi is történt odabent kettőjük közt. Szombathelyi leültette és részvétét nyilvánította Hor-
váthnak, annak nemrég meghalt fia elvesztése felett.

– Látom, hogy fiad halála nagyon megviselt. Pihenésre van szükséged. A hadtest 
mozgósítása és a harctérre szállítása igen sok gonddal jár. Ettől a felelősségtől mentesíteni 
akarlak, egyelőre menj szabadságra. A hadtestet majd más veszi át.

– Azt nem – felelte Horváth. – Nem adom át a parancsnokságot, a harctérre én megyek. 
Én beszéltem az Úristennel, aki azt mondta nekem, te Sándor, neked kell menni a harctérre.

58 HL VKF  1943 4. oszt. 53.957/eln.
59 Vitéz Horváth Sándor (1890–?) vezérőrnagy,  1942. április  15. és  1942. május 21. között a miskolci 
VII. hadtest parancsnoka.  1942. november 1-jétől  nyugállományba helyezték.
60 Borbély-Maczky Emil (1887–1945) politikus, nyugállományú honvédtiszt.
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– Jó én tudom azt, hogy vallásos és imádkozó lélek vagy. A jó Isten azonban nem avat-
kozik be minden földi dolog intézésébe. Ezt a jó Isten rám bízta.

Horváth Sándor kihúzta magát, felállt és rákiáltott Szombathelyire: »Én vagyok az Atya-
úristen.«

Ekkor csapott le öklével Szombathelyi az asztalra és kiáltotta: »Itt pedig én vagyok 
az Atyaúristen.«

Lövés nem dördült, pokrócokra sem volt szükség. Horváth Sándor elfogadta a nála 
magasabb Atyaúristent, vigyázzállásba merevedett és meghajtott fővel mondta: »Igenis.«

A jó katona még elborult elmével is az marad, és a nála magasabb Atyaúristent elfogadja. 
Ideggyógyintézetbe, majd nyugdíjba került, további sorsáról nem tudok.”61

Hogy hová vezethet a tisztikar politizálása, azt a délvidéki vérengzés eseményei, illetve 
Szombathelyi vezérezredesnek a főbűnösök szökése után kiadott tiszti parancsa mutatja 
leginkább.  1942 januárjában Dél-Bácskában partizánvadász razziára került sor, amelynek 
ürügye alatt a műveletet vezető katonai parancsnokok tudtával és szorgalmazására népirtás 
történt. A magyar katonai ügyészség Feketehalmy-Czeydner Ferenc62 altábornagy és társai 
ellen  1943 őszén készült vádirata 3309 áldozatot tartott nyilván,63 szerb források az áldo-
zatok számát összesen 3809 főre tették.64  1942 tavaszán megindult a vezérkar nyomozó-
ügyészi eljárása, amelynek eredményeként Babos hadbíró alezredes júniusban 705 oldalas 
jelentésben számolt be az eseményekről. Babos nyomozásával párhuzamosan –  1942. már-
cius–áprilisban – lezajlott a Keresztes-Fischer Ferenc65 belügyminiszter által elrendelt 
összeírás, amely az akció során eltűnt személyek községenkénti névjegyzékbe vételét 
jelentette.66 A délvidéki razzia parancsnokai ellen megindult eljárást le kellett állítani, 
mivel sem a kormányzó, sem a kormány, sem a vezérkar főnöke nem mert szembenézni 
az eljárás következményeivel. Szombathelyi közbenjárására a kormányzó augusztus  13-án  
a honvédtisztekkel szemben az elrendelt bűnvádi eljárást megszüntette.67 A honvédség 

61 HL TGY 2833.
62 Feketehalmy-Czeydner Ferenc (1890–1946) vezérezredes,  1941. augusztus és  1942. augusztus között 
a szegedi V. hadtest parancsnoka. Az  1942. januári partizánvadász akció parancsnoka, az elkövetett 
atrocitások egyik fő felelőse. Emiatt eljárás indult ellene, majd  1942 augusztusában beosztásából 
felmentették és nyugállományba helyezték, az eljárást ideiglenesen beszüntették, majd  1943-ban  
újraindították.  1944 januárjában az ítéletet be nem várva, az akció fő felelőseivel együtt, német 
segítséggel a Harmadik Birodalomba szökött, ahol a Waffen–SS felvette állományába. Távollétében 
nem jogerősen halálra ítélték. A német megszállás után rehabilitálták, a nyilas hatalomátvétel után 
a honvédelmi miniszter és vezérkar főnökhelyettese lett. A háború után mind a magyar, mind 
a jugoszláv népbíróság halálra ítélte, Jugoszláviában végezték ki.
63 Ádám – Juhász – Kerekes  1966, 390.
64 Györkei  2002,  207.
65 Keresztes-Fischer Ferenc (1881–1948)  1931 és  1935, valamint  1938 és  1944 között a Károlyi-, 
Gömbös-, Imrédy-, Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kormányok belügyminisztere. Magyarország német 
megszállása után a németek az elsők között fogták el és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták.
66 Babos József tanúvallomása a Feketehalmy-Czeydner Ferenc és társai elleni népbírósági tárgyaláson 
ÁBTL V-87992/1-a. 505–508.; 549.; 552.; Buzási  1963, 76–78.
67 HL HM  13. osztály  1943 70.252 Feketehalmy-Czeydner és társai. 5–6.
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reputációját tehát a pertörléssel kívánták megvédeni. Feketehalmy-Czeydner altábornagyot 
és Deák László68 ezredest nyugdíjazták, Grassy József69 ezredes a szovjet hadműveleti 
területre került. A csendőrtisztek ellen azonban az eljárás tovább folyt. Horthy kormányzó 
 1943. október  11-én  rendelte el a bűnvádi eljárás megindítását, illetve folytatását. Lépését 
az időközben felmerült újabb adatokkal indokolta. A kormányzói döntésnek elsősorban 
politikai okai voltak. Az  1943-as  esztendőben kezdetét vette a magyar béketapogatózás 
a nyugati szövetségesek irányába, a közeledés feltételeként azonban az említettek a bácskai 
jóvátétel ügyét is megjelölték. Szeptemberben létrejött az olasz fegyverszünet, és köze-
linek vélték a balkáni partraszállás megkezdését is. A magyar kormány mindenképpen 
gesztusokat akart tenni a nyugati hatalmak irányába. E gesztusok közé sorolható az újvi-
déki bűnösök bíróság elé állítása. Természetesen az ügy újraindítása a délvidéki szerbség 
megnyerését is célozta.  1943 decemberében kezdetét vette az ügy fő tárgyalása, azonban 
a vezérkar főnöke Feketehalmy-Czeydner és társai ellen nem volt hajlandó vizsgálati fog-
ságot elrendelni,70 melynek következtében azok  1944 januárjában megszöktek. Január  18-án  
a kormány éles hangú nyilatkozatban ítélte el Feketehalmy-Czeydnert és társait, közönséges 
szökevényeknek minősítették őket. Szombathelyi tiszti gyűlést hívott össze az Országos 
Tiszti Kaszinóba, és felolvasta a szökéssel kapcsolatban január 21-én  kiadott tiszti paran-
csát.71 Ebben többek közt a következők szerepeltek: „Ami legutóbb történt, azt sohasem 
hittem volna, hogy megtörténhet, mert számomra elképzelhetetlen volt. Magyar tábornokok 
[…] a felelősségre vonás elől megszöktek. Felelniök kellett volna azokért az  eseményekért, 

68 Deák László (1891–1945) ezredes.  1942. júliusig a szegedi 9. gyalogezred parancsnoka, amely 
egység részt vett a dél-bácskai tisztogató akcióban. Az ellenük megindult eljárás leállítását követően 
nyugdíjazták. Az eljárás újraindítását követően  1944 januárjában az ítéletet be nem várva, az akció 
fő felelőseivel együtt, német segítséggel a Harmadik Birodalomba szökött, ahol a Waffen–SS felvette 
állományába. Távollétében nem jogerősen halálra ítélték. A német megszállás után rehabilitálták, 
visszatért Magyarországra, ahol a Waffen–SS magyarországi parancsnoka mellett a magyar 
SS-csapatok szemlélője lett. Az európai háború befejeződése előtt pár nappal öngyilkos lett.
69 Grassy József (1894–1946) altábornagy,  1941. augusztustól  1942. áprilisig a  15. gyalogdandár 
parancsnoka. Részt vett a délvidéki razziában, ahol Újvidék városparancsnoka is volt. Az elkövetett 
atrocitások egyik fő felelőse.  1942. áprilistól  1942. novemberig a 13. könnyűhadosztály parancsnoka, 
majd  1943. novemberig a Honvéd Vezérkar Főnökének kiképzési csoportfőnöke.  1943-ban  hadbírósági 
eljárást kezdeményeztek ellene az  1942. januárban elkövetett cselekményei miatt.  1944. januárban 
az ítéletet be nem várva, az akció fő felelőseivel együtt, német segítséggel a Harmadik Birodalomba 
szökött, ahol a Waffen–SS felvette állományába. Távollétében nem jogerősen halálra ítélték. A német 
megszállás után rehabilitálták,  1944. novembertől az SS 25. „Hunyadi” hadosztály parancsnoka. 
A háború után mind a magyar, mind a jugoszláv népbíróság halálra ítélte, Jugoszláviában végezték ki.
70 Szombathelyi döntését azzal indokolta, hogy méltánytalannak tartotta egy magyar tábornokhoz 
a letartóztatást. A vádlottak is olyan kijelentéseket tettek, hogy örülnek annak, hogy ügyük mielőbb 
bíróság elé kerül, és így tisztázhatják magukat. A német katonai attasé is nyomást gyakorolt a vezérkar 
főnökére, hogy ne tartóztassa le a vádlottakat, és az Államvédelmi Központból is olyan értesítést 
kapott, hogy a vádlottak letartóztatása esetén a németek akár erőszakkal is kiszabadítanák őket. 
Gosztonyi  1990, 37–38.; ÁBTL: V-87992/1-a. 572.; ÁBTL V-101594/1. Szombathelyinek a vádirathoz 
írt észrevételei. 30.
71 Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. ÁBTL V-101594/1. 264–268.
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amelyek  1942. januárjában a Bácskában történtek. […] Felelni kellett volna olyan cselek-
ményekért és tettekért, melyeket parancsnokságuk alatt álló csapatok és közbiztonsági 
szervek követtek el. Felelni kellett volna mindazon cselekményekért, amelyek a magyar 
katona és fegyverek becsületét mélyen sértették, és amelyek a magyar katonatiszt tekin-
télyével és jó hírnevével teljesen összeegyeztethetetlen. Felelniök kellett volna azért, mert 
nem vigyáztak arra, hogy a vezetésük alatt álló magyar katona balkáni nívóra ne süllyedjen. 
Felelniök kellett volna mindazért, amit tettek, vagy amit tenni elmulasztottak.

Ami  1942. januárjában a Bácskában, nevezetesen Újvidéken történt, az példátlan 
a magyar honvédség történetében is és alkalmas arra, hogy a szomszédos szerb nép 
és közénk évszázadokra a gyűlölség és bosszú magvait hintse el. Az egész eseményt 
összefoglalóan csak ezekkel a végzetesen tragikus szavakkal tudom kifejezni, hogy nem-
zeti szerencsétlenség.”72

Szombathelyi leírja, hogy az ügy megindítása azért húzódott, mert a vádlottak sokáig 
megtévesztették valótlan állításaikkal, és féltette a honvédség becsületét is elhamarkodva 
vásárra vinni. Személyes csalódásának is hangot adott: „A vádlottak között nem egy olyan 
volt, aki tovább élvezte elöljárói és bajtársai bizalmát. Közöttük Grassy vezérőrnagy egészen 
a legutóbbi időkig mellettem szolgált. Úgyszólván mellőlem szökött meg. Óriási csalódás 
szökésük számomra, melyet míg élek nem fogok elfeledni.”73 A vádlottak szökésükkel 
árulást és hűtlenséget követtek el, és maguk felett mondták ki az ítéletet.

„Ők magukat bizonyára politikai áldozatoknak állítják oda, mártíroknak, akik azért 
szenvednek, mert a magyar ügyet szolgálták. Igen, ők áldozatok, de nem a politika áldo-
zatai, hanem a vétkes könnyelműség és a politizálás áldozatai – mely sajnos oly mélyen 
befészkelte magát soraink közé.

Egy kor szelleme által elvakítva, politikai éretlenségükben olyan dolgokat követtek el 
és olyan szerepet vállaltak, amelyet tisztek, katonák sohasem vállalhatnak, és amelynek 
elvégzésére soha, semmilyen körülmények között nem adhatják oda magukat.”74

Ezután rátért az ellenük folyt bírósági eljárás jellemzésére: a bíróság teljesen pártatlan 
volt, a bírák hivatásuk magaslatán álltak, a vádlottak pedig a védekezés teljes szabadságával 
élhettek. Azonban ezzel visszaélve megszöktek. „Ilyen a mi történelmünkben még soha nem 
fordult elő. Mert magyar tábornokok még akkor is szenvedtek, ha nem voltak vétkesek.”75 
Alárendeltjeiket soha nem hagyták cserben – ellentétben a mostani szökevényekkel.

Az általánossá vált politizálási hajlandóságra utalva végezetül kijelenti: „A fentieket 
nemcsak azért közöltem, hogy a tisztikar ezen ügyről tájékoztassam, hanem azért is, hogy 
ismét felhívjam a tisztikar figyelmét arra, hogy ne politizáljon. Különösen most tartóz-
kodjon a politizálástól, bár jól tudom, hogy éppen ez az eset újból mozgásba hozza a poli-
tikai hajlamot. A politizálók most azután nagyon is elemükben lesznek. Még magukat is 

72 Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. ÁBTL V-101594/1. 264–268.
73 Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. ÁBTL V-101594/1. 264–268.
74 Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. ÁBTL V-101594/1. 264–268.
75 Feltehetően az aradi vértanúkra utal. Forrás: Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. 
ÁBTL V-101594/1. 264–268.
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túllicitálhatják.”76 Azonban, jegyzi meg keserűen: „Egy politizáló tisztikar iránytűt veszít 
és szerencsétlen embertáraság lesz. […] A tisztikar eltéved, aljas ösztönök és politikai 
áramlatok szolgálatába szegődik. Szörnyű kilengések áldozata lehet, mint azt a jelen eset 
is mutatja. Okoljunk ebből az esetből. A tiszt legyen fegyelmezett, becsületes, lovagias 
és emberséges ember, mint amilyen a magyar tiszt mindig is volt, és aminek a jó hírnevét 
mindig köszönheti és köszönni fogja.”77

A fenti sorok már eleve kifejezik az érzelmi töltöttséget, azonban az Országos Tiszti 
Kaszinóban a parancs felolvasásakor jelen lévő egyik szemtanú a következőképpen tudósít 
Szombathelyi lelkiállapotáról: „A »főnök« sovány aszkétaarca verítékben ázott. Ingerült-
ségében lelökte, lesodorta papírlapjait, melyekről a bűnösök kiátkozását, tiszti rendfokoza-
tuktól, rangjuktól, beosztásuktól való megfosztását, a honvédség kötelékéből való végleges 
kizárását kellett volna felolvasnia. Fáradtan billegtek, lebegtek a fehér lapok a földre, de 
senki sem mert megmoccanni, hogy egyet is felvegyen közülük. Szombathelyi üvöltött, 
ordított. […]

»Undort, gyűlöletet, megvetést érzek azok iránt, akik gyalázatba sodorták, bemocs-
kolták, meggyalázták magyar hazánkat, katonai becsületünket. Alig hihető, hogy ezt valaha 
is elfelejtheti, megbocsájthatja nekünk a józan, művelt népek közössége!«

Halottfehéren, elszánt mozdulattal lecsatolta kardját, és az asztalra dobta. Hangja 
rekedtté vált, szája sarka legörbült. »Elhatárolom magam attól a tisztkartól, melynek tagjai 
ekkora aljasságra képesek […] Eldobom magamtól a kardot, melynek becsületére, tisz-
taságára felesküdtem, és melyet most bemocskolt, meggyalázott néhány gazember […]«

Ennek a gesztusnak a súlyát, jelentőségét – azt hiszem – a mai ember, a mai civil kép-
telen a maga valóságában felmérni, megérteni. A kard, a »porte-épée«, az arany kardbojt: 
szimbólum volt, a tiszti becsület, a feddhetetlenség, a katonai erények jelképe. Döbbenetes 
volt, ahogyan a vezérezredes – kardjának elhajításával – elhatárolta magát az újvidéki 
gyilkosságoktól.”78

Hogy mennyire meghatározó szerepet játszott katonai vezetői döntéseiben a vallásos 
elem, azt leginkább Schönherz Zoltán79 elítélésének körülményei mutatják. Schönherz Zoltán 
tizenhárom vádlotttársával  1942. szeptember 29–30-án  állt a Honvéd Vezérkar  Főnökének 

76 Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. ÁBTL V-101594/1. 264–268.
77 Szombathelyi Ferenc  1944. január 21-i  tiszti parancsa. ÁBTL V-101594/1. 264–268.
78 Bárczy  1981, 356–357.
79 Schönherz Zoltán (1905–1942)  1940 decemberétől szervezte a Kommunisták Magyarországi Pártja 
háborúellenes harcát, valamint a Függetlenségi Bizottságot irányította. Ez a szervezet rendezte meg 
 1941. október 6-án  a Batthyány-emlékmécsesnél, valamint november 1-jén  a Kossuth és Táncsics 
sírjánál lezajlott tüntetéseket. A Népszava  1941. karácsonyi számát is előkészítette, az illegális Szabad 
Nép szerkesztésében segédkezett, amelynek  1942. február 1-jei  első számában Schönherz írta meg 
Szabad Nép szabad országban címmel az újság vezércikkét.  1942. július 6-án  tartóztatták le, elsőrendű 
vádlottként került tizenhárom társával a VKF különbírósága elé.
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Bírósága80 elé. A tárgyaláson megállapítást nyert, hogy Schönherz Zoltán  1924 óta volt 
a kommunista párt tagja, és  1935 és  1940 között hosszabb időt töltött a Szovjetunióban. 
 1940 végén visszatért, és itthon a kommunista párt központi bizottságának vezetőségi 
tagja lett. Terveik között szerepelt az erdélyi kommunista párttal együttműködésben 
a honvédségbe beépülve azt bomlasztani, adott pillanatban fegyvereiket a tisztek ellen 
fordítani, a Vörös Hadsereghez átállni, a partizán és szovjet ejtőernyős csapatokkal 
együttműködve szabotázsakciókat végrehajtani. A vádak súlyossága miatt Schönherz 
Zoltánt halálra ítélték, amely Szombathelyi vezérezredes, mint illetékes parancsnok, október 
8-án  megerősített, így Schönherzet másnap kivégezték a Margit körúti fogház udvarán.81

Szombathelyi a háború után azt írta a vonatkozó ügyről, hogy: „A VKF bíróság nem 
működött titokban, mindenki tudta, hogy ilyen van és hogy ez bíróság. Háborúban nem 
babra megy a játék, azt is tudhatja mindenki. Ha valaki háborúban  1942-ben  az utcára megy, 
és azt kiáltja, hogy éljen a béke és le Németországgal, és a laktanyákban békepropagandát 
csinál, az éppen olyan bután viselkedik és provokálóan, mint ha ma valaki az utcára menne, 
és ott azt kiabálná, hogy le a demokráciával és Oroszországgal. Sajnos akadtak ilyenek. 
Ezek között volt Schönherz is, kit a VKF bíróság halálra ítélt. Az ítélet után fogadtam 
az illető anyját és nővérét, akik kegyelmet kértek. Ez igazolja, hogy sem politikailag, 
sem fajilag nem voltam elfogult. Az ügyet alaposan átnéztem, a bírót kikérdeztem, ügyé-
szemet és Babos hadbírót és az Államvédelmi Központ vezetőjét, Ujszászy82 [83. lábjegyzet 
tőlem – K. J.] tábornokot újból meghallgattam, Szűc83 [84. lábjegyzet tőlem – K. J.] ügyé-
szem – Babos kivételével – mindenki a kegyelem elutasításának megerősítése mellett volt, 
mert nevezett feje volt a békepropagandának, és megbánást nem tanúsított, és különben is 
már kémkedés miatt is vádolva volt. Én tehát az ítéletet megerősítettem. Schönherz veszé-
lyes és megátalkodott békeagitátor volt, agitátor tanfolyamot végzett a cseh megszállás alatt, 
hogy kommunista volt, azt nem tudtam, de nem is érdekelt, mert ismétlem én politikailag 
elfogulatlan voltam. Ezt mutatja az ítélet végrehajtásának felfüggesztése Kovács Imre84 
[85. lábjegyzet tőlem – K. J.] parasztíró ügyében, kit a VKF bíróság agrárkommunista 
agitáció miatt  15 évre ítélet el. Miután nevezett megbánta, és megígérte, hogy jövőben 
hasonló tevékenységtől tartózkodni fog, büntetését, illetve ennek végrehajtását bizonytalan  

80 A Vezérkar Főnökének Bírósága az  1941. október 28-án  kelt 7650/1941.M.E. számú rendelet 
értelmében az  1930. évi III. t.c. 59.§-ába ütköző hűtlenség bűntette miatt keletkezett bűnvádi ügyekben 
úgy a katonai, illetve fegyveres erőhöz tartozó, mint minden polgári egyénnel szemben a m. kir. honvéd 
vezérkar főnöke bírt illetékességgel. E bűnügyekben az eljárást a m. kir. honvéd vezérkar főnökének 
bírósága a hadrakelt sereg számára előírt szabályok szerint folytatta le.
81 HL VKF Bíróság H 247.
82 Ujszászy István (1894–?) vezérőrnagy,  1939. május és  1942. augusztus között a 2. vkf. osztály, 
 1942. augusztus és  1944. március között az Államvédelmi Központ vezetője.
83 Dr. Szűcs Sándor (1888–1945) hadbíró ezredes,  1933-tól  a Honvédség Főparancsnoka, majd 
a Honvéd Vezérkar főnökének ügyésze. HL AKVI 2458/1890.
84 Kovács Imre (1913–1980) politikus,  1939 és  1946 között a Nemzeti Parasztpárt főtitkára. 
 1942. februártól a háború- és németellenes Magyar Történelmi Emlékbizottság elnöke volt.  1942-ben  
az angolokkal való együttműködés miatt, hazaárulás vádjával letartóztatták, és három hónapig 
vizsgálati fogságban volt. Szombathelyi szóbeli „megfeddés” után elengedte. Gosztonyi  1990, 69–70.
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időre felfüggesztettem. Felfüggesztettem az ukrán hazaárulók (kb.  20) ítéletének végre-
hajtását is, feltételesen, ha jövőben tartózkodnak felforgató tevékenységtől. Ugyanúgy 
egy csomó nazarénust bocsájtottam szabadon. Kegyelmet gyakoroltam a zombori szerb 
hazaárulási perben. Ezeket az eseteket egyben, mint bizonyítékát hozom fel arra, hogy 
milyen nagyvonalúan jártam el, mint illetékes parancsnok. Sem gyűlölet, sem vérengzési 
hajlam nem vezettek soha. Különben is a VKF bíróság ítéleteit a Honvédelmi Minisztérium 
és Legfelsőbb Honvédtörvényszék felülbírálta. Soha semmiféle kifogást és megjegyzést 
nem kaptam. Én magam bárkit szívesen fogadtam. Ügyészemben és Babos doktorban is 
teljesen megbíztam, mert különösen Babost, mint emberséges embert ismertem meg, aki 
különösen nyilasok elleni ügyekben és zsidó ügyekben oly mértékben támogatott, mely 
akkor szinte exponálás számba ment.”85

Lieszkovszy alezredes visszaemlékezése tanúskodik arról, hogy a kegyelmi kér-
vény elutasításában Szombathelyi vallásos hite játszotta a legmeghatározóbb szerepet: 
„A VKF-nek  volt külön bírósága, melyhez tartozó esetek felett kegyelmi kérvény dol-
gában a döntés joga a vezérkar főnökét illette meg. Egy napon a hivatali munkánk utáni 
séta alkalmából Szombathelyi gondterhelten töprengett: – Itt van ez a bírósági ügy! Súlyos 
ítélet egy illegalitásban szervezkedő kommunista ellen. Nem minősült politikainak, hanem 
katonainak a vád. A vádlottra rábizonyult a többszöri határátlépés az orosz vonalon. Ki-
meríti a kémkedés vádját, amire a paragrafus háború esetén halálbüntetés. Nem éreztem 
magam arra hivatva, hogy egy emberélet felől döntést hozzak. Ezért három különböző 
nézetű tábornoknak adtam át az aktákat, hogy véleményt nyilvánítsanak a kegyelmi jogot 
illetően. Mind a három helyről a vélemény határozottan elutasítása volt a kegyelemnek. 
Ennek ellenére még nem határoztam. Betérek a templomba, és valami bármily csekély 
jelért imádkozom, mely döntse el határozatomat.

Másnap, vagy egy-két nap is elmúlhatott, mikor ezt mondta: A dolog eldőlt, jelt kaptam, 
az ítéletet nem változtattam meg. Csengettek lakásomon. Inasom ajtót nyitott és izgatott 
női hangokat hallottam.

Aztán inasom hangját: – Mit csináljak evvel a pénzzel? Válasz: – Ezt tartsa meg, 
beszélnünk kell a gazdájával. – Itt pénz nem számít. Ha kell, egy millió sem számít és ren-
delkezésre áll.

Mindez oly magas hangon, hogy behallatszott a szobába. Az inas bejött egy százast 
lobogtatva, hogy ezt nyomták kezébe a bejelentésért, a többi szöveggel. Schönherz anyja 
és nővére voltak a látogatók.

– A jelet megkaptam – mondta Szombathelyi. – Természetesen ilyen bevezetés után nem 
fogadtam látogatóimat, pedig egy kétségbeesett anya kérése lehet, hogy másfelé döntötte 
volna a bennem küzdő bizonytalanságot.”86

A fenti visszaemlékezés arra vonatkozóan is fontos forrásértékkel bír, hogy Szombat-
helyi döntéseit lelkiismereti alapon hozta meg, amelyben döntő elem a hite, vallásos meg-
győződése volt.

85 Kaló  2011, 594–629.
86 HL TGY 2833.
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Végezetül érdemes felidéznünk népbírósági tárgyalásán Szombathelyinek 
a Népbíróságok Országos Tanácsa utolsó tárgyalásán, a jogerős ítélet87 megszületése 
előtt elmondott védőbeszédét, amely szintén vallásos elemekből építkezett, és kifejezi 
hitvallását katonai vezetői tevékenységével kapcsolatban: „Ma is szemem előtt van, 
amint Szombathelyi a terem közepén, a tanácselnökkel szemben állva elkezdte beszédét. 
Felöltője balszárnyát kitárta, kezeivel mintegy illusztrálva azt, amit mondott.

Szinte mesélve kezdte el mondanivalóját, ahogy elmondotta, hogy vezérkari főnök 
korában milyen bíborpiros bélése volt köpenyének, míg fekete pantallóját ugyancsak 
piros lampaszok ékesítették. Zubbonya aranygallérján hímzett tölgyfalevelek és fényes 
csillagok ragyogtak. Vállan aranyló vállpántok. Szíve fölött színes szalagokon függtek 

87 Első fokon az ítélethirdetésre NB. XX. 653/1946/7. szám alatt  1946. március 30-án  került sor. 
Szombathelyit bűnösnek találták a Nbr.  15.§-ának  1. és 3. pontjában meghatározott népellenes 
bűntettekben, valamint a Btk. 478. §-ában meghatározott hivatali hatalommal való visszaélés 
bűntettében. A népbíróság ezért összbüntetésként  10 évi fegyházra, mint főbüntetésre ítélte. Ez az ítélet 
a védőügyvéd visszaemlékezése és a tanácskozási jegyzőkönyv tükrében válik igazán érdekessé: dr. 
Kardos János visszaemlékezésében azt írja, hogy a bíróság tagjai és maga a népügyész a tárgyalások 
szüneteiben többször is biztosították őt és Szombathelyit teljes együttérzésükről, pártkülönbség nélkül. 
A tanácskozási jegyzőkönyv tanúsága szerint ellenben a népbírák egyhangúlag nyilvánították bűnösnek 
Szombathelyit a népellenes bűntettekben és a hivatali bűnpártolás bűntettében, valamint egyhangúlag 
mentették fel a háborús bűntettek vádja alól. A büntetés mértékét illetően a Független Kisgazdapárt, 
a Polgári Demokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt által delegált tanácstagok 6 évi, míg a Magyar 
Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Szakszervezetek Országos Tanácsa delegáltjai 
 10 évi fegyházbüntetést javasoltak, így a szavazategyenlőség miatt dr. Molnár László tanácsvezető 
bírónak kellett döntenie. Az  1946. május 22-én  a NOT.I. 3162/1946/11. szám alatt dr. Bojta Béla 
vezetésével hozott ítélet az elsőfokú ítélet Szombathelyit felmentő egyes részeit megváltoztatta, egyedül 
Szombathelyinek a Kárpát-csoport parancsnokaként tanúsított magatartását, az  1941. szeptemberi, 
németekkel történt tárgyalást, a 2. magyar hadsereg maradványainak hazahozatalával, a Szerbiába 
küldendő megszálló csapatokkal, az északkeleti Kárpátok védelmi vonalának kiépítésével és a VKF 
különbíróság nyomozóhatóságai által elkövetett atrocitásokkal kapcsolatosan emelt vád szerinti 
tényeket nem értékelte bűncselekményként, de az összes többi vádpontban bűnösnek mondta 
ki Szombathelyit, és ezért főbüntetésül életfogytiglani fegyházra ítélte. A vádlott bűnösségét 
egyhangúlag állapították meg a tanács tagjai, a büntetés mértékét illetően azonban itt is eltérés 
mutatkozott: a Magyar Kommunista Párt (Dr. Sömjén Pál) és a Polgári Demokrata Párt (Dr. Sacher 
Róbert) delegáltjai golyó általi halálbüntetés kiszabását, a Nemzeti Parasztpárté (Dr. Szabó Mihály) 
 15 évi fegyházbüntetést, a Független Kisgazdapárt (Dr. Berend György) és a Szociáldemokrata Párt 
(Bojta Béla, egyben tanácsvezető) delegáltjai pedig életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását 
indítványozták. Végül szótöbbséggel határoztak a fenti ítélet mellett. Az ítélet indoklásában a bíróság 
hivatkozott arra, hogy azért nem hoztak halálos ítéletet, mert korábban erre vonatkozó hírek láttak 
napvilágot, és az életfogytiglani büntetéssel kívánták bizonyítani függetlenségüket. Bojta Béla írja 
a Szombathelyi-perben hozott ítéletről visszaemlékezésében: „Úgy éreztem, hogy Szombathelyi Ferenc 
halálra ítélése nem felel meg a személyével kapcsolatos egyéb magatartásának. […] Szombathelyi 
ügyében a sajtónak óriási szerepe volt, és nap-nap után jelentek meg közlemények a tanács ítélkezése 
előtt, amelyek halált kiáltottak fejére. […] Elvi szempontból végzetesnek tartottam, hogy akkor, amikor 
az Országos Tanács a legszigorúbb és legridegebb ítélkezést alkalmazza a háborús főbűnösökkel 
szemben, a legkisebb látszata is felmerüljön annak, hogy a bíróságot bárhogyan is lehetne befolyásolni.” 
Zinner–Róna  1986, 334–335.
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a különböző bel- és külföldi kitüntetések: a Vaskoronarend és fényes keresztek, koronás 
díszjelvények és érmek, amelyek egy-egy lépésénél megcsörrentek. Mellkasán a Vitézi 
Rend címeres jelvénye, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje, amely szinte aprónak lát-
szott a középkereszt és a hozzá adományozott Csillag mellett. Gomblyukában az első 
világháborúban szerzett Vaskereszt. Nyakában a Magyar Érdemrend nagykeresztje had-
iszalagon a kardokkal. Fényes csillagok, érmek és keresztek […] A legnagyobb keresztje 
azonban nem a mellkasán csillogott, nem is a nyakában lógott, hanem hátát és a két 
vállát nyomta úgy, hogy majdnem összeroskadt. Ez nem valami kitüntetés volt, hanem 
a magyar népért való roppant felelősség: »Hogyan tudnám ezt a mi kis Hazánkat ebből 
az őrült világégésből kimenteni?«”88

Szombathelyi Ferenc, mint a  19. századi eszmények szerint nevelt honvédtiszt, 
a  20. század totalitárius ideológiái által megfertőzött közegben volt kénytelen működni. 
Egész szolgálata során küzdött a tisztikar apolitikus beállítottságának fenntartásért, 
illetve ennek visszaállításáért, azonban ez az igyekezete meddő szélmalomharc maradt. 
Éppen vezérkarfőnöki működése idején kellett a legbrutálisabban szembesülnie a tisz-
tikar szélsőséges politizálási hajlandóságának következményeivel, amelyek közül a leg-
súlyosabb a délvidéki vérengzés elkövetése volt. A háború alatti mérsékelt felfogása 
következtében a hazai szélsőjobboldal angolbarátnak és zsidóbérencnek tartotta, majd 
ugyanezen tetteiért a német megszállást követően előbb német, majd nyilas fogságba 
került, és Németországba hurcolták. A korszellemmel sokszor szembemenő cselekede-
teinek alapja vallásos meggyőződése, neveltetése és világlátása volt. A háború végén 
amerikai csapatok szabadították ki német fogságából, de Magyarországra már mint 
háborús bűnös került. Itt két ízben is bíróság elé állították, és a legfontosabb vádpontok 
között szerepelt a délvidéki razzia is. Törvénytelenül kiadták a jugoszláv hatóságoknak, 
és a sors fintoraként a volt vezérkarfőnököt  1946. október 30-án  a délvidéki bűnösökkel 
együtt ítélte halálra Újvidéken a Vajdasági Legfelsőbb Bíróság. Tetteit a háború után 
fasisztának és németbarátnak bélyegezték, elítélésében kulcsszerepet játszottak a hazai 
és jugoszláv kommunisták. Így lett sorsa  20. századi magyar katonasors, és vált áldoza-
tává egyszerre mindkét totalitárius ideológiának, azaz magának a politikának.
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Az Európai Unió és a katolikus egyház szervezeteinek 
„diplomáciai” kapcsolata

Ujházi Lóránd

Az elmúlt évtizedekben a katolikus egyház szervezeteinek a nemzetközi jogban 
és közösségben elfoglalt helyét nemcsak általánosságban,1 illetve a szuverenitás 
elméletek,2 vagy a legfontosabb nemzetközi politikai aktor, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete szempontjából3 elemezték, hanem az európai integráción és az európai 
intézményeken keresztül is vizsgálták.4

A pápák figyelemmel kísérték és értékelték az integrációs folyamatokat. A katolikus 
egyház összetett, az integrációs folyamat kezdetére visszavezethető kapcsolatot alakí-
tott ki az európai szervezetekkel. Ugyanakkor, más nemzetközi intézményekhez képest 
ez a kapcsolat bonyolultabb.5 Ez egyrészt adódik magának az európai szervezeteknek 
a nemzetközi jogban elfoglalt sok szempontból atipikus jellegéből. Másrészt abból is, 
hogy a többi nemzetközi szereplővel szemben az európai intézményekkel kapcsolatban 
fokozottabban jelent meg a Szentszéken kívül, más katolikus szervezetek igénye az intéz-
ményes kapcsolat kialakítására. Ezek a katolikus szervezetek számszerűleg sokan voltak, 
és egymástól is jelentősen eltérő egyházjogi státusszal rendelkeztek. Végül, de nem utol-
sósorban az európai integrációs folyamatok időszakára tehető a világegyház szempont-
jából legmeghatározóbb  20. századi esemény, a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965), amelynek 
sok szempontból újszerű egyházképe és társadalomelmélete az egyház és az integráció 
szervezeteinek kapcsolatrendszerében is tetten érhető.

A katolikus egyház és az integráció intézményeinek kapcsolata több szinten vizsgál-
ható. Ebben a tanulmányban kitérek a két entitás sajátos természetéből adódó összehason-
lításra. Vizsgálom a pápák és a szentszéki dikasztériumok vezetőinek megnyilatkozásait 
az integrációs folyamatokra és a kapcsolódó közpolitikákra vonatkozóan. Bemutatom 
az intézményes kapcsolat alakulását mind a Szentszék, mind más katolikus szervezetek 
és az európai integráció intézményei között. Az említett kérdéseket pedig a II. Vatikáni 
Zsinat teológiai koncepciójához és az azt követő egyházi jogalkotáshoz viszonyítom.

1 Duchesne  1908.; Graham  1959.; Hanson  1987.; Arangio-Ruiz  1996.; Araujo  200.1; Barbato 
 2013.; Bathon  2001.; Morss  2015.
2 Cumbo  1948/49.; Kunz  1952. 
3 Gratsch  1997. 
4 Vorbeck  2005.; Mudrov  2016.; Mudrov  2011.; O’Mahony  2009.; Venneri–Ferrara 
 2009. Részben Philpott–Shah  2006.; Leustean  2009. Átfogóbb, de inkább politikai elméleti 
és szekuláris megközelítésű monográf munka: Kratochvíl–Doležal  2015. Címével ellentétben 
jelentősebb részben a katolikus egyház és az európai szervezetek kapcsolatával foglalkozik Leuștean 
(2014). 
5 Akár csak a Szentszék szempontjából vizsgálva (részletesen lásd alább): Seyersted  1965.; Chong–
Troy  2011. 
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Kiindulópont a Szentszék és az Európai Unió egymáshoz való viszonyának 
megértéséhez

Mind a Szentszék, mind az EU sajátos, hangzatosan sui generis szereplője a nemzet-
közi kapcsolatoknak. Nemzetközi jogalanyiságuk, struktúrájuk és természetük miatt 
csak hasonlíthatók a területi államokhoz. Az Európai Unió történetével és működésével 
foglalkozó szakirodalom nem hagy kétséget, hogy az EU „szuverén államok között, 
nemzetközi szerződéssel létrehozott konstrukció.”6 Sajátosságai miatt – költségvetés, 
közösségi jogrendszer, döntéshozatali módszerek, „uniós polgárság”7 – túlmutat az ismert 
nemzetközi szervezeteken, de ettől még nemzetközi szervezet: jelentős részben a tagál-
lamok által felruházott jogosítványokkal rendelkezik.8 Az EU és elődszervezetei kapcsán 
kialakult kormányköziség contra szupranacionalitás, illetve föderalitás contra konföde-
ralitás véget nem érő vitája ellenére is látható, hogy az EU a területi államokhoz képest 
szekundér, és létezése a tagállamok akaratán múlik. Attól függetlenül, hogy a Lisszaboni 
Szerződéssel, sőt egyes szerzők szerint de facto már azt megelőzően is, az Európai Unió 
nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezett,9 a kontinens történelméből és etnikai sok-
színűségéből kiindulva nem elképzelhetetlen az EU dezintegrációs folyamata, a jelenlegi 
struktúra átalakulása, vagy megszűnése sem.10 Ehhez jön még, hogy az EU tagállamai 
számos területen konzekvensen maguknál tartanak olyan kompetenciákat, amelyek 
a föderatív szervezetek esetében egyértelműen a föderatív szinthez tartoznak. Az egyes 
válságkezelések, mint a migráció vagy legutóbb a koronavírus, kapcsán is számos kritika 
érte az Európai Unió szervezeteit, akár a tagállamok részéről.

Az Apostoli Szentszék szuverenitása szemben az EU-val mint nemzetközi szer-
vezet – nem a tagállamok közös vagy többségi akaratán múlik. Szuverenitásának alapját 
nem a  19. századtól erőteljesen hangoztatott államszuverenitás – conditio sine qua nonjai: 
a terület, a lakosság, az állam lakossága, illetve terület fölött gyakorolt főhatalma11 – majd 
az  1933-as  montevideói egyezmény által még kiegészített „más államokkal való kapcso-
latba lépés képessége” adja.12 Téves az a pszeudopozitivista megközelítés, amely abból 
indul ki, hogy  1870-től, a Pápai Állam megszűnésétől a Lateráni Egyezmény  1929-es  
aláírásáig és ezzel a Vatikán Állam (Stato della Cittá del Vaticano) létrehozásáig, nem 

6 Arató–Koller  2015,  16. Erről átfogó képet ad Király  2006.
7 Szabó  2006, 72. 
8 Arató–Koller  2015,  16. 
9 „Az Alkotmányos Szerződéssel életre hívott Európai Unió az Európai Közösségek és a Maastrichti 
Szerződéssel létrehozott Európai Unió jogutódja. A jogutódlás tényéből alappal feltételezhetjük, 
hogy az Európai Unió a Maastrichti Szerződés óta ténylegesen rendelkezett jogi személyiséggel. Azt 
is mondhatnánk, hogy olyan ez mintha valakinek a végrendeletből következtethetnénk arra, hogy 
létezett.” (Szabó  2006, 69.) 
10 Erre épp a brit kiválási folyamat a legjobb példa. (De Grauwe  2016) 
11 Staatsgebit, Staatsvolk, Staatsgewalt, Jelinek Drei-Elemente Lehre; lásd még Takács  2011. 
12 A Katolikus Egyház mindig következetesen ellenállat a szuverenitás túlzottan területi alapon való 
felfogásának. (Cumbo  1948–1949, 603.)
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volt olyan entitás, amely hordozta volna a katolikus egyház legfőbb vezetés-irányításának 
nemzetközi jogalanyiságát. Ennek ma már az is ellentmond, hogy a második világ-
háborút követően a területtel nem rendelkező entitások is a nemzetközi jog alanyaivá 
váltak. De a Szentszék szuverenitása ennél messzebbre megy vissza. A középkorban 
a „communitas Christianát” az európai keresztény államok és a Szentszék – mint lelki 
hatalom – képezte.13 Vagyis a Szentszék a nemzetközi szokásjog alapján eleve ennek 
a nemzetközi közösségnek a tagja volt.14 Követküldési és követfogadási joggal rendelke-
zett, konkordátumokat kötött, és „nemzetközi” szövetségek tagja lehetett.15 Az  1815-ös  
Bécsi Kongresszus erre a már meglévő hagyományra alapozva jelentette ki: „a szerződés 
semmiféle újítást nem vezet be a pápai követek vonatkozásában” – akik számára a kato-
likus államok biztosíthatják, hogy a diplomáciai testület tiszteletbeli vezetői, „doyenjei” 
legyenek. Ezt az elsőbbségi jogot nem a Pápai Állam politikai vagy katonai jelentősége, 
hanem a Szentszék legfőbb lelki szuverenitása miatt kapták a pápai követek.16

A Szentszék különleges nemzetközi jogi státuszának megértéséhez nem lehet elte-
kinteni a római pápa katolikus egyházban elfoglalt sajátos szerepétől sem. Mint állami 
vezető feje Vatikán Államnak, vallási vezetőként pedig a Szentszéknek. Ez a két szolgálat 
azonban nem válhat el egymástól az egyház sajátos hierarchikus felépítése miatt. A pápa 
személyéhez kötött szuverenitásfelfogás részben megfelel a szuverenitás klasszikus meg-
közelítésének, amely alatt konkrét személyt és nem az államra és annak hatalmára hasz-
nált absztrakt fogalmat értettek. Az államszuverenitás elvont fogalma csak fokozatosan 
vette át a megszemélyesített szuverén helyét. A szuverén pedig az a személy volt, akinek 
mindenki engedelmességgel tartozott.17 Mindemellett többről is szó van ez esetben, 
hiszen a pápa legfőbb kormányzati hatalma nem, vagy nem elsősorban államelméleti, 
hanem teológiai kérdés. Az egyház reflexiója szerint a pápai primátus, amely szerint 
Szent Péter utódja végzi a legfőbb megszentelő, tanító és kormányzati tevékenységet, 

13 Knubben  1928. 
14 Átfogó bemutatást ad Morris (1989). 
15 A konkordátum természetét a nemzetközi jog szempontjából néhány szerző vitatja, de 
a konkordátumok tulajdonságai – ratifikáció szükségessége, csak kölcsönös egyetértés mellett 
változtatható, saját jogba való átvezetés szükségessége – rávilágítanak, hogy a konkordátumok 
ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nemzetközi szerződések. 
16 A pápai követekről bővebben: Longhitano  2001. 
17 Shaw  2002, 432. 
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Krisztusnak, az alapítónak az akaratára vezethető vissza.18 Ezért emberi hatalomnak 
nem áll módjában ezen változtatni. Az  1983-as  Egyházi Törvénykönyv a 331. kánon 
summás megfogalmazása szerint a római pápa is „hivatalánál fogva a legfőbb, teljes, 
közvetlen és egyetemes rendes hatalma van az egyházban, és ezt a hatalmát mindig sza-
badon gyakorolja.”19 A kánon általános megfogalmazása a konkrét egyházkormányzati 
kérdéseknél nyer értelmet, legyenek azok közvetlen lelkipásztori természetűek vagy 
az egyház természetfeletti küldetését közvetve érintő kül-, biztonságpolitikai, államokkal 
és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos vagy akár vagyonjogi területek.

Bár a Szentszék és a Vatikán Állam feje egy és ugyanaz a személy, de nem szabad arra 
a téves következtetésre jutni, hogy a két entitás ugyanannak a nemzetközi jogalanynak 
a különböző megnyilvánulási formája.20 Mind  1870 előtt, mind  1929 után a nemzetközi 
jog két alanyáról beszélünk.21  1870 előtt a Szentszéket és a Pápai Államot,  1929 után 
pedig a Szentszéket és a Vatikán Államot (Stato della Cittá del Vaticano) tekintjük a nem-
zetközi jog két szereplőjének. A Pápai Állam mint területileg körülhatárolt, lakossággal 
és ezt igazgató legfőbb állami hatalommal rendelkező formáció  1870-ben  valóban meg-
szűnt. A Szentszék azonban továbbra is a nemzetközi jog alanya maradt. Ezt bizonyítja 
az a kilenc konkordátum, amelyet a Szentszék  1920 és  1930 között kötött. Az első világ-
háború után több állam létesített diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel. Ezzel – külö-
nösen az újonnan létrejött államok – elismerték, hogy a Szentszék különleges diplomáciai 

18 Primátus In Magyar Katolikus Lexikon. A pápa főhatalmának krisztusi eredetét domborítja ki 
Errázuriz (2000,  158.). „Il primato papale di giurisdizione significa che nella Chiesa l’istanza ultima 
di decisione è legata alla persona di chi succede a Pietro […]” Ezzel szemben Hermann Pottmeyer úgy 
látja, hogy a pápai primátus teológiai eszméjének túlzott megerősítése a  19. században a történelmi 
körülményeknek, a gallikanizmussal, a nemzetállamok helyi egyházakkal való túlkapásaival, 
az állam egyház fölötti uralmának kiterjesztésével, szellemi irányzatokkal („nacionalizmus, 
a materializmus, az ateizmus és a liberalizmus”, amelyek a keresztény hit alapjait kérdőjelezték 
meg) szemben fogalmazódott meg. Az egyház egységéért, önállóságáért, önálló hitéért aggódók, 
különösen az ultramontanisták a pápai tekintély megerősítésében látták a megoldást. (Pottmeyer 
 2008.) A szerző az I. Vatikáni Zsinat (1867–1869) kritikájaként fogalmazza meg, hogy a pápai primátus 
megfogalmazásakor „a monarchikus szuverenitás koncepciójából indultak ki”. A történelmi nehézségek 
miatt idő előtt feloszlatott zsinat szövegeibe már nem került be, és csak a kommentárokból lehet tudni, 
hogy a „zsinat nem akarta a püspökök istenileg megalapozott jogait korlátozni, és így a primátust 
sem akarta a pápa monarchikus szuverenitásaként definiálni.” A szerző szerint a „dogma egyoldalú 
megfogalmazása és az erre támaszkodó maximalista értelmezés a nyilvánosság előtt mégiscsak azt 
a benyomást keltik, hogy a zsinat valóban az egyház abszolút és szuverén monarchájává nyilvánította 
a pápát.” A II. Vatikáni Zsinat szubszidiaritás elméletéhez, vagyis a pápa és a helyi püspökök 
kapcsolatához lásd Mosiek  1975.
19 A római pápa hatalmáról a Katolikus Egyházban lásd Molano  2004.
20 Duursma  1996, 400–403.; Cismas  2014.
21 Sajnálatos, hogy a magyar nyelven is megjelent Malcon N. Shaw Nemzetközi jog című 
monográfiájában teljes fogalomzavar és tárgyi pontatlanságok szerepelnek ebben a kérdésben. (Shaw 
 2002,  161.) 
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orientációs pontot jelent a nemzetközi életben.22 A Szentszék nemzetközi és területtől 
független karakterét és jelentőségét jelzi, hogy a pápák  1870 és  1929 között is több nem-
zetközi konfliktus békés megoldásához járultak hozzá.23

A Pápai Állam és a Szentszék közötti különbséget, illetve a pápa személyéhez kap-
csolódó különleges jogokat a fiatal Olasz Királyság is ismerte. II. Viktor Emmanuel 
IX. Pius pápának írt levelében kijelentette, hogy a „Szentszék minden emberi hata-
lomtól független.”24 Az  1871. május  13-i  úgynevezett Garancia Törvényekben pedig 
deklarálta: elismeri, „hogy a pápa személye szent és sérthetetlen”, a pápának megadja 
az Olasz Királyság területén „szuverén” tiszteletnyilvánításokat és azokat a tiszteletbeli 
elsőbbségeket és rangelsőbbséget, amelyek a katolikus uralkodó számára elismertek. 
Továbbá megadja, hogy a külföldi kormányoknak a Szentszékhez delegált képviselői 
az Olasz Királyság területén mindazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezzék, 
amelyek a nemzetközi jogi értelemben a diplomáciai ügyvivőket megilletik.25 A pápák 
sem a Garancia Törvényt, sem a pénzbeli juttatásokat nem fogadták el. Úgy gondolták, 
hogy ezzel elismerték volna az Olasz Királyság hatalmát a Szentszék szuverenitásának 
deklarálására. Ugyanakkor az olasz felajánlások is azt bizonyították, hogy a Szentszék 
a Pápai Államtól független, nem territoriális jogalanya a nemzetközi viszonyoknak, 
illetve hogy a pápa szent és sérthetetlen szuverén.

A Garancia Törvény, akárcsak a későbbi, az  1929-es  Lateráni egyezmény,26 amely vég-
legesen rendezi a római kérdést, nem konstituálja, hanem mindössze deklarálja a Szent-
szék szuverenitását és a szuverenitásból származó jogokat. Nem a törvény és a nemzet-
közi megállapodás hozta létre a Szentszék nemzetközi jogalanyiságát. Mindössze lehetővé 
tette azokat a körülményeket, amelyek alapján létrejöhetett a városállam, amely a Szent-
szék látható és megkérdőjelezhetetlen szuverenitása érdekében létezik. Így a Szentszék 
tökéletesebben képviselheti az egész egyetemes egyház értékeit és érdekeit. Területileg 
és politikailag biztosítja a Római Pápa „legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatal-
mának gyakorlásához” szükséges feltételeket (331. k., 333. k.).

A Szentszék szuverenitása ószövetségi, újszövetségi és teológiai szempontokból is 
megközelíthető. Az ószövetségi választott nép más népektől elkülönült szuverén népként 
aposztrofálta magát, jól lehet a független államiság nagyon rövid ideig valósult meg. 
Az újszövetség népe pedig alapvetően nem területhez és nemzetiséghez kötötte, hogy ki 

22 Ezek között az országok között protestáns vagy legalábbis protestáns többségű – Németország, 
Hollandia, Nagy-Britannia, Svájc – és ortodox országok – Görögország, Montenegró, Bulgária, 
Románia és részben Jugoszlávia – is voltak. 
23 Például Spanyolország és Németország között a Karolin-szigetek kapcsán kirobbant vita békés 
rendezésében XIII. Leó működött közre. 
24 Cumbo  1948–1849, 607. 
25 Szeredy  1883, 281. 
26 Trattato fra la Santa Sede e l’Italia,  1929. február  11. 2. cikkely: „L’Italia riconosce la sovranitá della 
Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformitá alla sua 
tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.” 3. cikkely: „L’Italia riconosce alla Santa Sede 
la piena proprietà e la esclusiva ed assolutá potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano.”
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tartozik a teológiai értelembe vett Isten népéhez.27 A nép fogalom nem etnikai alapokra, 
hanem a keresztségre vagy az egyházba való felvételre megy vissza. Ezek a teológiai 
szempontok különösen a Pápai Állam megszűnése után váltak dominánssá, akárcsak 
a pápai primátus már említett teológiai és kánonjogi szempontjai.28 Terjedelmi okokból 
ebben a tanulmányban nincs mód az összes szempont átfogó bemutatására, inkább csak 
érzékeltetni szerettük volna, hogy a területi államokkal összehasonlítva a Szentszék 
és az EU is sajátos szereplője a nemzetközi kapcsolatoknak, de a két entitás sajátossá-
gának természete, eredete, hagyománya és önreflexiója jelentősen eltér. Amíg az EU léte 
de facto a nemzetállamok akaratára megy vissza, addig a Szentszék szuverenitása mind 
az államok akaratától, mind az „államszuverenitás” újkori megközelítésétől és említett 
fokmérőitől független.

Nyilván nemcsak ellentétek, hanem hasonlóságok is találhatóak a két entitás között. 
Erdő Péter például a Szentszék és a Vatikán kapcsolatát az Európai Unió és a tagállamok 
egymással való viszonyával érzékelteti. Eszerint az „Európai Unióhoz csatlakozó államok 
olyan jogosítványokat adnak át az EU-nak, amelyek […] a szuverenitás körébe tarto-
zik.”29 A Vatikán Állam ebben a megközelítésben a Szentszéktől „származtatott” szu-
verenitással rendelkezik. Ugyancsak a hasonlóságot domborítja ki az a megközelítés is, 
amely a jogi hierarchia vonatkozásában vizsgálja a két entitást, minthogy az egyetemes 
egyházi törvények ugyanúgy elsőbbséget élveznek a részleges egyházi jogszabályokkal 
szemben, mint az EU törvényerejű rendelkezései a tagállamok ugyanabban a kérdésben 
adott jogszabályaihoz képest.30

Pápai reflexiók az európai integrációs folyamatokra

Általánosságban elmondható, hogy a nemzeteket összekötő, nemzetközi formációk nem 
állnak távol a katolikus mentalitástól. Az egyház a multietnicitású Római Birodalomban 
született. A különböző népek felé való nyitottsága már az apostoli korban megjelent,31 
majd a missziók folyamán megerősödött. A katolikus univerzalizmus napjainkig érezteti 
hatását a nemzetközi szervezetek vonatkozásában. Igaz ugyan, hogy az elmúlt években 
ez a jelenség csökkenő tendenciát mutat, de a katolikus többségű országokban a szorosabb 
európai integrációt mindig erősebben támogatták, mint a szekularizált vagy a protes-
táns többségű európai országokban.32 Az utóbbiak inkább az erős nemzetállamok lazább 
kapcsolódásában voltak érdekeltek. Sajnos méltatlanul elhallgatott tény, hogy az európai 
integrációs folyamatokért milyen sokat tettek a  20. század római pápái. XV. Benedek 

27 Ujházi  2019.
28 Ehhez lásd Neller  1746.; Tarquini  1860.; Cavagnis  1882–1883. 
29 Erdő  2016, 60.
30 Az egyházi törvényekhez lásd García Martín  2002. Az EU jogalkotásához lásd Simon  2013. 
31 Ap.csel 2, 1–12.
32 Kratochvíl–Doležal  2015, 24. Lásd még Wolffe  2011, 244. 
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(1914–1922), majd XI. Piusz (1922–1939) mind deklaratív, mind diplomáciai szinten 
sokat tett az első világháború után az európai megbékélés előmozdításáért. XV. Benedek 
 1914-ben  az Ad Beatissimi,  1920-ban  pedig a Pacem Dei Munus kezdetű enciklikákat 
jelentette meg. Mindkettő a pápa békepolitikájának a szolgálatában állt, amelyek érthető 
okokból jelentős mértékben az európai viszonyokra összpontosítottak.33 Minden nemzeti 
és nemzetközi törekvést támogattak, amelyben esélyt láttak az újabb háború elkerülésére. 
A két pápánál azonban még nem alakult ki az a pozitív attitűd az európai egységtörek-
vési folyamatok irányába, mint amely XII. Piusz (1939–1958) időszakát jellemezte.34 
A második világháború vége és az európai jobboldali totalitárius rendszerek bukása 
bátorítóan hatottak a katolikus gondolkodókra és egyházi vezetőkre, hogy megalkossák, 
illetve támogassák az új európai egységtörekvési mozgalmak katolikus koncepcióját. 
A pápai megnyilatkozások, már nemcsak arra összpontosítottak, hogy meg kell őrizni 
a békét az öreg kontinensen. Az európai föderalizmust és a formálódó Európa politikai 
és gazdasági szerkezetét értékelték, és támogatták a katolikus tanítás szempontjából. 
Nyilvánvalóvá tették, hogy „nem a katolikus birodalom” restaurálásáról van szó, hanem 
a különböző európai népek hagyományait és a keresztény alapértékeket tiszteletben tartó 
egységes alapokon álló Európáról.35

Mind Alcide De Gasperi olasz, és Robert Schuman francia, mind Konrad Adenauer 
német politikusok komoly katolikus szocializációval rendelkeztek. A második világhá-
ború éveit katolikus közegben vészelték át, ahol mélyebben megismerkedtek a katolikus 
egyház társadalmi tanításával. Mindhárman sokat merítettek az egyház társadalmi taní-
tását megalapozó szociális enciklikákból, különösen XIII. Leó pápa Rerum novarum 
és XI. Pius pápa Quadragesimo anno kezdetű enciklikáiból. Bár nyilvánvalóvá tették, 
hogy politikai kezdeményezésük „laikus” alapú, de számos tekintetben az egyház társa-
dalmi tanítását kívánták megvalósítani az európai politikai életben és társadalomban.36 
Koncepciójukat jól szemlélteti Alcide De Gasperi  1954-ben  mondott beszéde, amelyben 
Európa keresztény gyökerei, az evangéliumi testvériség és az emberi személy tisztelete 
mint az „új Európa” alapjai jelennek meg. Eközben hitet tett amellett, hogy a sérelmeket 
hordozó európai népek összebékítéséhez az első lépés a keresztény értékek restaurációja.37 
A kor törekvéseit Robert Schuman szavaival lehet összefoglalni: „Isten által meghatáro-
zott rendet kell megvalósítani a modern társadalmi szférában is.”38 Illetve Európáért című 

33 XV. Benedek  1914.; XV. Benedek  1920. 
34 Chelini-Pont  2009. 
35 Messina  1978, 258–259. 
36 Prélot  1975. 
37 „Io affermo che all’origine di questa civiltà europea si trova il cristianesimo, non intendo con ciò 
introdurre alcun criterio confessionale esclusivo nell’apprezzamento della nostra storia. Soltanto voglio 
parlare del retaggio europeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità 
della persona umana col suo fermento di fraternità evangelica, col suo colto del diritto ereditato 
degli antichi, col suo culto della bellezza affinatesi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di 
giustizia acuita da un’esperienza millenaria.” (De Gasperi  1954.; Rodotà  2001, 59.)
38 Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz (2017). 
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könyvében: „A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz.” Amíg az egységes 
Európa tervet a katolikus egyházhoz közeli szempontok határozták meg, addig a pápák 
is erőteljesebben támogatták az integrációs folyamatokat.39 Amikor ezek a szempontok 
a gazdasági érdekekkel, illetve egyéb a keresztény és katolikus tanítással már nem 
összeegyeztethető szempontokkal szemben (lásd alább) háttérbe szorultak, a pápák is 
kritikusabb hangot ütöttek meg.40

XII. Piusz már a háború alatt  1943. február 1-jén  kiadott beszédében, majd karácsonyi 
üzenetében, illetve  1945. május 2-án  mondott beszédében amellett, hogy elítélte háborút 
és a népek közötti erőszakot, szorgalmazta a megbékélést, a sérelmeken való felülemelke-
dést, és figyelmeztetett a bosszú veszélyeire. XII. Piusz jól ismerte az első világháborút 
lezáró körülményeket. Azt is tudta, hogy az Olasz Királyságnak köszönhetően a Szent-
szék nem vehetett részt sem a béketárgyalásokon, sem közvetítő szerepet nem vállalha-
tott. A pápai és a szentszéki üzenetekben már az első világháborút követően megjelent 
a figyelmeztetés, hogy vigyázni kell, mert az igazságtalan békeszerződések magukban 
hordják az újabb európai fegyveres konfliktus csiráit.41  1945-ös  és  1947-es  karácsonyi 
üzenetében ezért utalt arra a pápa, hogy csak a nemzetek közötti igazi megbékélés 
lehet a tartós béke záloga. A pápa számára, akárcsak a későbbi integrációs folyamatok 
támogatói számára a német és a francia fél kibékítése kulcskérdés volt. Ezt a koncep-
ciót képviselte a nemzetközi szervezetek és konferenciák előtt.  1948. november  11-én  
az Európai Föderalisták Uniója által szervezett konferencián azt mondta: „semmi sem 
okozna nagyobb kárt, minthogy valamelyik ország arra használná fel a politikai hatalmát, 
hogy eltörölje a gazdasági versenytársait.”  1948-ban  a hágai Európa-kongresszuson, 
amelyen az „Európai Egyesült Államok” gondolatát több szempontból is körüljárták,42 
a pápát rendkívüli követ, Msgr Paolo Giobbe képviselte.43  1948-as  karácsonyi rádió-
üzenetben ugyancsak a nyugat-európai országok közötti szolidaritás szükségességéről 
beszélt.  1949 tavaszán pedig a két újonnan létrehozott nemzetközi szervezetet – a NATO-t 
és az Európai Tanácsot – XII. Piusz úgy fogadta, mint amelyek a keresztény civili-
záció védelmét hívatottak megvalósítani. A pápa diszkréten, de kitartóan buzdította 
az olasz kormányt a NATO-hoz való csatlakozásra.44  1950-ben  nagy lelkesedéssel fogadta 
a Schuman-nyilatkozatot, és a Szentszék aktív szerepet vállalt az  1950-es  Emberi Jogok 
Európai Egyezményének elkészítésében.45  1957-ben, amikor március 25-én  Gyümölcs-
oltó Boldogasszony (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) napján aláírták az Európai 
Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó egyez-
ményeket,46 azt mondta: „ez a legjelentősebb esemény, amelyre a modern történelem 

39 Pasture  2018.; Di Maio  2018.
40 Chenaux  1988.
41 Péterffy  1943. 
42 Bóka  2018.
43 Valente  2014, 385.
44 Lecomte  2017,  12. 
45 Korpics–Wildmann  2010,  10. 
46 Tarján s. a.
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folyamán az örök város falai között sor került.”47 A L’Osservatore Romano, a Vatikáni 
Rádió és a La Civiltà Cattolica konzekvensen pozitívan nyilatkoztak az európai egy-
ségről. (Kár, hogy az integrációs folyamatokat bemutató szakirodalom erről semmit 
nem szól). Az Európai Egységmozgalom olasz szekciója által  1957. június  13-ára  össze-
hívott Európa-kongresszuson a pápa kifejezte lelkesedését az eddigi eredményekkel 
kapcsolatban. Ugyanakkor sajnálatát is, hogy az Európai Védelmi Közösség végül nem 
valósult meg.48 Ezekben az években rendkívül sokat köszönhetnek az integráció hívei 
az Apostoli Szentszéknek és személy szerint a pápának. Amikor úgy tűnt, hogy az integ-
rációs folyamotok elakadtak, és a globális biztonsági és politikai helyzet nem kedvezett 
(kelet-európai országok sztálini diktatúra alá kerülése, a koreai háború időszaka), a pápa 
nem fáradt bele az európai integrációs folyamatok jelentőségének hangsúlyozásába.49 
XII. Pius számára ugyanis az európai egység a béke garanciája is volt, és ezt számos 
fórumon – például a Pax Christi mozgalom tagjai számára  1952-ben,50 vagy az Európai 
Kollégium diákjai és tanárai számára  1953-ban51 mondott beszédjében kiemelte. XII. Pius 
számára azonban az európai egység kérdése nemcsak politikai és gazdasági kérdés volt, 
hanem vallási, erkölcsi és kulturális aspektussal is rendelkezett.52

A korszak elismert katolikus teoretikusai is felsorakoztak a pápa mellé. A katolikus 
egyház társadalmi tanításának tükrében elemezték az integrációs folyamatokat. Ki-
emelkedő Angelo Brucculeri munkássága az európai integrációs folyamatok katolikus 
értékelése szempontjából.53 Több tanulmányában kifejtette, hogy nagy tisztelettel adózik 
az integrációs folyamatoknak. Azonban az európai integrációs folyamatokat véleménye 
szerint csak fokozatosan lehet végrehajtani. Az európai országok jelentősen eltérő 
kulturális, politikai, gazdasági háttérrel rendelkeznek. Nem lehet radikálisan átalakítani 
az rendszereket. Az integráció hosszú folyamat. Sőt történelmi példákon keresztül felhívta 
a figyelmet a túlzott központosítás veszélyeire is. Építő és dinamikus föderalizmus, amely 
a keresztény értékeket tiszteletben tartó európai államok együttműködésére épül, állt 
elméletének középpontjában. Mint a korszak más nagy katolikus teoretikusainak is, 

47 XII. Pius  1957, 629.
48 Lecomte  2017,  12. Az Európai Védelmi Közösségről lásd Molnár  2018, 50–53. 
49 „Il tempo sembra dunque maturo a che l’idea divenga realtà. Pertanto Noi esortiamo all’azione 
innanzi tutto gli nomini politici cristiani, ai quali basterà ricordare che ogni sorta d’unione pacifica 
di popoli fu sempre un impegno del Cristianesimo. Perchè ancora esitare? Il fine è chiaro; i bisogni 
dei popoli sono sotto gli occhi di tutti. A chi chiedesse in anticipazione l’assoluta garanzia del felice 
successo, dovrebbe rispondersi che si tratta, bensì, di un’alea, ma necessaria; di un’alea, ma adatta alle 
possibilità presenti; di un’alea ragionevole.” (XII. Pius  1954,  14.) 
50 XII. Pius  1952. 
51 XII. Pius  1953. 
52 „Mais, bien plus pressante encore, s’affirme l’exigence de ce qu’on appelle l’esprit européen, la 
conscience de l’unité interne, fondée non point sur la satisfaction de nécessités économiques, mais sur la 
perception de valeurs spirituelles communes, perception assez nette pour justifier et maintenir vivace la 
volonté ferme de vivre unis.” (XII. Pius  1953,  181.)
53 Brucculeri  1948a, 552–553.; Brucculeri  1948b, 602.
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akik a katolikus társadalmi tanításon keresztül reflektáltak az intézményesülő európai 
egységtörekvésekre.54

XII. Piusz  1958 októberében elhunyt. Méltatlanul elhallgatott tény, hogy milyen 
jelentős szerepe volt neki és rajta keresztül az egész katolikus egyháznak az integrációs 
folyamatok elindításában. A pápa jelentős befolyást gyakorolt az alapító országok katoli-
kusaira – akik sem Németországban, sem Olaszországban, sem Franciaországban, illetve 
a Benelux államokban sem kis erőt képviseltek. A pápa ugyanis ténylegesen érdekelt 
volt, hogy az európai kommunista terjeszkedést visszafogják, amelyben az integrációs 
folyamatoknak, illetve a születendő szupranacionális és centrális erőnek kulcsszerepet 
tulajdonított.55 Mindemellett úgy fogalmazta meg az integrációs folyamatok melletti 
elkötelezettségét, hogy soha sem avatkozott bele a politikai pártok között folyó viták-
ba.56 XII. Piusz utódja XXIII. János (1958–1963) lett, aki jól ismerte az európai viszo-
nyokat. Apostoli vizitátorként szolgált Bulgáriában.57  1934-ben  Törökország és Görög-
ország apostoli delegátusa volt.58  1944 decemberében Franciaország apostoli nunciusává 
nevezték ki. Majd  1945 és  1953 között Franciaországban volt nuncius. Ez idő alatt beutazta 
Itáliát, Belgiumot, Hollandiát, Spanyolországot és Észak-Afrikát. Mindez jó alkalom volt 
az európia kérdésekben való elmélyülésre.  1952-től  a Szentszék állandó megfigyelője lett 
az UNESCO-nál. Nemcsak az európai, hanem a keleti kereszténységet is ismerte. Bár 
 1963-ban  a német és a francia fél formálisan is kiengesztelődött egymással, de a hideg-
háborús viszonyok miatt a béke továbbra is törékeny lábakon állt. Adele Zannoni Messina 
tanulmányában, amelyben az egyház és az európai integrációs folyamatok ma már első 
szakaszának nevezhető időszakát dolgozza fel, XXIII. János kapcsán óriási jelentőséget 
tulajdonít a pápa jól ismert Pacem in terris kezdetű enciklikájának az európai egység-
törekvések szempontjából is.59 A pápa aggodalommal tekintett a Kelet-Európában élő 
keresztényekre is, ezért minden alkalmat megragadott, hogy a nemzetközi békét elő-
mozdítsa.60

XXIII. János örökébe VI. Pál lépett. Kezdettől úgy gondolta, hogy az egységtörek-
véseknek kulcsszerepe van az európai béke megőrzésben. Mintegy hetven beszédében 
fejtette ki elkötelezettségét az európai egységgel kapcsolatban. Bensőséges kapcso-
latot ápolt az olaszországi keresztény demokrata körökkel. Rögtön megválasztása után 
 1963. szeptember 2-án  az olasz katolikus egyetemek képviselői előtt „az európai egy-
séget”, olyan kérdésnek nevezte, amelyet kötelesség megvalósítani. Hasonló szavakkal 
bátorította az európai parlament keresztény demokrata képviselőit, akiket  1964. október 
 14-én  fogadott. A jövő Európájának azokon az emberi, erkölcsi és vallási alapokon kell 

54 Ehhez lásd Delétraz  1996.; Sodano  2007.; Sodano  2009, 28.
55 Valente  2014, 388.
56 Mizzi  1979. 
57 Kartaloff  2014.
58 Botrugno  2014. 
59 Messina  1978, 265.
 Prélot  1975. 
60 Parolin  2017. 
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felépülni – mondta –, amelyek jelentős részben az Evangéliumból származnak, és ame-
lyek az európai civilizációt egyedülállóan befolyásolták.

VI. Pál – akárcsak XII. Pius és XXIII. János – figyelmét nem kerülte el mindaz 
a szenvedés, amelyen az európai országok a második világháborúban keresztülmentek.61 
Pápasága idejére azonban megváltoztak az európai egységtörekvés szempontjai. Azok 
közül a nagyformátumú európai politikusok közül, akik a keresztény demokráciát tekin-
tették az integráció alapjának De Gasperi  1954-ben  meghalt, Jean Monnet  1955-ben  
lemondott, Robert Schuman  1963-ban  ugyancsak elhunyt. Adenauer pedig ugyanabban 
az évben visszavonult a politikai élettől. Úgy látszott, hogy a háború utáni szempon-
tokat – a béke útján való egyesülés – a gazdasági érdekek és a partikularizmus váltotta 
fel. Az egységtörekvési folyamatok lelassultak és bonyolulttá váltak. Az egységesülés 
álmát az egyik oldalról De Gaulle politikája, a másik oldalról a kommunista utópia 
veszélyeztette. VI. Pál több alkalommal is figyelmeztetett, hogy milyen célkitűzésekkel 
indultak el az egységesítési törekvések. Figyelemreméltó a pápa  1964. augusztus 26-án  
a háborúban megrongálódott Monte Cassinó-i  apátság felszentelése alkalmával mondott 
beszéde, amelyben a keresztény alapokon álló egységes Európa jelentőségét hangsúlyoz-
ta.62 Hasonló szempontokat emelt ki Szent Benedek apát Európa fővédőszentjeként való 
kihirdetése alkalmából.63 VI. Pál  1973 és  1978 között egyéb alkalmakkor személyesen 
vagy képviselői útján is hangsúlyozta az európai értékek jelentőségét: „a szabadság, 
az igazságosság, az emberi személy méltósága, a szolidaritás és az egyetemes szeretet,” 
amelyek elválaszthatatlanok az európai hagyományoktól. Ezeket a szempontokat hang-
súlyozta  1975. május 5-én  az Európai Tanács tagjai előtt,  1975. július 25-én  a Helsinki 
Konferencia számára írt levelében, az  1975. október 8-án  az európai püspökök gyűlésén 
mondott beszédében és különösen az Európai Tanácsnak küldött  1977. január 26-ai  üze-
netében, amelyet VI. Pál „európai végrendeletének” is tekintenek.

Az említett szempontok miatt azonban XXIII. János és VI. Pál idejében a szent-
széki diplomácia számára háttérbe szorult az „Európai Unió” kérdése, és inkább a béke 
világviszonylatban való előmozdításán munkálkodtak. Ennek megfelelően a Szentszék 

61 Perrini  2018. 
62 „[o]ra tutt’altro volto dànno alla nostra società i suoi centri culturali, industriali, sociali e sportivi; 
ma per due capi che fanno tuttora desiderare la austera e soave presenza di S. Benedetto fra noi: per la 
fede, ch’egli e l’ordine suo predicarono nella famiglia dei popoli, in quella specialmente che si chiama 
Europa; la fede cristiana, la religione della nostra civiltà, quella della santa Chiesa, madre e maestra 
delle genti; e per l’unità, a cui il grande Monaco solitario e sociale ci educò fratelli, e per cui l’Europa 
fu la cristianità. Fede ed unità: che cosa di meglio potremmo desiderare ed invocare per il mondo intero, 
e in modo particolare per la cospicua ed eletta porzione, che, ripetiamo, si chiama Europa? Che cosa di 
più moderno e di più urgente? e che cosa di più difficile e contrastato? che cosa di più necessario e di 
più utile per la pace? Ed è perché agli uomini di oggi, a quelli che possono operare e a quelli che solo 
possono desiderare sia ormai intangibile e sacro l’ideale dell’unità spirituale dell’Europa, e non manchi 
loro l’aiuto dall’alto per realizzarlo in pratici e provvidi ordinamenti che abbiamo voluto proclamare San 
Benedetto Patrono e protettore dell’Europa.” (VI. Pál  1964)
63 VI. Pál  1964.
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az ENSZ nemzetközi szervezeteivel erősítette kapcsolatait.64 Ebben a viszonyrendszerben 
a Szentszék sokkal inkább mint az egész emberiség lelki és vallási kérdésiben illetékes 
szuverén és egyetemes erő jelent meg, semmint a földrajzi szempontból Európa integráns 
részét képező Vatikánváros. Ez az egyetemesség, mind VI. Pál Ecclesiam suam, Popu-
lorum progressio kezdetű enciklikáiban és végül mind az Evangelii nuntiandi kezdetű 
apostoli buzdításában65 érzékelhető.

II. János Pál megválasztásával ismét új fordulatot vett a két entitás kapcsolata. A pápa 
megközelítőleg hétszáz különböző megnyilatkozásában beszélt általánosságban Euró-
páról.66 Számítani is lehetett arra, hogy a kelet-európai gyökerekkel rendelkező pápa el-
képzeléseiben az európai egység gondolata nem korlátozódik a nyugat-európai országok 
közötti gazdasági és politikai integrációra. Elődjeihez képest is erőteljesebben hangsú-
lyozta, hogy Európa sokszínűsége ellenére kulturális egységet képez, amelynek a kelet-
európai országok is részét képezik. Ezt a gondolatot mélyítette el már pápaságának 
kezdetén, amikor  1980. december 31-én  kiadta az Egregiae virtutis kezdetű enciklikát. 
Az enciklikát Szent Metód halálának  1100. évfordulója alkalmából adta ki, és Szent 
Cirillt és Metódot Európa társvédőszentjének nyilvánította.67 Az  1982. november 9-én  
Santiago de Compostelaban mondott úgynevezett európai deklarációban ugyancsak 
az európai kereszténység egységére figyelmeztetett. A kereszténységet pedig az európai 
országokat és nemzeteket átszövő kohéziós erőként mutatta be.68 Meghatározó, hogy 
nemcsak az európai integráció pozitívumaira, hanem már az európai közösség hibáira 
és hiányosságaira is rámutatott: a szekularizációból táplálkozó ideológiák, amelyek Isten, 
a vallásszabadság elutasításán, a gazdasági siker túlzott hangsúlyozásán alapulnak. 
Ebben a deklarációban a pápa, akárcsak a későbbiekben több alkalommal, kijelentette: 
„Európa találj vissza a gyökereidhez, és légy önmagad!”

Az európai integráció hiányosságaira más alkalommal is felhívta a figyelmet. 
 1979. március 22-én  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előtt például arról 
beszélt, hogy amellett, hogy a nyugat-európai országok gazdasági, kulturális szociális, 
jogi és politikai intézményeik összehangolására törekszenek, nem szabad elfelejteni 

64 International Labour Organization (ILO) – Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet; World Health 
Organization (WHO) – Egészségügyi Világszervezet; United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) – Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa; International Atomic Energy Agency 
(IAEA) – Nemzetközi Atomenergia-ügynökség; United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) – ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája; United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) – ENSZ Iparfejlesztési Szervezete; United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) – Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete; Food and Agriculture Organization (FAO) – Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete. 
65 VI. Pál  1976.
66 Spezzibottiani (1999) több mint ezer oldalas műben gyűjtötte össze II. János Pál európai vonatkozású 
munkáit. 
67 II. János Pál  1981. 
68 II. János Pál  1982.
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a társadalmi  igazságosságot, a családot és az emberi és lelki fejlődés  szempontjait sem.69 
Jelentős diplomáciai lépésnek számítottak II. János Pál látogatásai és ehhez kapcsolódó 
beszédei.  1985. május  15-én  az európai szervezeteket,  1988. október  11-én  pedig az Európai 
Parlamentet kereste fel.70 Az  1989-es  események után minden alkalmat megragadott 
Európa földrajzi, gazdasági és kulturális egységének hangsúlyozására. Ez alkalommal 
elmondott beszédében az integráció egyes területeit teológiai aspektussal és az egyház 
társadalmi tanításának sarokpontjaival kapcsolta össze. Az integrációban az európai 
nemzetek között az igazságon alapuló béke megteremtése, az emberi kultúra és társa-
dalom megőrzése, és különösen a közös lelki és morális örökség jelentőségét emelte ki. 
Továbbá a pápa a szabadság, a tolerancia és a törvények tiszteletére hívta fel a figyelmet. 
Felidézte az alapító atyák emlékét, Jean Monnet-t, Konrad Adenauert, Alcide De Gas-
perit, különösen Robert Schumant, akiknek a keresztény testvériségről és a demokráci-
áról szóló gondolatait emelte ki. Eszerint a demokrácia a „nép szolgálatában áll, s annak 
egyetértésével működik”, létét pedig a kereszténységnek köszönheti. II. János Pál pápa 
kiemelte a közös értékeket, amelyekre lényegében a két entitás együttműködése épül, 
amelyeket az egyház a teremtő Isten szándékára vezet vissza, aki az embert képére 
és hasonlatosságára teremtette. Ez a bibliai emberkép tette lehetővé az európaiak szá-
mára, hogy a szabadság, a lelkiismeret eszméjét, az emberi személy méltóságát ilyen 
magaslatokba emelje. A demokrácia és a jogállam ugyanis bizonyos jogon túli alap-
értékek elfogadásán nyugszik, amelyek viszont jelentős mértékben éppen a keresztény-
ségben gyökereznek. II. János Pál  1999. október 1-én  kiadott Spes Aedificandi kezdetű 
motu propriójával a svédországi Szent Brigittát, Szienai Szent Katalint és Edith Steint 
(Keresztes Szent Teréz Benediktát) Európa társvédőszentjének nyilvánította. A pápa 
tudatosan választotta a három női szentet Európa társvédőszentjének. A motu proprio 
mindhárom szenttel kapcsolatban kiemelte azokat a szempontokat, amelyek mintha hát-
térbe kerültek volna, bár Európa szempontjából kulcsfontosságúak: a család, a szerzetesi 
élet, az egyház és a klérus reformja, a nemzetek közötti konfliktus megoldása, ökume-
nikus és a vallások közötti párbeszéd, a társadalmi problémák kezelése. Bár II. János Pál 
vitathatatlanul rávilágított az integrációs folyamatoknak azokra az elemeire, amelyek 
nem találkoztak a katolikus egyház tanításával, emellett olyan érdemei is voltak, külö-
nösen a kelet-európai országok tekintetében, amelynek elismeréséül  2004. március 24-én  
megkapta a Károly-díjat. II. János Pál összegző, Európáról szóló munkája az Ecclesia 
in Europa kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás. A pápa a buzdítás utolsó részében 
(113–115. pont) tárgyal kifejezetten az európai szervezetekről: alapvetően ezeknek a szer-
vezeteknek a biztonságra, nemzetközi politikára, a gazdaságra, a nemzetek közötti 
megbékélésre való jótékony hatását emeli ki.71 Név szerint említi az Európai Biztonság 
és Együttműködés Szervezetet, az Európa Tanácsot, az Emberi Jogok Európai Bíróságát, 
az Európai Uniót, annak Parlamentjét, a Miniszterek Tanácsát és a Bizottságot. A pápa 

69 II. János Pál  1980.
70 II. János Pál  1988. 
71 II. János Pál  2003.
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igyekezett mindegyik vonatkozásában egy-két specifikus pozitív elemet kiemelni. Ugyan-
akkor felhívta a figyelmet, hogy a vallás és az egyház, illetve a felekezetek a maguk 
etikai és erkölcsi értékeivel mindig komoly szerepet játszottak Európa életében. A pápa 
igény tart arra, hogy a keresztény alapokra való hivatkozás és a keresztény értékek 
egyértelműen jelenjenek meg a mindenkori alapokmányokban – a formálódó európai 
alkotmányban. Ennek különös jelentősége van, ha figyelembe vesszük, hogy a pápa által 
említett európai szervezetek szinte kivétel nélkül keresték a helyüket a turbulens poli-
tikai, gazdasági és biztonsági változásokat hozó új évezred küszöbén. Ilyen értelemben 
a dokumentum egyfajta itinerként is szolgál: az egyház által tanított teológiai, etikai 
alapelvek és társadalomelmélet bemutatása és sajátos európai kontextusba helyezése, 
majd mindennek „kiajánlása” az európai integráció szervezeteinek.

XVI. Benedek sok tekintetben II. János Pál örökösének tekintette magát. Tekintve 
azonban, hogy az Európai Unió által hangoztatott és a tagállamok elé – akár jogalko-
tási – normaként állított tételek a katolikus egyház tanításával összeegyeztethetetlenek 
voltak, minden alkalmat megragadott, hogy az egyház értékrendjére figyelmeztessen. 
Az Európai Néppárt tagjai előtt mondott beszédében felhívta a figyelmet a családra, 
a házasságra, amely egy férfinak és egy nőnek felbonthatatlan életszövetsége, az élet 
védelmére, amely a fogantatás pillanatától kezdődik, a szülők jogaira gyermekeik védel-
mére.72 A pápának egyébként is az egyik központi gondolata volt, hogy meg kell állítani 
azt a liberális jogalkotási hullámot, amely ellentétes a házasság egyház által vallott defi-
níciójával. Azt a folyamatot, amely az együttélési formáknak a házasság számára bizto-
sított jogokhoz, vagy akár azzal megegyező jogi kedvezményt biztosít.73 Más alkalommal 
az európai demográfiai krízisre, Európa saját jövőjével szembeni kilátástalanságra, 
Európa népeinek saját kulturális örökségének a jelentőségére, a kulturális, a morális 
történelmi gyökerekre utalt. A pápa úgy látta, hogy eltűnőben vannak az „öreg konti-
nensről” ezek az értékek.74 A német törvényhozásban, a Bundestagban mondott  2011-es  
beszédében a pápa még cizelláltabban fogalmazott. A jogalkotás veszélyeire utalt, amely 
elszakad a keresztény és természetjogi alapoktól, a keresztény antropológiai hagyomá-
nyoktól, és amelyet csak a pozitivizmus és a pragmatizmus határoz meg. Ez a mentalitás 
egy idő után szembekerül a józan ésszel. Olyan jelenségek kialakulásához járul hozzá, 
mint a radikális és szélsőséges csoportok, amelyek az identitás nélküli európai társa-
dalmakban benyomulnak a megüresedett térbe. Beszélt a környezetszennyezésről, arról 
a mentalitásról, amely a földet csak szükséges nyersanyagnak tekinti, amelyet saját kedve 
szerint formálhat, ahelyett hogy Isten ajándékaként értékelné, amelyet őrizni és gon-
dozni kell.75 XVI. Benedek Európa-vízióját egyébként eminensen tükrözi első könyve, 
amely a Benedek Európája a kultúrák válságában címet viseli.76 Itt a pápa nagyrészt 

72 XVI. Benedek  2017a. 
73 Ujházi  2008.
74 XVI. Benedek  2017b. 
75 XVI. Benedek  2017c. 
76 XVI. Benedek  2005. 
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kritikai észrevételeket fogalmazott meg a kétezres évek elejére kialakult európai álla-
potokra vonatkozóan. A pápa figyelmeztetett, hogy a keresztény gyökerekkel szemben 
olyan másik kultúra és szellemi áramlat van kibontakozóban, amely a legradikálisabban 
áll szemben a kereszténységgel, és az egész emberiség vallási, erkölcsi hagyományával. 
XVI. Benedek névválasztása sem volt véletlen. Utalásként szánta Szent Benedekre (480–
543/47) és utódaira, akik a „keresztény kontinens” alapjait a maihoz hasonló kulturális 
válság, a megszűnő Római Birodalom idején megteremtették.77 Látható, hogy II. János 
Pál pápaságának második felére, illetve XVI. Benedek pápasága idejére a Szentszék 
és az Európai Unió (vagy elődszervezetei) számos kérdésben ellentétes ideológiai plat-
formra kerültek. Amíg a Szentszék és a pápák hűségesen őrizték azokat a keresztény 
alapparadigmákat, amelyek az integrációs törekvések kezdetén közös alapot jelentettek, 
addig az EU olyan elveket tűzött a zászlójára, amelyek mindezzel összeegyeztethetet-
lenekké váltak. Ez nem jelenti azt, hogy a diplomáciai kapcsolatok nem maradtak meg, 
sőt bizonyos intézményes előrelépések is történtek (lásd alább), de a két entitás számos 
kulcsfontosságú területen eltérő álláspontot képviselt. Ez a tény pedig alapjaiban hatá-
rozta meg ekkor kapcsolataikat.78

Ferenc pápa megválasztásával új stílus jelent meg a Szentszék vezetés-irányításában. 
A pápa nagy szerepet szán a katolikus egyház és a szentszék erkölcsi tekintélyének 
a nemzetközi válságkezelésben és békeépítésben. Sok esetben inkább a közös elemek 
és érdekek, mintsem az ellentétek hangsúlyozására összpontosít. Ez a politikai és diplo-
máciai hozzáállás az Európai Unió és a Szentszék viszonylatában is érzékelhető. Ferenc 
pápa  2014. november 25-én  rövid látogatást tett az Európai Parlamentben és az Európai 
Tanácsban.79

A parlamentben mondott beszéde elején a pápa a személy méltóságára utalt. Ferenc 
pápa „biztonságelméletének” középpontjában a személy áll. Ez számtalan fórumon mon-
dott beszédéből nyilvánvaló. Olyan közös kiindulópont a liberális ideológiák alapján 
szerveződő nemzetközi szervezetekkel, amely jó alapot biztosít a párbeszéd kialakítá-
sára. Új kommunikációs fordulat a pápánál az is, hogy úgy utal az európai kontinens 
és az Európai Unió valós problémáira, hogy egyben hangsúlyozza: a gyengeségeinket 
erőre lehet váltani. Mindezen pozitív gesztusok után a pápa könnyebben kommunikálja 
a katolikus szempontrendszert, amely az emberi személy természetfeletti méltóságát, 
a személy természetes közösségi dimenzióját és az ebből fakadó közjót illeti. Emellett 
rámutat a kontinensen jelentkező társadalmi, politikai és különösen szociális hiányossá-
gokra. A szegények, az elhagyott öregek, a nők kizsákmányolásának, a kontroll nélküli 
fogyasztás beláthatatlan következményeire. Az emberi méltóság alapparadigmájából 

77 VI. Pál ebből a megfontolásból nyilvánította Szent Benedeket Európa védőszentjévé. Szent Benedek 
eszmetörténeti jelentőségét jelzi, hogy Nagy Szent Gergely pápa (Dialogi de vita et miraculis patrum 
Italicorum című) négy részből álló művének második könyvében csak Szent Benedek életéről ír, 
kifejezve, hogy őt tartja a legjelentősebbnek.
78 Corral  2002. Kifejezetten az ökumenikus szempontokhoz, felekezetek közötti együttműködéshez 
az egységes Európa kialakításához lásd Leustean  2014. 
79 A pápa felkereste az európai intézményeket Strasbourgban (2014).
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kiindulva a pápa felhívja a figyelmet az üldözött vallási kisebbségek, különösen az üldö-
zött keresztény közösségek szenvedéseire. A szolidaritás, a szubszidiaritás, a környezet-
védelem számos aspektusa, a munka méltósága, ennek kapcsán a munkanélküliség fel-
számolása, amely stabilitást és biztonságot eredményez, a család és a nevelés is említésre 
került beszédeiben. A pápa ez alkalommal sem akarta megkerülni az Európát leginkább 
érintő és egyben megosztó biztonsági kihívást, a migráció kérdését.80 A strasbourgi 
grémium előtt mondott beszéd egy bekezdése foglalkozik csak a bevándorlással, de 
ez a néhány sor jól összefoglalja a pápa migrációs politikáját. Az emberi és személyi 
méltóságból indul ki. Ez megköveteli, hogy elfogadjuk és segítsük a hazájukat elhagyó 
menekülteket vagy elvándorlókat.81 Az Európai Unió tagállamai azonban csak úgy 
lesznek képesek ennek a feladatnak a végrehajtására, ha saját identitásukat is megerő-
sítik. Megfelelő jogalkotás szükséges, amely egyszerre védi a befogadó országok jogait 
és lehetővé teszi a bevándorlók befogadását. A pápa végül felhívja a figyelmet, hogy 
a kibocsátó országok belső viszonyait kell elsősorban rendezni.82

A pápa más érzékeny kérdésekben, mint a halálbüntetés vagy a homoszexualitás is úgy 
nyilatkozik, ahogyan az elfogadhatóbb az Európai Unió számára. A környezetvédelem 
a jelenlegi pápa számára kulcskérdés. Kifejezetten környezetvédelmi kérdésekről mondott 
külön beszédet az Európai Unió környezetvédelmi minisztereinek  2015. szeptember 
 16-án, ahol a társadalmi igazságosság irányadó elveit emelte ki. Szólt a nem megújuló 
erőforrásokkal való takarékosságról és a hulladékcsökkentés jelentőségéről. Ismételten 
kijelentette, hogy a Szentszék elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett. A teremtett világ 
védelme a katolikus egyház számára nemcsak praktikus kérdés, amelyet az emberiség 
életben maradása miatt meg kell oldani, hanem mély teológiai alapjai vannak: a teremtés 
teológiája, amely manifesztálódik az egyház társadalmi tanításában. Talán mindennek 
az összbenyomásnak köszönhető, hogy Ferenc pápa  2016. május 6-án  átvehette a Nagy 
Károly-díjat. Ez alkalommal a pápa beszédet mondott az Európai Unió Rómában 
tanácskozó vezetői előtt. A beszéd eminens példája volt a klasszikus „befogadás és a nyitott 
társadalmak filozófiájának”. A pápa ugyanis Európa sokszínűségét és nyitottságát emelte 
ki az uniformalizmussal és az elszigetelődéssel szemben. Dinamikus és sok kultúrájú 
Európa, amely megtanulta tisztelni és integrálni a legkülönbözőbb népeket. A pápa egyik 
kulcskoncepciója a társadalmi igazságosság helyreállítása: A szolidaritáson alapuló 
integráció, amely nem könyöradomány, hanem lehetőségteremtés. Emellett a pápa 
a párbeszédnek is egy sajátos dimenzióját emelte ki: nemcsak katonai vagy gazdasági, 
hanem kulturális, oktatási, filozófiai és vallási koalíciókat kell kötni. Olyan szövetségeket, 
amelyek rávilágítanak, hogy számos konfliktus hátterében gazdasági csoportok hatalmi 
harca áll. Ezek olyan szövetségek lennének a pápa szerint, amelyek képesek megvédeni 

80 Erről bővebben lásd Ujházi  2019, 35–50.
81 Nem terminus technikusként használom a politikai értelemben terhelt kifejezéseket. 
82 Ferenc pápa  2017.
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a népet attól, hogy helytelen célokra használják fel őket. Kiemelte a korrupció elleni 
harcot, a gazdasági változások szükségességét és a szociális piacgazdaságot.83

„Diplomáciai kapcsolatok” a Szentszék és az Európai Unió – illetve 
elődszervezetei – között

Az Apostoli Szentszék nemcsak az egyes nemzetállamokkal, hanem a nemzetközi 
szervezetekkel is diplomáciai kapcsolatot tart fenn. A nemzetközi szervezetekkel való 
kapcsolat – annak újszerűsége és a Szentszék politikai semlegessége okán – azonban 
sokszínű. A diplomáciai kapcsolatok intézményesülése a II. Vatikáni Zsinat „a világ 
és az egyház kapcsolatáról” szóló tanításának fényében VI. Pál időszakában gyorsult 
fel. Előtte a katolikus egyház és az integráció intézményei közötti kapcsolatot inkább 
a helyi egyház és az alapvetően alulról szerveződő Európai Problémák Katolikus Titkár-
sága, majd az Európai Katolikus Tanulmányi és Tájékoztatási Központ töltötte be. Már 
XXIII. János is nyitott lett volna, hogy a Szentszék rendezett diplomáciai kapcsolatot 
alakítson ki az európai integráció intézményeivel.84 Ennek előszobájának tekinthető, hogy 
a Szentszék  1962-ben  csatlakozott az Európa Tanács Európai Kulturális Egyezményéhez. 
Az Európai Szén- és Acélközösség Főhatósága már  1962 előtt is informális kapcsolatban 
állt a katolikus egyházi vezetőkkel, illetve az Államtitkársággal.85 Mind az Európai 
Szén- és Acélközösséggel, mind az Európai Gazdasági Közösséggel az említett Titkárság, 
majd Tájékoztatási Központ állt kapcsolatban, és nem a Szentszék.  1962-ben  a Szent-
szék Silvio Oddi nunciuson keresztül jelezte, hogy az Európai Gazdasági Közösséggel 
is diplomáciai kapcsolatra szeretne lépni. Tekintve, hogy a Szentszék eddig országokkal 
és nem nemzetközi szervezetekkel létesített diplomáciai kapcsolatot, új helyzet állt elő. 
Ezért a külügyekért felelős Jean Rey egyetértésben Walter Hallstein elnökkel jobbnak 
látta, ha ebben a kérdésben a tagállamok együtt döntenek. Az Európai Bizottság pedig 
a brüsszeli állandó képviseletnek adta át a döntés jogát. Technikai kérdésként merült fel 
az esetleges pápai követ rangelsőbbsége is. A hagyomány alapján, amelyet a diplomáciai 
kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény is megerősített, a legtöbb tagállamban a pápai 
követet rangelsőbbség illette meg.86 Hollandiában azonban – amely az egyezményt nem 
is írta alá – a pápai követ ilyen rangelsőbbséggel nem rendelkezett. A pápát internuncius 

83 Ferenc pápa beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor… (2016).
84 Azione per la pace e per lo sviluppo (1970). La Civiltà Cattolica,  121. évf. 4. sz. 477. 
85 Különösen Piero Malvestiti idejében, akinek jó kapcsolatai voltak az olasz politikusokkal. 
(Leuștean  2014, 99.)
86 „1. A képviseletek vezetőit az egyes osztályokon belül a rangsorelsőbbség annak a napnak és órának 
megfelelően illeti meg, amikor működésüket a 13. cikknek megfelelően megkezdték. 2. A képviselet 
vezetője megbízólevelének a rangosztályt meg nem változtató módosítása a rangsorelsőbbségre nem 
hat ki. 3. Ez a cikk nem érinti a fogadó államban a Szentszék képviselőjének rangsorelsőbbsége 
tekintetében elfogadott gyakorlatot.” (16. cikk. Konzuli kapcsolatokról Bécsben,  1963. április 24-én  
elfogadott egyezmény)
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képviselte. Végül, XXIII. János halála miatt a diplomáciai kapcsolat kérdése lekerült 
a napirendről.87  1964-ben  a Szentszék a bonni apostoli nunciuson keresztül kereste fel 
Karl Carstenst a Német Szövetségi Köztársaság külügyminisztériumának államtitkárát,88 
hogy ismételten feltegyék a diplomáciai kapcsolat kiépítésének kérdését. Ismét hang-
súlyozták, hogy az Európai Gazdasági Közösség lenne az első nemzetközi szervezet, 
amelyhez a Szentszék követet akkreditál. Ezt követően a brüsszeli olasz, francia és belga 
képviselet irányába is történt puhatolódzás. Később a francia ellenkezés, majd az Európai 
Gazdasági Közösség belső problémái akadályozták az eredményes tárgyalásokat.89 Bár 
Franciaország először támogatólag nyilatkozott,  1964-re  a francia kormányzat mégis arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a Szentszék Európában elsősorban kulturális és val-
lási küldetéssel rendelkezik.90 Ezért  1969-ig, De Gaulle visszavonulásáig, a diplomáciai 
kapcsolatok mélyítésére nem került sor.91 Így érthető, hogy az említett Európai Katolikus 
Tanulmányi és Tájékoztatási Központ, amely a hatvanas évek közepére strasbourgi iro-
dája mellett a brüsszelit is megnyitotta, a katolikus egyház és az integráció intézményei 
közötti kapcsolat szempontjából kulcsszerepet töltött be.

Igino Eugenio Cardinale érsek, Belgium és Luxemburg apostoli nunciusa  1970-ben  
újra benyújtotta az Európai Közösséghez a kérelmet, ezúttal sikerrel.92 Ő lett az Európai 
Közösséghez kinevezett nuncius és az Európai Tanácshoz megbízott különleges 
követ és állandó megfigyelő. Ezzel az Európai Tanács összes szakértő bizottságához 
és az Európai Fejlesztési Alaphoz is megnyílt a kapcsolat. Az említett Igino Eugenio 
Cardinale érsek már ekkor megragadta a lehetőséget, hogy bemutassa az egyház társa-
dalmi tanítását a házasság és a család területén, vagy akár az  1983-as  Egyházi Törvény-
könyv kodifikációjának folyamatát.93 Az állandó megfigyelő felhatalmazást kapott, hogy 
részt vegyen az Európai Tanács ülésein, később hogy a miniszterek tanácsának majd 
a parlamentnek az ülésein is jelen legyen. A képviselők leginkább az egyház társadalmi 
tanítását érintő kérdésekben: az oktatás, a kultúra, a család, a menedékkérők kapcsán 
fejtették ki a véleményüket, illetve adott esetben együttműködtek az érintett bizottsággal. 
Különös hangsúlyt kaptak az egyház kommunikációjában az emberi jogok. Már akkor 
rámutattak az ökológiai kérdések és a kulturális örökség védelmének, a demográfiai 
problémák és a szociális háló jelentőségére. Igino Eugenio Cardinale haláláig az említett 

87 A kapcsolatok erősítése érdekében egyébként VI. Pál pápai beiktatására mind az Európai Bizottság, 
mind a Főhatóság külügyi ügyekért felelős hivatala delegációt küldött. (Leuștean  2014,  100.)
88 Ekkor az állandó bizottságnak is német vezetése volt. 
89 Szabó  2006.; Nagy  1996. 
90 Érdekes azonban, hogy a holland álláspont pont ellenkezőleg változott: Hollandia először ellenezte 
a Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok kiépítését, majd arra az álláspontra helyezkedett, ha a többi 
tagállam nem ellenkezik, ő sem gördít akadályt. Bővebben a Szentszék ilyen jellegű megközelítéséhez 
lád Jaeger2015. 
91 Mindamellett, hogy De Gaulle elkötelezett katolikus volt. (Mahan  2002,  14.) 
92 Leuștean  2014,  151. 
93 Messina  1978, 266.
 Prélot  1975. 
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négy pozíció egy kézben összpontosult. Az  1970-es  diplomáciai kapcsolatok megalapo-
zásáról rövid beszámoló jelent meg a L’osservatore Romanoban. A beszámoló felhívta 
a figyelmet, hogy a katolikus egyház érdekelt olyan intézmények támogatásában, ame-
lyek elkötelezettek a béke és a fejlődés regionális szintű előmozdításában.94 Cardinale 
érsek átfogó monografikus munkát is írt a szentszéki diplomácia történetéről, amelyhez 
saját tapasztalatait is felhasználta. A munka sajátos színfoltját adja az európai integráció 
és a Szentszék kapcsolatának.95 A nuncius  1983-ban  bekövetkezett halála után az Európai 
Közösség és az Európai Tanács irányába való képviselet szétvált, és jelenleg már két 
különböző személy tölti be a szentszéki képviseletet. Az Európai Uniónál a Szentszék 
nunciusi – nagyköveti –, az Európai Tanácsnál pedig különleges követi és állandó meg-
figyelői minőségben van jelen. Cardinale érsek halála után az EG-hez kinevezett szám 
szerint a második nuncius még mindig a Szentszék Belgiumhoz és Luxemburghoz dele-
gált követe is volt. Csak  1999-ben, a harmadik követ kinevezésével vált el a két nunciusi 
beosztás. Azóta ezt a gyakorlatot követi a Szentszék. Az Európai Tanácsnál pedig külön-
leges követi és állandó megfigyelői státuszban van jelen. Ez nem egyedülálló, hiszen több 
nem tagállam is, mint az Egyesült Államok (1996), Japán (1996) vagy Mexikó (1999) is 
ilyen minőségben képviselteti magát. A státusz szavazati joggal nem jár, de konzultációs 
jogosítványai vannak, így különösen az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
kapcsán észrevételeket tehet.96 A Szentszék az Európai Tanácshoz delegált állandó meg-
figyelői státuszt komolyan vette. Rendszerint prominens egyházi diplomatákat nevezett 
ki erre a posztra, akik a későbbiekben még komolyabb diplomáciai karriert futottak be. 
Ferenc pápa pedig  2019-ben  az állandó megfigyelői státuszban lévő Paolo Rudellit püs-
pökké szentelte, címzetes érseknek és nunciusnak nevezte ki. A Szentszék az Európai 
Tanács mellett misszióval rendelkezik, számos uniós bizottság munkájában, akár mint 
megfigyelő, akár mint aktív résztvevő szerepet vállal.97 Mindemellett egyes szerzők így 
is azon az állásponton vannak, hogy a Szentszék képviselete az Európai Uniónál korlá-
tozottnak tekinthető.98

Ami az EU Szentszéknél való képviseletét illeti, az lassabban alakult ki. Az EU 
 2006-ban  akkreditálta első képviseletét a Szentszékhez Luis Ritto vezetése alatt. A döntés 
José Manuel Barosso az Európai Bizottság elnökének XVI. Benedeknél  2006. május 
5-én  tett látogatása után született meg. Barosso kijelentette, hogy nyitott a Szentszék 
és az EU közötti teljes és kétoldalú diplomáciai kapcsolat kiépítésére.99 Ezzel a Szent-
szék részéről addig egyoldalú kapcsolat a „kölcsönösség” szintjére lépett. Jelenleg az EU 
Szentszékhez akkreditált képviselője egyben az ENSZ római székhelyű szervezeteinél 
is képviseli az uniót.

94 Átvéve: Vatican Establishes Ties With the Common Market (1970). 
95 Cardinale  1962. 
96 Council of Europe s. a. 
97 Az egyes bizottságokban elfoglalt státuszára vonatkozó kimerítő összefoglalót lásd Directorate Of 
External Relations s. a. 
98 Corral  2002,  143–144. 
99 European Union External Action s. a. 
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Laurence Argimon-Pistret, aki  2012 és  2016 között töltötte be a követi posztot, még 
XVI. Benedeknek mutatta be megbízó levelét, de követi tevékenységének nagyrésze 
Ferenc pápa idejére esett. Több alkalommal találkozott a pápával, ahol a közös érdeklő-
désre igényt tartó kérdéseket tárgyalták meg. A pápa kezdeményezéseiről számos fóru-
mokon elismerően nyilatkozott. Így, amikor a Laudato si kezdetű enciklikát az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete előtt bemutatták, kiemelte az egyház környe-
zetvédelmi iránymutatásainak, a teremtett világ védelmének, illetve a szegények iránti 
elkötelezettségnek jelentőségét.100

Úgy tűnik a diplomáciai kapcsolat elmélyítése és az együttműködés újfent az EU-nak  
is érdekében áll. A Szentszék ugyanis számos területen sokkal kiépültebb intézmény-
rendszerrel és diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik, mint az EU. Így a két entitás 
együttműködik olyan kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, mint a Közép-Afrikai 
Köztársaság, Dél-Szudán kapcsán jelentkező feszültségek, az izraeli-palesztin vagy 
a szíriai menekültválság enyhítése. Együttműködés folyik a közös érdeklődésre igényt 
tartó területeken, mint a vallásközi párbeszéd, a szegénység és az éhezés leküzdése, 
illetve a környezetvédelem előmozdítása. Jan Tombinskit az EU  2016-ban  nevezte ki 
az Apostoli Szentszékhez akkreditált delegáció vezetőjének.101 Első riportjai egyikében 
utalt az EU és a Szentszék szorosabb „értékalapú” együttműködésére. Az EU – az új 
nagykövet szerint – politikai eszközeivel és kezdeményezéseivel az egész világban igyek-
szik az alapvető emberi jogokat védeni. Ezeknek a közös céloknak a megvalósításában 
számít a Szentszékkel való együttműködésre, például a halálbüntetés egyetemes vissza-
utasítására vagy nemzetközi szintű felfüggesztésére tett közös erőfeszítések. A nagykövet 
megbeszéléseket folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Peter Turkson bíbo-
rossal, akkor még az Iustitia et Pax Pápai Tanács elnökével102 a közös fellépésről olyan 
konfliktusok kapcsán, mint a közép-afrikai köztársaságbeli, a venezuelai103 vagy a szu-
dáni.104 De felértékelődtek az EU számára a Szentszék iráni diplomáciai kapcsolatai is.105

Jan Tombinski véleménye szerint, mivel az Európai Unió a Szentszékhez hason-
lóan igyekszik a válságkezelés – béke megszilárdítása – békés eszközeit alkalmazni,106 
az EU-nak  szorosabb kapcsolatot kell kialakítania a Szentszékkel. Továbbá az EU 
szándékában áll azokkal a katolikus nemzetközi szervezetekkel is kiépíteni 
az együttműködést (például a Szent Egyed közösség), amelyek részt vesznek különböző 
válságkezelésben, illetve a társadalmi problémák megoldásában. Jan Tombinski 

100 Argimon Pistre  2016. 
101 Kowalewska  2016. 
102 Azóta a pápai tanácsot, három másik pápai tanáccsal együtt beillesztették az ugyancsak Turkson 
bíboros vezetése alatt álló Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában szentszéki hivatal 
alá. Ehhez lásd Ujházi  2017.
103 De Souza  2017. Ehhez lásd Marsai  2014. Pope Francis to open Holy See’s first embassy in South 
Sudan (2018). 
104 Pope Francis to open Holy See’s first embassy in South Sudan (2018). 
105 Wargas  2016. 
106 Resperger  2016. 
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szerint az EU a prevenció legkorábbi stádiumában való együttműködésben is számít 
a Szentszékre.

Ugyanakkor mára számos olyan törésvonal alakult ki – főleg morális kérdé-
sekben –, amelyek a biztonságpolitika területén is megnehezíthetik a két entitás közötti 
együttműködést. Ilyen a már említett Európa keresztény gyökereire való utalás, a homo-
szexualitás kérdése, az abortusz, az őssejtkutatás, az azonos neműek együttélésének 
jogi formációi.

A Szentszék és az Európai Unió tényleges együttműködése

A Vatikán enklávéként a meghatározó Európai Uniós tagállam, Olaszország főváro-
sának közepén található. Fizikálisan is kapcsolódik az EU-hoz, határai az EU-ra  nyitott 
határok.107 Vatikánvárosi Állam területén az euró a hivatalos és egyetlen fizetőeszköz. 
Az Európai Unió  2000-ben  felhatalmazta Olaszországot, hogy a Szentszékkel megállapo-
dást kössön, amelynek eredményeképpen a Vatikán saját euró érméket adhat ki. Először 
évente 670 ezer, majd  2010-ben  egymillió – rendkívüli esetekben még 300 ezer – eurónyi 
érme kiadását engedélyezték. A Vatikán nem tagja az Európai Unió vámuniójának (Eu’s 
customs unions). Az olasz állammal  1930-ban  kötött kétoldalú megállapodás értelmében 
azonban a Szentszék egyfajta adómentességet élvez: a kis mennyiségű áruért, amelyet 
kivisznek az „országból”, nem kell adót fizetni. A Vatikán  2018. november 30-án  csat-
lakozott az egységes eurófizetési térséghez (Single Euro Payments Area (SEPA)108

Az Európai Unióhoz való tartozás ugyanakkor nemcsak földrajzi,109 vagy fizetőeszköz 
kérdése. A Szentszék ENSZ és más nemzetközi szervezetekben való tagságával szemben 
soha sem merült fel komolyan, hogy az Apostoli Szentszék az Európai Unió tagja legyen. 
A Szentszék kapcsán is szokás az úgynevezett koppenhágai kritériumokat emlegetni, 
amelyek arra lennének hivatottak, hogy jelezzék, az adott állam hányadán áll a csatla-
kozási feltételekkel. A Szentszék tényszerűen nem felel meg az Európai Tanács  1993-as  
koppenhágai ülésén megállapított, majd az  1995-ös  madridi ülésén megerősített alapel-
veknek. Az Apostoli Szentszék a demokratikus értékeket számos fórumon intézményesen 
is, valamint megnyilatkozásaiban is támogatja, de „államformája” abszolút monarchia, 
élén a bíborosi konklávé által választott római pápával. A koppenhágai kritériumok másik 
pontja, a piacgazdaság sem érvényesül, tekintve, hogy az egyetlen gazdasági tényező 
maga az állam. Az már végképp csak fikció, hogy a tagsággal járó kötelezettségek tel-
jesítésére, az uniós jogot képező szabályok, standardok és szakpolitikák (a „közösségi 
vívmányok”) hatékony végrehajtására, illetve az unió politikai, gazdasági és pénzügyi 

107 Neal  2007,  150. 
108 Ferenc pápa  2019. „SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések 
küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával 
lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.” [Mi az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA)?  2020] 
109 Kapellari  2002,  203. 
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célkitűzéseinek vállalására lenne-e egyáltalán szentszéki akarat és képesség? A válasz 
nyilvánvalóan: nem. Az EU egyes szakpolitikai irányelvei egy részének végrehajtását 
a Szentszék fizikális kapacitása, másik részének teljesítését pedig az egyház teológiai 
tanítása teszi lehetetlenné.

A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a koppenhágai nyilatkozatokat a kilenc-
venes években a kelet-közép európai országokkal kapcsolatban fogalmazták meg. Ezeknek 
az alapelveknek a Szentszék vonatkozásában való alkalmazása egyrészt abszurd, más-
részt a Szentszék már akkor kapcsolatban állt az EU elődszervezeteivel, amikor a kelet-
európai országok még a szocialista blokk elkötelezett hívei voltak.110 Így, bár a Szentszék 
nem akar – és nem is képes – az EU tagjává válni, leegyszerűsítés azt pusztán a kop-
penhágai kritériumokra alapozni.

Ugyanígy visszás csak az Amszterdami Szerződésre (1997) hivatkozni a Szentszék 
és az EU kapcsolatában. Az Amszterdami Szerződés utal először kifejezetten az egy-
házak és az EU kapcsolatára, de a Szentszék és az Európai Unió elődszervezeteivel való 
kapcsolat régebbre megy vissza.111 Az Amszterdami Szerződéshez csatolt  11. nyilatkozat 
(tehát egy meglehetősen alacsony szintű melléklet) kijelenti, hogy „az Európai Unió 
tiszteletben tartja, és nem sérti az egyházak és vallási egyesületek vagy közösségek 
tagállamokban meglévő státuszát”.

Az európai Alkotmányos Szerződés (2004) fő kérdése nem a keresztény felekezetekkel 
és így a katolikus egyházzal való intézményes kapcsolat kérdései voltak. A vita annak 
kapcsán alakult ki, hogy a preambulum szövegébe bekerüljön-e az Európa keresztény 
gyökereire való utalás. Amíg Franciaország és Belgium teljesen ellenezte, Olaszország 
és Lengyelország támogatta az elképzelést. Végül kompromisszumos megoldásként 
a kereszténységre való utalás nem, de az „Európa kulturális, vallási és humanista örök-
ségére” való utalás bekerült a szövegbe. Ez utóbbiból származtatja „az ember sérthe-
tetlen és elidegeníthetetlen jogait, a szabadságát, a demokráciát, az egyenlőséget, vala-
mint a jogállamiság egyetemes értékeit”. Király Miklós az Európa keresztény gyökerei 
és az Alkotmányos Szerződés kapcsolatát bemutató tanulmányában helyesen állapítja 
meg az EU elődszervezeteivel kapcsolatban, hogy az egyházak, a vallás kapcsolatát 
nem lehet csak a szerződés preambulumára leszűkíteni. Az I. fejezet 52. cikkely ugyanis 
lényegében megismétli az Amszterdami Szerződéshez csatolt, említett nyilatkozat szö-
vegét. Ami új, hogy hozzáfűzte, az Unió, elismerve az egyházak és vallási közösségek 
identitását és különleges hozzájárulásukat, nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet 
tart fenn (ezekkel).112

Tehát az Alkotmányos Szerződésben egyrészt általános utalás szerepel Európa „val-
lásos hagyományaira”, illetve, hogy tiszteletben tartja az egyházak – tagállamok jog-
alkotása által biztosított – jogi státuszát. Mindebből, szintén Király Miklós, azt a követ-
keztetést vonja le, hogy a szerződés adós maradt egyrészt a történeti tény elismerésével, 

110 Ágh  2013. 
111 Király  2006, 68. Lásd még Molnár  2018. 
112 Király  2006, 67–72.
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hogy Európa arculatát a keresztény történelem és kultúra alakította, másrészt a „nemzeti” 
jogalkotás szerinti jogállás status under national law preferálása továbbra is a nemzet-
államban való gondolkodást tükrözi. Ez pedig rávilágít arra is, hogy miért a nemzetállam 
továbbra is a Szentszék konkordatális szerződéseinek elsődleges alanya Európában, 
amelyekkel kivétel nélkül van valamilyen szintű átlátható nemzetközi megállapodása, 
legyen az konkordátum, accordo vagy modus vivendi.

A Szentszék emellett aláírta, majd ratifikálta az Európai Tanács több egyezményét: 
az Európai Kulturális Egyezményt  1979-ben; az egyetemi képesítések akadémiai elisme-
réséről szóló európai egyezményt  1993-ban;113 a határokon átnyúló televíziózásról szóló 
európai egyezményt  1993-ban; a régészeti örökség védelméről szóló európai egyezményt 
 1999-ben; az egyezményt az Európai Régió felsőoktatásával kapcsolatos képesítések 
elismeréséről  2001-ben; a határokon átnyúló televíziózásról szóló európai egyezmény 
módosításáról szóló jegyzőkönyvet  2000-ben. Ami az oktatást illeti, jelentős lépésnek 
tekinthető, hogy a szentszéki egyetemek  2019-ben  csatlakoztak az Erasmus-program-
hoz.114 A cél elérése érdekében a Szentszékkel kellett tárgyalni. Meg kellett találni, 
hogyan lehet az Erasmus-program jogi keretei közé beilleszteni a szentszéki egyete-
meket. Továbbá az olasz kormánnyal is kellett tárgyalni. Az első időszakban ugyanis 
a Szentszék nem önállóan kapcsolódik a programhoz, hanem az olasz nemzeti ügynökség 
nyújt segítséget. Majd csak  2021-től, az Európai Unió új hétéves pénzügyi keretének 
hatálybalépésekor nyílik meg a lehetőség, hogy a szentszéki egyetemek önállóan is részt 
vegyenek az Erasmus-programokban. Mivel az Erasmus-program nyitva van minden 
egyetem számára az Európai Unió területén, ezért az Olaszország területén lévő szent-
széki intézmények bevonása diszkriminatív helyzetet szüntetett meg. A Szentszék alá 
rendelt egyetemek nem részei az (olasz) nemzeti felsőoktatási rendszernek, és ezáltal 
kiestek az Erasmus hatóköréből. Amikor  2021-ben  az új hétéves pénzügyi keret hatályba 
lép, megduplázzák a szentszéki egyetemek Erasmus-költségvetését. Ez még több lehető-
séget jelent majd a pápai egyetemek számára, és a Szentszék önálló nemzeti ügynökséggel 
vesz részt az Erasmus-programokban. A Szentszék a harminchárom Erasmusban részt 
vevő ország mellé harmincnegyedikként csatlakozik.

Püspöki konferenciák csoportjainak együttműködése Európában

A Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolatai mellett, az európai püspöki 
konferenciák intézményes tömörülései is említésre méltók. Nemzetközi jogalanyiságuk 
ugyan nem hasonlítható a Szentszékhez, de tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak 
mind az Európai Unió val való katolikus interakció, mind az egyes püspöki konferenciák 

113 A bolognai folyamathoz lásd Esposito  2006. 
114 A Szentszék csatlakozik az Erasmus programhoz – Navracsics Tibor nyilatkozott 
az együttműködésről (2019).
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közötti kapcsolat elmélyítéséhez.115 Jelenleg az európai püspöki konferenciák tömörülé-
sének két fóruma van: Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa116 és az Európai Unió 
Püspöki Konferenciáinak Bizottsága.117

Ami a püspöki konferenciák szövetségének általános elvét illeti, a II. Vatikáni Zsinat 
egyrészt hangsúlyozza a püspökök egyetemes lelkipásztori felelősségét (LG 23), másrészt 
kifejezetten szorgalmazza a püspöki konferenciák közötti együttműködést (CD 38).118 
A két teológiai alapon nyugvó, később jogi megfogalmazást nyert alapelv eminensen 
igazolja a püspöki konferenciák közötti együttműködés létjogosultságát akár egész Euró-
pában, akár szűkebben az Európai Unió területén. Az  1983-ban  – tehát az európai integ-
ráció derekán – kiadott hatályos Egyházi Törvénykönyv 459. kánonja is az említett teoló-
giai elv fényében fogalmaz: „A nagyobb jó (447. k.) előmozdítása és védelme érdekében 
erősíteni kell a kapcsolatokat különösen a szomszédos püspöki konferenciák között.”119

Az  1998-ban  kiadott Apostolos suos kezdetű motu proprio120 a nagyobb jó előmozdí-
tásán túl a konferenciák fontos feladatának tartja a polgári hatóságokkal való kapcsolat-
tartást is. Püspöki konferenciák szövetsége esetén ez a nemzetközi szervezetekkel, így 
az EU-val való kapcsolatok kiépítését és ápolását is jelenti. A motu proprio a püspöki 
konferenciák és a világi hatóságok közötti együttműködés okát az emberi élet, a béke, 
az emberi jogok védelmében, a társadalmi igazságosság előmozdításában látja. A motu 
proprio által deklarált együttműködési okok az EU számára is deklaráltan alapértékeket 
jelentenek.121 A püspöki szolgálatról szóló – igaz nem törvényerejű, hanem csak utasítás 
szintű – szentszéki dokumentum a Püspöki Kongregáció122 által kiadott Apostolorum 
successores kezdetű utasítás pedig az európai egységesülési folyamat egy másik fontos 
időszakában,  2004-ben, lényegében megismételte a zsinat és a törvénykönyv paradig-
máját a püspöki konferenciák közötti együttműködés tekintetében.123

A Kódex említett, 459. kánonjának 1. §-a  általánosan fogalmaz. Így az együttmű-
ködés alatt akár a formális, „intézményes”, akár informális tevékenységet lehet érteni. 

115 Lusignano  1999.
116 Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, CCEE.
117 Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE). Ezentúl vannak 
kisebb regionális találkozók is, mint például közép-kelet-európai püspöki konferenciák rendszeres 
találkozói.
118 „A különböző nemzeti püspöki konferenciák ápolják a kapcsolatokat egymás között a nagyobb jó 
biztosítására és előmozdítására.”
119 Egyházi Törvénykönyv 459. k. 1 §.
120 II. János Pál  1998.
121 Csuhány  2010. 
122 Congregation for Bishops.
123 „These structures are a natural consequence of the ever-deepening human and institutional relations 
between the countries of a particular geographical region. Their purpose is to guarantee a stable 
relationship between the Episcopal Conferences that are represented, so as to facilitate cooperation 
between Conferences and to serve the local hierarchies of the nations concerned. Apostolorum 
successores (2004). n. 23. 
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Cél minden esetben a nagyobb lelkipásztori és társadalmi „jó” előmozdítása.124 Így a püs-
pöki konferenciák bármilyen intézményesülés nélkül is együttműködhetnek, és együtt is 
működnek egymással és az állami hatóságokkal a közjó előmozdításában közös dekla-
rációk, lelkipásztori tervek, programok, de akár egy humanitárius katasztrófa enyhítése 
érdekében.125

Bár a püspöki konferenciák szövetségei nem képezik az Apostoli Szentszék részét, 
mint felügyeleti szerv mind az alapításuknál (meg kell kérdezni az Apostoli Szentszéket 
459. k. 2. §), szabályzatuk jóváhagyásánál, mind a tevékenységük ellenőrzésénél sze-
repet játszik.126

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa alapvetően az európai püspöki konferen-
ciák, illetve a püspökök és a pápa közötti kommunikációs fórum. A püspökök közötti 
nagyobb egység zsinati gondolatnak az előmozdítására jött létre  1971-ben. Az Európában 
bekövetkezett változásoknak köszönhetően a szervezet alapszabályzatát  1995-ben  jelen-
tősen megváltoztatták. Kimondták, hogy a szervezet európai püspöki konferenciákat 
tömörít magába, a konferenciákat pedig az elnökeik képviselik.127 Jelenleg harminchárom 
európai püspöki konferencia van jelen. „Tagja” a szervezetnek Luxemburg és Monaco 
érseke, Ciprus maronita érseke, a moldovai Kisinyov püspöke, a munkácsi görögkatolikus 
püspök és Észtország apostoli kormányzója. Célkitűzése alapvetően lelkipásztori, Európa 
újraevangelizációja, de foglalkozik a vallásszabadság, az ortodoxiával való kapcsolatok, 
a gazdasági válságok okozta szegénység tág értelemben vett biztonsági kihívásaival is. 
Amellett, hogy az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elsődlegesen az európai kér-
désekre, az egyház pasztorális lehetőségeire és a konferenciák közötti együttműködésre 
összpontosít, a kontinensen túlívelő kezdeményezései is vannak: az afrikai és dél-ame-
rikai, ázsiai kontinens biztonsági kérdéseire is reflektál. Ennek érdekében az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsa kapcsolatot épített ki az említett régiók püspöki konfe-
renciáival és a konferenciák szövetségeivel.

Az európai intézményekkel való kapcsolat szempontjából jelentősebb az Európai Unió 
Püspöki Konferenciáinak Bizottsága. Kifejezetten az Európai Unió egyes közpolitikai 
és biztonsági kérdéseinek megfigyelésével foglalkozik: a migráció és menekültkérdés, 
az etikai és ökológiai kérdések, a fenntartható fejlődés, az alapjogok, a kultúrák közötti 
párbeszéd, a társadalmi és gazdasági kérdések, a vallásszabadság és külkapcsolatok.128 
Feladata, hogy értesítse a püspöki konferenciákat az Európai Közösségekben folyó mun-
káról. Együttműködik az apostoli nunciussal és más brüsszeli katolikus szervezetekkel. 
A szervezet szabályzatát  1980-ban  hagyta jóvá a Szentszék.

Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága hosszú, nehezen nyomon követ-
hető, különböző egyházi vezetők és katolikus szervezetek előzetes tevékenységének 

124 Arrieta  2004, 363. 
125 Padányi  2000. 
126 Sarzi Sartori  2001, 418.
127 CCEO s. a.
128 COMECE s. a.
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köszönhetően született meg, akik vagy amelyek fontosnak tartották az európai intéz-
mények és a katolikus egyház közötti szervezett együttműködést. Már  1949. október 
5-én  harminc katolikus papból és laikusból álló közösség jött össze Luxemburgban, 
akik megfogalmazták, hogy a katolikus egyháznak karakteresebben kell részt venni 
az európai újjáépítésben.129 Abból a gondolatból indultak ki, hogy olyan intézményes 
keretre van szükség, amely a politikai szervezetek közelében van, és figyelemmel kíséri, 
illetve a katolikus tanítás fényében értékeli az európai eseményeket. Ennek érdekében jött 
létre  1949-ben  az Európai Problémák Katolikus Titkársága, amely szoros kapcsolatban 
állt a Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájával. Ezt kifejezetten a nemzetközi 
politikai és biztonsági események értékelésére, a nemzetközi szervezetekkel való együtt-
működésre alapították.130 Már az első világháború után jártasságra tett szert a nemzetközi 
szervezetek tevékenységének figyelemmel kísérésében.

Az Európai Problémák Katolikus Titkársága székhelyéül Strasbourgot választotta, 
és jelentős mértékben a strasbourgi egyházmegye anyagi támogatására támaszkodott. 
A titkárság nem a Szentszék hivatalos reprezentációja volt.131 Komolyabb anyagi alapok 
hiányában  1952-ben  be is zárták az irodát, és csak  1956-ban  nyitották újra, de akkor már 
új név alatt: Európai Katolikus Tanulmányi és Tájékoztatási Központ. Ez volt az első 
katolikus szervezet, amely először Strasbourgban, majd Brüsszelben hivatalosan támo-
gatta a katolikus egyház és az integráció közötti párbeszédet és információáramlást. 
Figyelemmel kísérte az integráció gazdasági, biztonsági és közpolitikai célkitűzéseit, 
és azt a katolikus doktrína, illetve a pasztorális célok fényében értékelte. Jelentősen 
támaszkodott a személyes és informális kapcsolatrendszerére.132 Ezért is vált a Tájékoz-
tatási Központ a formális kapcsolatok alapjául szolgáló későbbi püspöki konferenciák 
tanácsa számára elsődleges partnerré. Ezt a pozícióját máig megőrizte, igaz  1991-től  új 
néven: Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodája.133 A hivatal jezsuita 
irányítás alatt állt. A jezsuiták mind a mai napig aktív szereplői az EU szervezeteivel 
való párbeszédben, különösen is szociális és társadalmi kérdésekben.134

A katolikus és európai szervezetek kapcsolatának kialakításában jelentős szerepet vál-
laltak az egyes belgiumi egyházmegyék, illetve azok főpásztorai is. Ez nem csak anyagi 
támogatást jelentett. A klérust és a laikusokat is buzdították, hogy mozgásterüknek meg-
felelően vegyenek részt az integráció előmozdításában, és segítsék az egyház intézményes  

129 Leuștean  2014, 91.
130 Történetéhez lásd Blin  2010.; Ahern  2015. 
131 Sőt egyesek kritizálták is, hogy inkább a saját, mintsem a Szentszék érdekeit képviseli. Leuștean 
 2014, 92.
132 Leustean  2009,  166. 
133 Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodája. In Magyar Katolikus Lexikon (s. a.).
134 Mudrov  2016, 90. 
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közeledését.135  1959-ben  megszületett a Tájékoztatási Központ folyóirata a La Lettre de 
l’OCIPE, amely a katolikus papsághoz, a hívekhez, a többi sajtóorgánumhoz és a poli-
tikusokhoz is eljutott.136 Az integráció és a katolikus egyház viszonylatában két olyan 
aspektus is megjelent, amely megelőzte korát, hiszen mindkettő majd a II. Vatikáni 
Zsinat utáni teológiában és egyházjogban válik hangsúlyossá: ez egyrészt a laikusok 
szerepvállalása, másrészt a személyi elv figyelembe vétele a lelkipásztori munkában. Ami 
a laikusokat illeti, jelentős szerepet vállaltak az integráció támogatásában. Hasonlóan 
az integráció intézményei által meghirdetett közpolitikák a katolikus egyház társadalmi 
tanításának szempontjából való értékelésében.137 A személyi elv kapcsán pedig hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy a külföldről érkező katolikusok lelkipásztori ellátását nem lehet 
a hagyományos és területi elven szerveződő plébániarendszeren keresztül megoldani. 
Erre külön lelkészeket kell kinevezni. A Tájékoztatási Központ idővel a helyi klérussal 
és a különböző katolikus szervezetekkel is jó kapcsolatot alakított ki. Olyan kongres-
szusokra is sor került, ahol a közös piac és a fejlődő országok, a munkavállalók szabad 
mozgása, a mezőgazdaság, a kulturális és társadalmi kérdések, vagyis az európai köz-
politikák egyes konkrét elemeit tárgyalták. Egyre több nemzetközi európai katolikus 
szervezet ajánlotta fel segítségét a Tájékoztatási Központnak.138 Megfogalmazódott, hogy 
„ne csak” az információs-fúziós központ szerepét töltse be, hanem gyakoroljon hatást 
az európai szervezetekre. A strasbourgi székhely fenntartása mellett, a hivatal  1963-ban  
megnyitotta brüsszeli irodáját is, amely szintén széles körben foglalkozott mindazokkal 
a kérdésekkel, amelyek az európai intézmények látókörébe kerültek.

A Tájékoztatási Központ fejlődéséhez lendületet adott XXIII. János pápasága, aki már 
nemcsak deklarációk szintjén támogatta az európai egységtörekvéseket, hanem meg-
tette az első lépéseket az intézményes és diplomáciai kapcsolatok kiépítésére. Ez a lépés 
jól illeszkedett a „jó pápa” külpolitikai koncepciójához, hiszen elkötelezett híve volt 
a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésnek. Ez a II. Vatikáni Zsinat doku-
mentumainak és az azt követő szentszéki diplomáciának fontos kiindulópontjává vált.

Jean-Julien Weber strasbourgi püspök  1963-ban  felvetette, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
arra is jó lehetőség, hogy egyrészt a Tájékoztatási Központ közelebb kerüljön az egyház 
hierarchikus vezetéséhez, másrészt az integráció országainak püspökei egymással is 
találkozzanak. Így került megrendezésre  1963. november 23-án  az a találkozó, amelyen 

135 Ez igaz volt Josef Ernest van Roey bíboros érsekre (1874–1961), de még inkább az utódjára, Leo 
Joseph Suenensre (1904–1996). (Suenens  1992.; Hurley  1993.) Emellett a korszak szentszéki követei 
(nunciusai) is támogatták a helyi katolikus vezetés és az integráció szervezetei között kialakult pozitív 
kezdeményezéseket. Így járt el az ötvenes évek meghatározó szentszéki diplomatája is, Efrem Forni 
(1953–1962) nuncius is Belgiumban. 
136 Emellett más fórumokon is informálták a strasbourgi szervezeteket. (Leuștean,  2014, 96.)
137 Erről átfogóan értekezik a kor meghatározó laikus kutatója Goldie (1984). 
138 Például Katolikus Bizottság az Európaközi Migrációért (Comité Catholique pour les Migrations 
Intra – Européennes), Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének európai szekciója 
(Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens) vagy Angelo Pedroni a Szentszék UNESCO-hoz 
akkreditált állandó megfigyelője. 
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az európai közösség püspökei vettek részt. Itt lehetőség volt arra, hogy közös pasztorális 
perspektívába helyezve tárgyaljanak a régió szociális, biztonsági és politikai kérdé-
seiről.139 Általános vélemény volt, hogy a társadalmi és a gazdasági változások moti-
válni fogják az újabb katolikus szervezetek létrejöttét. Megfogalmazódott, hogy ezeket 
a kezdeményezéseket az egyházi hierarchiának európai viszonylatban koordinálnia kell. 
Ez az elem a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházi jogalkotásban és gyakorlatban erősödik 
majd meg, vagyis: a Krisztus-hívők szabad kezdeményezése az egyház céljainak előmoz-
dítására, a hierarchia (lazább) koordináló és felügyelő tevékenysége mellett.140 Az első 
római találkozó meghatározó lendületet adott a későbbi európai (unió) püspöki konferen-
ciák intézményesült együttműködésének. A hivatal mindennapjaiban továbbra is kulcs-
szerep jutott a laikusoknak az európai hivatalok munkatársaival való kapcsolattartásban. 
Illetve érvényesült az említett személyi elv, minthogy a lelkipásztori életet, különösen 
szentmiséket, amelyeket a zsinat tanításának fényében már lehetett nemzeti nyelven is be-
mutatni, a különböző etnicitáshoz és nyelvismerethez kellett igazítani.  1962-ben  elindult 
a Communitas elnevezésű lelkipásztori levél, amely közvetlenül eljutott az európai szer-
vezetek munkatársaihoz. Ekkor már széles körű – anyagi – támogatással rendelkeztek, 
beleértve az olasz külügyminisztérium, az Európai Bizottság, az Euratom támogatását 
is. A többi integrációban érintett európai ország püspökei azonban ebben az időben még 
kevés aktívitást mutattak a közös fellépés irányába.141 Ezért is vetette fel az említett Weber 
püspök az újabb találkozás szükségességét  1964-ben. Az újabb találkozón a püspökök 
már nem előadásokat hallgattak,142 hanem maguk vitatták meg az európai integrációval 
együtt járó lelkipásztori feladatokat. Két bizottságot hoztak létre: az egyik az európai 
mobilitást, a másik az ehhez szorosan kapcsolódó, az európai migrációs folyamat kapcsán 
jelentkező lelkipásztori feladatokat értékelte. Az első bizottság a katolikus Tájékoztatási 
Központnak, a második a Nemzetközi Migrációs Katolikus Bizottságnak adott írásos 
beszámolót.143 Az éves találkozók a zsinat után rendszeressé váltak. Megfogalmazódott, 
hogy a megnövekedett mobilitás miatt a lelkipásztori feladatok sikeres ellátása érdekében 
az európai püspöki konferenciák között szoros együttműködésre van szükség. Továbbá 
az európai közpolitikák vonatkozásában nem elegendőek a közös deklarációk, hanem 
ki kell alakítani azt a mechanizmust, amely összefogja a katolikus nemzetközi szerve-
zetek és az európai intézmények közötti kommunikációt. Így született meg az Európai 

139 Több neves kutató és politikus tartott előadást. Louis Duquesne de La Vinelle a leuveni katolikus 
egyetem professzora az európai gazdaság növekedéséről, a közös piacról, a mezőgazdaságban 
dolgozók aranyáról, Wilhelm Dörr az Európai Bizottság, Felix Paul Mercereau az Euratom 
képviseletében a társadalmi kérdésekről, a közös piacról és ennek kapcsán az egyház feladatáról 
beszélt. Megállapították, hogy az oktatási intézményeknek különösen nagy jelentősége lesz ebben 
az összefüggésben. (Leuștean  2014,  102.)
140 Del Portillo  1999.; Navarro  2008,  196. Idézi: Scema Decreti de Apostolatu laicorum (1963). 
141 Leszámítva Gerhard Henricus de Vet Breda püspökét, aki részt vett a római találkozón, és  1964-ben  
az európai kérdésekre vonatkozó lelkipásztori levelet adott ki. (Leuștean  2014,  105.)
142 De a terület akadémiai kutatóitól kértek írásos anyagokat. (Leuștean  2014,  107–108.)
143 Ujházi  2016, 321.
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Katolikus  Információs Szolgálat (SIPECA,  1976–1980), amely a hetvenes években 
az európai püspöki konferenciák és az európai intézmények közötti hivatalos információ-
áramlás csatornáját jelentette, egészen a püspöki konferenciák bizottsága szabályzatának 
jóváhagyásáig.144 Az első időkben, mivel a konferenciák bizottsága meglehetős autonó-
miával rendelkezett, problémát okozott, hogy a Szentszék hivatalos képviselője mellett 
párhuzamos kommunikációs csatornaként jelent meg.145 Közjogi szempontból a püspöki 
konferenciák bizottsága nem a Szentszék hivatalos képviseletét látja el. Az európai püs-
pöki konferenciákat képviseli, a szentszéki követ azonban az egész egyetemes egyházat. 
Utóbbit lehet a Szentszék hivatalos „szócsövének tekinteni.”146 Ugyanakkor a konferen-
ciák bizottsága esetében sem lehet eltekinteni attól a morális és jogi függéstől, amellyel 
a pápa és a Szentszék felé minden hivatalos egyházi jogi személy tartozik a katolikus 
egyházban.

A szervezetnek állandó titkársága is van, amelyben katolikus teológusok és papok 
mellett számos jogász dolgozik. Ez érthető, hiszen az európai szervezetekkel való együtt-
működés és a tevékenység figyelemmel kísérése jelentős mértékben a jogalkotási folya-
mathoz és jogelméleti és/vagy morális kérdések értékeléséhez kapcsolódik.147 Az EU 
biztonsági és politikai kérdéseire vonatkozó meglátásait a szervezet honlapján folyama-
tosan frissíti. Emellett különböző nyelveken publikációkat ad ki ugyancsak a kapcsolódó 
témákban.148

Összefoglalás

A katolikus egyház és az Európai Unió kapcsolatai, ahogy maga a két „szervezet”, is 
sokszínűek. Mindkettő sajátos alanya a nemzetközi közösségnek. Amíg azonban az EU 
léte lényegében a tagállamok akaratán múlik, addig a Szentszék egyetlen ország akara-
tából sem eredeztethető. Sőt, amennyiben a nemzetállamokhoz, illetve azok modernkori 
conditio sine qua nonjaihoz hasonlítjuk a két entitást, látható, hogy amíg Szentszék léte-
zése megelőzi a területi államokat, addig az EU léte csak tagállami akaratból érthető.

A Szentszék nemzetközi kapcsolatrendszere elsősorban mindig országközpontú volt. 
Ebből adódóan az EU elődszervezeteivel a diplomáciai kapcsolatok kiépítése nem ment 
egyszerűen. Így először nem is alakult ki az egységes konstrukció, és a kölcsönösség 
szintjét is csak fokozatosan érték el; igaz, ez az EU, illetve elődszervezeteinek a nem-
zetközi közösségben elfoglalt kiforratlan helyzete miatt volt így. Ma mindkét szervezet 
nagyköveti (a Szentszék részéről nuncius) szinten képviselteti magát a másik félnél.

144 Kratochvíl–Doležal  2015, 87.
145 Schlick1985.
146 Mudrov  2016, 69. 
147 Állítólag kifejezetten a COMECE sikerének tudható be, a Lisszaboni Szerződés  17. cikkelye 
és az Amszterdami Szerződés említett,  11. jegyzéke. 
148 Például magyarul is megjelent: Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága  2006. 
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A hivatalos képviseleten túl a katolikus szervezetek jelenléte is erős az EU-nál. 
Az európai katolikus közösségek már az integráció kezdetétől igyekeztek nemcsak érté-
kelni az egységesülés folyamtát, hanem, amennyire lehetséges volt, interakcióba kerülni 
az európai szervezetekkel. Napjainkban is több katolikus szervezet áll kapcsolatban 
az EU különböző intézményeivel. Ők azonban nem a Szentszék hivatalos képviseletét 
látják el. Hasonlóképpen nem a Szentszék képviselői az európai püspöki konferenciák 
tömörülései sem, amelyek a nyolcvanas évektől egyre erősödő kapcsolatban állnak 
az integráció szervezeteivel. Az egyház teológiai tanítása, illetve a kötelező kánoni ren-
delkezések vagy az éppen aktuális pápai és a szentszéki instrukciók azonban számukra 
is orientációs pontot jelentenek. Nagyban hozzájárulnak az EU közpolitikák folyamatos 
katolikus értékeléséhez.

A  20. század pápái mindannyian értékelték az egységtörekvéseket. Egyrészt a béke 
megszilárdításának intézményét látták benne, másrészt észrevették azokat az értékeket 
és kapcsolódási pontokat, amelyekkel az európai szervezetek rendelkeztek. A pozitív 
pápai hozzáállásban jelentős szerepet játszott, hogy az alapító atyák is katolikus szocia-
lizációval és értékítélettel rendelkeztek. Később ez a pozitív beállítottság jelentős for-
dulatot vett, amikor az EU és a Szentszék számos elvi kérdésben ellentétes platformra 
került. II. János Pál, majd XVI. Benedek külpolitikai retorikájában már legalább annyi 
kritika, mint elismerés található az EU-val szemben.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a diplomáciai kapcsolatok teljessé válásával a válságkeze-
lésben való közös szerepvállalás és a Szentszék külkapcsolati rendszere is felértékelő-
dött az EU számára. Ebben a jelenlegi pápa is partner, aki a különbözőségek ismerete 
ellenére a közös értékekere és a közös célok mint az emberi jogok és a béke egyetemes 
előmozdítására helyezi a hangsúlyt.

A Szentszék és az integráció kapcsolatának sajátos vetülete a II. Vatikáni Zsinat 
egyes gondolatainak eminens megjelenése: így a személyi elv a lelkipásztori munkában, 
a laikusok szerepvállalása, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, a jogállam 
és a szociális gondoskodás értékeinek elismerése, a helyi püspöki konferenciák 
összefogása a nagyobb lelkipásztori eredményesség és a közjó előmozdítása érdekében. 
Sőt, ezek közül a zsinati elvek közül számos már a zsinat előtt is megjelent az integráció 
és a katolikus egyház viszonyában. Így nem túlzás azt állítani, hogy az integráció 
intézményei és a katolikus egyház közötti kapcsolat sok szempontból a zsinati elvek 
nemzetközi viszonyokban való alkalmazása főpróbájának is tekinthető.
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Az Amerikai Egyesült Államok helye az állam és egyház 
elválasztásának rendszerében

Petruska Ferenc

A keresztény hit szerepe már az Amerikai Egyesült Államok megalapításakor,1 sőt 
előtte, a puritán telepesek idejében2 is rendkívül jelentős volt az amerikai kontinensen. 
Az államok alapító atyái3 (Founding Fathers) óvilági üldöztetéseik eredményeként 
a szabad vallásgyakorlás garanciáját vélték felfedezni az egyház intézményesítésének 
tilalmában. Ez a rendkívül mély keresztény (pontosabban puritán) küldetéstudat jelenleg 
különleges formában nyilvánul meg az amerikai külpolitikában. A meglehetősen 
heterogén (evangelikál, fundamentalista, liberálisok, katolikusok stb.) vallási közösségek 
közös protestáns szellemisége pedig sajátos belpolitikai lépésekben, valamint 
az állam és az egyház elválasztásának radikális intézményrendszerében érhető tetten. 
Tanulmányomban három kérdésre keresem a választ. Egyrészt arra, hogy az amerikai 
alkotmánymódosítás két és fél évszázaddal ezelőtti indítékai (a szabad vallásgyakorlás 
védelme az állammal szemben) mára mennyiben maradtak indokoltak; másodszor, 
hogy a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court)4 joggyakorlata milyen mértékben engedi 
a vallási közösségek közhasznú feladatainak állami támogatását; végül pedig, hogy 
milyen segítséget képesek nyújtani a vallási közösségek az amerikai társadalomnak, 
miközben az Amerikai Egyesült Államok kormányzata a COVID–19-járvány lassításával, 
a fertőzés egészségügyi és gazdasági következményeinek felszámolásával van elfoglalva.

Bevezetés

Ciceró állambölcselete5 óta az államot a  16. században definiálták először, amelynek alap-
eleme volt a vallási semlegesség is, hiszen a jogi gondolkodásban elsősorban egy vallási 
részlehajlás nélküli hatalomkoncentrációnak tekintették az államokat. Elvált egymástól 
a hitbéli meggyőződés és az ehhez szorosan kötődő felekezeti hovatartozás, valamint 

1 A vallásszabadság kereteit érintő alkotmánymódosításokat még  1791-ben  szövegezte meg James 
Madison, az államok későbbi negyedik elnöke – Thomas Jefferson biztatására. 
2 Johnson–Makovecz  2016, 47–49.
3 Az Amerikai Egyesült Államok azon 7 politikai vezetője, akik aláírták a függetlenségi nyilatkozatot, 
illetve az ország alkotmányát.
4 Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az USA legfelső szintű fellebbviteli bírósága, 
amely egyben az alkotmánybírósági funkciót is ellátja.
5 Cicero  2016,  134–187.
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az állam felé tanúsítandó lojalitás, ezáltal a hitbéli kérdések többségének6 eldöntése kie-
sett az állami feladatok közül. A későbbi liberális államfelfogás az államra határozott, de 
vallási kérdésekben is pártatlan döntőbíróként tekintett, sőt azt is elvárta, hogy az állam 
a toleránsakkal és az intoleránsakkal szemben egyaránt toleráns legyen – különben maga 
is intoleránsnak tekinthető. „Alapjogok esetében a bíróságoknak nem csak toleráns liberá-
lisok felé kell liberális toleranciát gyakorolniuk” – fogalmazta meg Lord Walker.7 E libe-
rális államfelfogást illette konzervatív kritikával Carl Schmidt, szerinte a  20. század első 
felére az állam nyilvánvalóan nem hagy a társadalom számára privát területeket, hanem 
valamennyi társadalmi kérdés és probléma állami illetékességbe került.8 Ezt a radikális 
felfogást a második világégés szorította háttérbe, amelynek tapasztalatai egyértelműen 
rámutattak az állami beavatkozásokon keresztül elkövetett visszaélésekre. A világháború 
nyilvánvalóvá tette, hogy határozottabban kell meghúzni az állami illetékesség és ezáltal 
a beavatkozás lehetséges határait. Ez pedig a jelenleg legáltalánosabb felfogás9 szerint 
úgy valósíthat meg, hogy az állam az állampolgárai és azok szervezetei felett áll, tár-
gyilagos, független, semleges intézményként működik. Az állam legfontosabb döntéseit 
viszont éppen a törvényhozás adja, amelyektől abszurd elvárás volna, hogy éppen saját 
a választóik és szavazóik akaratát negligálják vagy akárcsak korlátozzák. A végrehajtói 
hatalmi ágra éppúgy igaz a fenti érvelés, és ugyancsak helytálló az igazságszolgáltatásra, 
ahol a bírói tanácsokban különösen a laikusok részvétele nyilvánvalóan nem az objektív 
ítélkezést segíti. Az alkotmányosság követelménye éppen egy olyan korlátot szándékozik 
teremteni, amelyet az állami hatóságok nem léphetnek át, és amelynél legfeljebb értelme-
zési lehetőségük lehet. Az alkotmányosság garanciáját erősíti, ha a legfelsőbb (amerikai 
Legfelsőbb Bíróság) vagy más, különös hatáskörű bíróság (alkotmánybíróság) jogosult 
az alkotmány pozitív jogát alkalmazni, illetve általános érvénnyel értelmezni (textua-
lizmus). Az alkotmányosság egyik követelménye, hogy az állam nemcsak személyek, 
közösségek, hanem a vallási közösségek és az egyházak autonómiáját és feladatköreit is 
tiszteletben tartja. Az állam és egyház szétválasztásnak alkotmányos modelljeit az aláb-
biak szerint különböztetjük meg.

Állam és egyház elválasztásnak modelljei

A történelem folyamán az államok és az egyházak szétválasztásának több, politikailag 
és jogilag különböző modellje alakult ki. A két legfontosabb alapkategória a világnézeti  

6 Például a házasság kérdése. Lásd bővebben az  1929-ben  kötött lateráni egyezményt. Elérhető: https://
web.archive.org/web/20120124203852/http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/archives/2009/02/11/Laterani_
Szerzodes__1929_februar_11/# (A letöltés dátuma:  2020. 03. 09.)
7 Hare–Weinstein  2009, 368.
8 Techet  2013, 54–79.
9 Ezzel ellentétes Szent Tamás tanítása, aki szerint a vallási és a világi hatalom egyaránt Istentől 
származik. A két hatalom egymástól függetlenül is létezik, a világi hatalom mégis alárendelt a vallási 
hatalomnak az ember üdvössége szempontjából. 

https://web.archive.org/web/20120124203852/http
https://web.archive.org/web/20120124203852/http
http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/archives/2009/02/11/Laterani_Szerzodes__1929_februar_11/#
http://vatikanifigyelo.freeblog.hu/archives/2009/02/11/Laterani_Szerzodes__1929_februar_11/#
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semlegesség és az ideológiai elkötelezettség. Ez utóbbiba ugyanúgy beletartoznak 
az iszlám fundamentalista10 államok, mint az ateista világnézet kizárólagosságának 
talaján álló kommunista országok. Ez akkor is igaz, ha a híveket nyíltan üldözik vagy 
„csupán” adminisztratív, diszkriminatív megkülönböztetést alkalmaznak velük szemben, 
és akkor is, ha valamely vallási irányzat vagy közösség tagjait egyoldalúan, a többi 
rovására kedvezményben részesíti az állam. Az államok másik, szerencsére népesebb 
csoportját alkotják a világnézetileg semleges államok. Ezek az országok teljesen eltérő 
történelmi előzményekből kifolyólag és elvek mellett helyezkednek a vallási semlegesség 
talajára. Bár a nemzetközi jog és joggyakorlat hatására ezek konvergáló tendenciája11 
egyértelműen kimutatható, jelenleg is négy, egymástól határozottan elválasztható modell 
(államegyházi, radikális elválasztás, kapcsolódó, együttműködő elválasztás) működik. 
E szeparációs modellek határvonalainak összemosódása ellenére jelenleg mindig eltérő 
szabályzást tartalmaznak az állam és egyház kapcsolatára, a vallási közösségek jogállá-
sára, az egyház finanszírozására, az egyházak oktatásban és házasságkötésben betöltött 
szerepére vagy ezek hiányára.12

Államegyházi modell működik az Egyesült Királyságban, Dániában, Finnországban, 
valamint Görögországban. Az észak-európai államok toleránsak, és saját államegyházuk 
ellenében is biztosítják az egyéni vallásszabadságot, valamint a kisebbségi vallási közös-
ségek jogait. A görög álamegyházi modellt gyakran éri kritika, mivel bizonyos többlet-
jogokat biztosít az ortodox egyház számára. Az államegyházak közvetlen költségvetési 
támogatást kapnak, az anglikán államegyház pedig saját vállalkozói vagyonával tartja 
fel magát. Kormányzati jóváhagyás szükséges magasabb egyházi (püspöki) státuszok 
betöltéshez, liturgikus iratok módosításához, illetve az uralkodó államegyházi hűtlensége 
indignitási ok lehet: Angliában az  1701-es  örökösödési törvény (Act of Settlement  1701) 
szerint elesik a tróntól az uralkodó, ha akár ő vagy házastársa áttér a katolikus hitre.13 
Az államegyház privilegizált helyzete paradox módon éppen hogy kiszolgáltatottá teheti 
a törvényszerűen változó kormánypolitikának.14

Franciaországban az állam és az egyház elválasztásnak antiklerikális, egyházellenes 
és katolikusellenes előzményei és eszmetörténeti gyökerei léteznek. A francia egyház-
modell célja az egyház befolyásának a minimalizálása, ezáltal a francia közélet és köz-
oktatás teljes laicizálása, lehetőség szerint egyéni vallásgyakorlásra szorítása. A francia 
radikális elválasztás célzata – az amerikaival ellentétben – egy készakarva vallás-, vala-
mint egyházellenes intézményrendszer megteremtése volt. A Franciaországban az állami 

10 A többször módosított,  1979-es  iráni alkotmány az országot iszlám köztársaságként határozza 
meg. Az államvallás a síita iszlám. Azt alkotmány értelmében minden törvénynek és alsóbb 
szintű szabályozásnak az „iszlám kritériumokon” és a saría hivatalos értelmezésén kell alapulnia. 
Az alkotmány szerint az állampolgárok emberi jogi, politikai, gazdasági és egyéb jogokat élveznek 
„az iszlám kritériumainak megfelelően”. (Irán alkotmánya  13. cikk)
11 Puza–Doe  2004. 
12 Schanda  2012, 84.
13 Lásd: www.legislation.gov.uk/aep/Will3/12-13/2 (A letöltés dátuma:  2020. 03. 09.)
14 Schanda  2012, 260–261.

http://www.legislation.gov.uk/aep/Will3/12-13/2
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költségvetési finanszírozás tilalma, valamint az egyháznak a közoktatásól való kiszorítása 
az egyházat jelenleg is nincstelenségben tartja.15 A francia modell radikális jellegéből 
adódóan az állam az egyházzal nem működik együtt közfeladatok elvégzése érdekében. 
Franciaország nem csupán a történelmi egyházakkal való együttműködéstől zárkózik el, 
hanem ezzel – együttműködési tapasztalatok hiányában – a muszlim lakosságának integ-
rációját is megnehezítette.16 A francia állam hozzáállását az egyházhoz legkifejezőbben 
nem a „semleges”, hanem a „közömbös” jelzővel lehetett egészen a közelmúltig leírni, 
de Emmanuel Macron francia elnök –  2018. április 9-én, a francia püspöki konferencián 
tartott – történelmi jelentőségű beszédben már a jog és az emberiesség megbékéléséről 
beszélt. Méltatta a segítő szervezeteket, mint az üldözött keresztényeket védelmező 
L’Oeuvre d’Orient-t, a Katolikus Karitászt, a Sant’Egidio közösséget – utóbbi a püs-
pöki konferenciával és a protestáns egyházak szövetségével együttműködve Francia-
országban is megnyitotta az egyházi alapokon álló humanitárius ellátást. Kritikával 
illette a relativizmust és a nihilizmust. Az elnök szerint helyre kell állítani a francia 
állam és az egyház megromlott kapcsolatát. Kifejtette, hogy a francia nemzetet és a kato-
licizmust elpusztíthatatlan kötelékek fűzik össze, valamint Franciaországot mindig is 
megerősítette a katolikusok hozzájárulása. Az elnök elébe ment a szekularizmuspártiak 
vélelmezhető kritikáinak is azzal, hogy hozzátette: ha figyelmen kívül hagyná katoli-
kusok álláspontját, nem kapna teljes képet Franciaországról, és így arra lenne ítélve, 
hogy „félreismerje az országot, annak történelmét és polgárait”.17

Az úgynevezett kapcsolódó vagy koordinációs modell működik Ausztriában és Német-
országban, valamint Svájc németajkú kantonjaiban, amelynek legfontosabb állami jel-
lemzője a pozitív semlegesség és együttműködési szándék elsősorban a bevett – régies 
megfogalmazásban – népegyházakkal.18 Németországban az állami egyházjogi sza-
bályozás rendkívül hosszú múltra tekint vissza, mert több évszázada együttműködik 
a katolikus egyházzal, amelynek jogi lehetősége a protestáns egyházak számára csak 
 1919-től, a Weimari Alkotmánnyal nyílt meg. Ezek az államok a közjogi jogállású egyhá-
zakkal számos területen működnek együtt, hogy megőrizzék a kiemelt vallási közösségek 
történelmi eredményeit és intézményeit. Az állam és egyház együttműködési területeit 
(felősoktatásba integrált teológia, felekezeti hovatartozás állami nyilvántartása stb.) és el-
járásrendjét pontos szabályozás rögzíti, illetve az egyházakat jogi garanciák is védik. 
A  19. század végére elvált egymástól a polgári és az egyházi házasságjog, és a történelmi 
egyházak közjogi testületi jogállást nyertek el. Ez azt jelenti, hogy kiemelt helyzetüket 
törvény garantálja, működésüket jogi garanciák védik, de közhatalmat nem gyakorol-
hatnak, és elkülönülnek az egyesületi formában működő vallási közösségektől.19 Ennek 

15 Schanda  2012, 76–78, 84.
16 Schanda  2012, 264.; Asboth  2020.
17 Macron a katolikusoknak: helyre kell állítani az állam és az egyház kapcsolatát (2018).; Emmanuel 
Macron francia elnök: Az országnak szüksége van az Egyházra (2018).; Macron francia elnök: 
az országnak szüksége van az Egyházra (2018.) 
18 Schanda  2012, 77–78, 84.
19 Puza–Doe  2004. 
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megfelelően a német és svájci népegyházaknak járó adó behajtását az állam végzi, illetve 
az osztrák állam bírói utat biztosít (ezzel jogszerű polgári igényként tartja számon) az egy-
házi hozzájárulás peres úton való érvényesítésének. A népegyházak rendkívül aktívak 
a közegészségügyi és szociális intézményrendszerek működtetésében is. Nagyon fontos 
megjegyezni, hogy az állami egyházjog itt sem szabhatja meg egyetlen egyház feladatát 
(egyházi autonómia) sem.20 A jelenleg erősödő szekularizációs törekvések és a népes 
muzulmán kisebbségek vallásjogi integrációja jelenleg hatalmas kihívás elé állítják 
a lényegében weimari alapokon álló egyházjogi szabályozást.21

Olaszországban és Spanyolországban a katolikus egyház szétválasztása az államtól 
a  19. század végére történt meg, de Portugáliában22 erre  1911-ig  kellett várni. Az olasz 
állam és a katolikus egyház kapcsolatát beárnyékolta, hogy  1870-ben  – a Vatikánt őrző 
francia csapatok kivonása után – az Olasz Királyság elfoglalta és bekebelezte a Pápai 
Államot, amely ezzel megszűnt létezni. Ezt a helyeztet a lateráni egyezmény oldotta fel, 
amelyet  1929. február  11-én  írt alá a Szentszéket és XI. Piusz pápát képviselő Pietro Gas-
parri bíboros államtitkár és Benito Mussolini. A sokrétű megállapodással Olaszországnak 
államvallása lett a római katolikus vallás, a Vatikán pedig szuverén állammá vált. A meg-
állapodás még a fasizmus bukása után is hatályban maradt, de  1958-ban  módosították, 
és ezzel megszüntették Olaszországban az államvallás intézményét. Az egyezménnyel 
együtt aláírt, a katolikus egyház olaszországi tevékenységét szabályozó konkordátumot 
 1984. február  18-án  – a második vatikáni zsinat és az  1983-as  Kánonjogi Kódex vál-
toztatásait, valamint az olasz társadalmi fejlődést tükröző – a mai napig hatályos Villa 
Madama-i  megállapodás váltotta fel. Ezzel a katolikus egyház kezdeményezésére vég-
rehajtott második elválasztásra tehát a  20. század második felében került sor. Ennek 
értelmében az olasz állam együttműködik az egyházakkal mint önálló és egyenrangú 
partnerekkel, miközben a felek pontosan körülhatárolt közfeladatokat látnak el (együtt-
működő elválasztás rendszere). Spanyolország kapcsolatát nem terhelték az olaszhoz 
hasonló ellentétetek, így Franco tábornok halálával (1975) megnyílt az egyházzal közös 
megállapodás aláírásnak lehetősége: az ország képviselői  1976-ban  aláírhatták – és három 
évvel később megerősítették – a megállapodást. Spanyolországban az alkotmány szava-
tolja a vallásszabadságot, a vallási közösségekkel az állami együttműködés lehetőségét, 
valamint a vallási hovatartozás alapján történő diszkrimináció és az állami egyház-
alapítás tilalmát. Az egyházi házasság polgári elismerése, valamint a közoktatásban 
a vallásoktatás fentmaradt, de a hittudományi felsőoktatást az egyház végzi. A közvetlen 
állami finanszírozás helyére a hívektől levonható jövedelemadó lépett, amelyet minden 
év elején az adóalanyok önkéntesen ajánlanak fel egyháztámogatásra vagy egyéb köz-
célra. Az együttműködő elválasztás rendszere rendkívül jelentős viszonyrendszer, mivel 

20 Puza–Doe  2004. 
21 Schanda  2012, 265–67.
22 António de Oliveira Salazar, későbbi portugál miniszterelnök, vallásos lévén kezdettől fogva 
az  1910-ben  kikiáltott, szekularizációt és egyéb egyházellenes intézkedéseket foganatosító köztársaság 
ellenzői közé tartozott.
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kialakulása szorosan csupán néhány évtized fejlődésének eredménye olyan államokban, 
ahol az államegyházi rendszer egy plurális állam-egyház rendszerré vált. Emiatt hasonló 
folyamatok zajlottak a volt szocialista országokban, így az ottani és jelenleg is működő 
állam-egyház elválasztási rendszerek is ebbe a kategóriába sorolhatók.23

Az egyéni szabadságjogok kiszélesedése, a szekularizációs folyamatok erősödése, 
a népegyházi kötöttségek felbomlása és az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga ered-
ményeként az állam és egyház elválasztási struktúrái határozott közeledést mutatnak. 
Bár egészen a legutóbbi évtizedekig a felekezeti viszonyok nem feltétlenül estek egybe 
a belpolitika és közélet legfontosabb törésvonalaival, és az országgyűlési választások 
során a szavazók nem feltétlenül felekezeti hovatartozásuk alapján szavaznak egy-egy 
pártra, a vallás és a hit kérdése az egyének és a közösségek önazonosságát egyre komo-
lyabban határozzák meg.24

Amerikai modell – a kezdetektől egészen a közelmúltig

Az amerikai radikális elválasztási modell megértéséhez az anglikán egyházmodell 
bemutatásán keresztül vezet az út, mivel az az anglikán államegyház intézményének 
és visszaéléseinek reakciójaként jött létre.

Britannia római tartományában már a 3. században működtek keresztény közösségek. 
Canterburyi Ágoston – a 6. századi gregoriánus – missziót vezetett a mostani Nagy Bri-
tannia dél-keleti részén található Kent megyébe. A Rómától való közismert – magánéleti 
okokból való – elszakadás  1534-ben, VIII. Henrik döntése25 miatt történt. Az egyházi 
tradícióktól eltérően az anglikán egyházat sohasem irányította bármilyen tanítóhivatal, 
alapító teológus, vagy szabályozta dogmagyűjtemény. Az anglikánok ehelyett a teológiát 
és vallásgyakorlatot illetően jellemzően az Anglikán Egyházak Hivatalos Imakönyvére 
(Book of Common Prayer) és utódaira támaszkodnak. Emiatt visszatérő eleme az anglikán 
identitásnak és hitvallásnak az úgynevezett lex orandi, lex credendi elve26 (az imádság 
törvénye a hit törvénye). A  18. századra a Brit Birodalom kiterjedése megnövekedett, 
így az anglikanizmus Nagy-Britannián és Írországon kívül már Észak-Amerikában 
is bizonyos hatást gyakorolt. A Brit Birodalom az amerikai alattvalókat is kötelezte, 
hogy adójukkal erősítsék az államegyházat és annak kiemelt helyzetét, miközben sokan 

23 Schanda  2012, 267–69.
24 Schanda  2012, 269.
25 A  16. századi kanonisztikában még nem határozták meg egyértelműen, hogy az oldalági rokonság, 
hányadik fokig isteni jogon tiltó házassági akadály. Ebből a szempontból pedig VIII. Henriknek is 
komoly érvei voltak, amikor a házassága isteni jogon való érvénytelenségére hivatkozott.
26 Lex orandi lex credendi (az imádság szabálya a hitnek szabálya) egy Szent Ágoston korából 
származó alapelv, amely szerint az egyház imádságaiból meg lehet ismerni az egyház hitét, mert e kettő 
között nem lehet eltérés vagy ellentmondás. Az imádság szabálya a hitnek szabálya elve mindenekelőtt 
a liturgikus imádságokra vonatkozik, amelyek így dogmatörténeti források is, de érvényes a hivatalosan 
jóváhagyott további imákra is. 
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éppen az anglikán egyház türelmetlensége, sőt üldözése elől menekültek az Újvilágba. 
Az Amerikai Egyesült Államok megalapításának éppen ezért az alapindítéka volt a Brit 
Birodalomtól és annak minden intézményétől való teljes függetlenedés, mivel az ame-
rikaiak „arra a meggyőződésre jutottak, hogy az egyéni vallásszabadságot legjobban 
olyan kormányzat alatt lehet megvalósítani, amelyet megfosztottak minden hatalmától, 
hogy adóztasson, támogasson vagy beavatkozzon bármely vallásos egyén vagy csoport 
meggyőződésébe”.27

Nem véletlen, hogy a fenti előzmények után a történelemben először az állam és egyház 
radikális elválasztására az Amerikai Egyesült Államokban került sor, amikor  1791-ben  
az Alkotmány első módosítása28 hatályba lépett. Az első alkotmánymódosítás három 
eredményt hozott: a szekularizmust, az állam és egyház szigorú szétválasztását, vala-
mint a kiegyenlítést. A szekularizmus alatt az állam és az egyház áthatolhatatlan és teljes 
elkülönülését értik. Az állam és egyház elválasztása azt jelenti, hogy bármely, vallást 
érintő törvény szükségszerűen az első alkotmánymódosításba ütközik. A kiegyenlítés 
elve azt jelenti, hogy az állam és az egyház tevékenysége összeegyeztethető, sőt mind-
kettőre szükség van egy harmonikusan működő társadalomban. A kiegyenlítés elve 
alapján az állam és az egyház közötti együttműködés előmozdítására szükség van, nem 
lehet az állam a hittel szemben se nem semleges, se nem ellenséges. A Kongresszusnak 
viszont nem szabad a hívők és az ateisták, illetve a vallások és hívők között preferen-
ciát mutatnia. Ez az alkotmánymódosítás négy alapjogot garantál: a vallásszabadságot, 
a szólás- és sajtószabadságot, valamint a gyülekezéshez való jogot. A módosítás állami 
garanciát is biztosít arra, hogy az amerikai állampolgárok kérelmeikkel az államhoz for-
duljanak. A Kongresszus29 a módosítással önmagát is korlátozta, mert a továbbiakban nem 
hozhat olyan törvényt, amely ezt a négy jogot korlátozná vagy akár feltételekhez kötné. 
A vallásszabadság biztosítéka nemcsak pozitív, hanem negatív értelemben is megvalósult, 
mivel a módosítással az alkotmány nemcsak a vallásgyakorlás szabadságát garantálja, 
hanem egyúttal megtiltja azt is, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak államvallása 
legyen vagy bármely lelkiismereti meggyőződést és vallást előnyben, valamint állami 
támogatásban részesítsen.30 Az önkéntes adományozás lehetőségét természetesen nem 
tiltja jogszabály.31 Ennek az elválasztásnak az oka azonban nem a vallással szembeni 
gyűlölet volt, hanem sokkal inkább fordítva: a vallásért és a vallásszabadságért érzett 
aggodalom.

27 Király–Rácz  2010, 23.
28 Lásd www.law.cornell.edu/wex/first_amendment (A letöltés dátuma:  2020. 03. 09.)
29 A Kongresszus – mindkét ház kétharmados többségével – kezdeményezhet alkotmánymódosítást, 
illetve szövegszerű alkotmánymódosítást szövegez meg, amelyet a tagállamok ratifikálhatnak. 
30 ‟Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof […]”
31 ‟Charitable Contribution Deductions | Internal Revenue Service.” Charitable Contribution 
Deductions. Elérhető: www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/charitable-
contribution-deductions (A letöltés dátuma:  2020. 04. 05.)

http://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment
http://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/charitable-contribution-deductions
http://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/charitable-contribution-deductions
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Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke, egy  1802-es  
levélben, egész pontosan a Connecticuti Danbury Baptista Egyesületnek írt levelében 
használta először az „elválasztás falának” (Wall of Separation) metaforáját, amellyel 
utalt az „egyház kertjének és a világ vadonjának elválasztó falára.” Jefferson kifejtette, 
hogyan értelmezi az alkotmány első módosítását: „Az egész amerikai nép óhaja, hogy 
a törvényhozás sohase hozzon olyan törvényt, amellyel vallást alapít, vagy a szabad 
vallásgyakorlást korlátozza.” Ezen alkotmánymódosítás alapján fogalmazta meg 
a Legfelsőbb Bíróság azóta klasszikussá vált az, úgynevezett elválasztás falának (Wall 
of Separation) – a jeffersoni megfogalmazásánál kiterjesztőbb – elvét: állam vagy 
állami szerv a vallás szabadságának megóvása érdekében nem részesíthet semmilyen 
támogatásban bármilyen vallást vagy vallási közösséget.32

Az alkotmánymódosítás bírói gyakorlatának pillérét és a jövőbeni törvénymódosí-
tások alkotmányos kereteit vallásgyakorlás ügyében számos legfelsőbb bírósági ítélet 
adja. Az  1971-es  a Lemon vs. Kurtzman ügy33 ítéletében azt állapította meg, hogy Penn-
sylvania  1968. évi magán, elemi és középfokú oktatásról szóló törvénye (képviseletében 
David Kurtzman) alkotmányellenes, mert sérti az első alkotmánymódosítást. Az említett 
törvény lehetővé tette volna az állami iskolák felügyeletének, hogy a magán (főleg kato-
likus) iskolák oktatóinak kompenzációt nyújtson az állami költségvetés terhére, amen-
nyiben nyilvános tankönyvekből oktatnak. Ez csak akkor volna jogszerű, ha a nyilvános 
tankönyvekből – az egyházi doktrínákkal nem minden esetben azonos tartalmú – vallási 
tételeket nem oktatnak, viszont ennek ellenőrzése nyilvánvalóan alkotmányellenes. 
A jövőbeni vallásszabadságot érintő törvényhozás kereteit azóta a háromlépcsős Lemon-
teszt34 adja: az új törvénynek világi törvényhozási céllal kell rendelkeznie, alapvető 
és elsődleges hatása nem támogathatja vagy gátolhatja a vallást, végül, a törvény nem 
vezethet az állam és a vallás túlzott összefonódásához. Az Everson v. Board of Educa-
tion ügy35 ítélete viszont jogszerűnek ítélte a buszköltségek visszatérítését New Jersey-i  
diákok számára. A bírói ítélet indoklása az volt, hogy az állami semlegességet a vissza-
térítést hívő és nem hívő diákoknak egyaránt biztosította. Az ügy alapján fogalmazták 
meg a fentiekben kifejtett kiegyenlítés elvét, amelyet néha nonpreferencia elvnek is 
neveznek. Ez egy amerikai alkotmányos doktrínává fejlődött, amelyet akkor alkal-
maznak, amikor a Legfelsőbb Bíróság az állam valamely valláshoz való kapcsolódásának 
kérdéseivel néz szembe. A McCollum v. Board of Education ügyben36 a Legfelsőbb 
Bíróság hatályon kívül helyezte azt az Illinois tagállami törvényt, amely szerint általános 
iskolai diákoknak lehetőségük volt a közoktatásban órák helyett hittant hallgatni. Az ügyet 

32 Jefferson’s Letter to the Danbury Baptists (1802). 
33 Lemon v. Kurtzman (1970). 
34 The statute must have a secular legislative purpose. (Also known as the Purpose Prong). The 
principal or primary effect of the statute must neither advance nor inhibit religion. (Also known as the 
Effect Prong). The statute must not result in an ‟excessive government entanglement” with religion. 
(Also known as the Entanglement Prong.)
35 Everson v. Board of Education (1947). 
36 McCollum v. Board of Education (1948).
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 1947. december 8-án  vitatták meg, és a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az érin-
tett iskola épületének, azaz a hittanoktatás helyszínének fenntartása – az adófizetők 
pénzéből – jogellenesen vált hitoktatás helyszínévé. Ezenkívül a bíróság megállapította, 
hogy az iskolai tisztviselők együttműködtek római katolikus, protestáns és zsidó vallások 
oktatásának előmozdításában. Ezen tények alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, 
hogy egy állami költségvetésből alapított és fenntartott általános iskolát vallási közös-
ségek nemcsak közoktatásra, hanem hittérítésre is használták, amely ellentétes az első 
alkotmánymódosítással. A Zorach v. Clauson ügyben37 viszont – három bírói különvé-
lemény mellett ugyan – jogszerűnek ítélte meg a rendkívül hasonló tényállást a Leg-
felsőbb Bíróság, azzal a különbséggel, hogy itt a New York-i  diákok a hittanórákat a köz-
oktatási épület falain kívül látogatták. A bírák közül Hugo L. Black, Felix Frankfurter 
és Robert H. Jackson különvéleményükben hangsúlyozták is: a McCollum v. Board of 
Education ügy tényállása rendkívül hasonló ehhez, hiszen a gyermekeket mindkét prog-
ramban vagy vallásos oktatáshoz irányították, vagy – Jackson bíró szavaival – „ideiglenes 
börtönbe” zárták azzal, hogy a hitoktatás helyett az iskolában kellett maradniuk. Mindkét 
esetben a kormányzati jóváhagyást kapott az eljárás. A Tom McInnis, Braunfeld v. Brown 
ügyben38 a bíróság úgy döntött, hogy az a pennsylvaniai tagállami törvény, amely bizo-
nyos kiskereskedelmi vállalkozásokat vasárnap bezárásra kötelezett, nem sértette az első 
alkotmánymódosítást. Az ügy felperese, Abraham Braunfeld azért fordult keresettel 
a jogszabály ellen, mert a vallása előírása szerint pénteken és szombaton köteles zárva 
tartani, de ha vasárnap sem tud kinyitni, ezúttal a jogszabály előírása miatt, képtelen 
lesz fenntartani magát. A Sherbert v. Verner ügyben39 a hetednapi adventista Adele 
Sherbertet kirúgta munkaadója, mert szombatonként vallása miatt nem volt hajlandó 
munkát végezni. Az állam később elutasította Sherbert munkanélküli segély követelését, 
mivel három másik munkáltató állásajánlatát nem fogata el, mert ők is ragaszkodtak 
a szombati munkavégzéshez. Sherbert ezt a szabad vallásgyakorlása korlátozásként 
értelmezte, amelynek a Legfelsőbb Bíróság helyt is adott. A Walz v. Tax Comission ügy40 

ítéletének lényege, hogy a nonprofit szervezeteknek járó szövetségi jövedelemadó-men-
tességet az egyházakra is jogszerűnek ítélte a Legfelsőbb Bíróság, mivel az egyházak 
megfelelnek a nonprofit szervezetekkel szemben fennálló követelményeknek. A döntést 
segítette az a tény, hogy az egyházak már  1802 óta ingatlanadó-menteséget élveztek. 
A bíróság ítéletében kimondta, hogy az adómentesség kérdése nem a vallásosság támo-
gatása vagy üldözése, hiszen a döntéssel egyetlen egyházat vagy vallási közösséget sem 
privilegizáltak a többiekhez képest az adómentesség megítélésekor. A közvetlen pénzügyi 
támogatásokkal ellentétben, amelyek indokolatlanul belesodorják az államot a vallási 
kérdésekbe, az adómentesség megítélése csak minimális és közvetett beavatkozást jelen-
tenek vallási kérdésekben. A bíróság megjegyezte, hogy az egyházak és vallások iránti 

37 Tim O’Neill, Zorach v. Clauson (1952).
38 Tom McInnis, Braunfeld v. Brown (1961). 
39 John R. Hermann, Sherbert v. Verner (1963). 
40 Walz v. Tax Comm’n of the City of New York (1970). 
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„jóindulatú semlegesség” már egyébként is mélyen beágyazódott amerikai nemzettu-
datba. A Mars v. Chambers ügy41 tárgyát annak vizsgálata képezte, hogy alkotmányos-e 
egy állami költségvetésből alkalmazott lelkész imádságával kezdeni a törvényhozási 
ülést. A Legfelsőbb Bíróság válasza egyértelműen igen volt, amelyet azzal indokolt, hogy 
ez egy kétszáz évnél régebbi törvényhozási hagyomány, amelyet paradox módon már 
az első alkotmánymódosítás ülése előtt is alkalmaztak. Brennan bíró nem az állami 
költségvetés szempontjából (ti. állami költségvetésből fizethető-e lelkész a törvényho-
zásban) ítélte meg a tényállást, hanem különvéleményében azt hangsúlyozta, hogy a tör-
vényhozási ima sérti a képviselők lelkiismereti és vallásszabadságának jogát, mivel azon 
világnézetüktől függetlenül valamennyiüknek részt kell venni. A Mueller v. Allen 
ügyben42 a bíróság alkotmányosnak találta azt a minnesotai jövedelemadó-törvényt, 
amely lehetőséget engedett személyi jövedelemadó levonásának az általános és közép-
iskolai hallgatók bejárási költségeiből. Ez a lehetőség a világi és egyházi iskolákba járó 
diákok szüleit egyaránt megilleti. Az ítélet nyilvánvalóan ellentétes a Lemon-teszttel, 
ezért indoklásában kiemelték, hogy a jövedelemadó levonásának lehetősége azonos 
módon jár a világi iskolák látogatása után is (úgynevezett felszíni semlegesség elve). 
A Lynch v. Donnelly ügy43 tárgya annak eldöntése volt, hogy jogszerű-e vallási üzenettel 
rendelkező tárgyak állami költségvetés terhére való kiállítása. A tényállás szerint a köz-
pénzből köztérre kiállított betlehemi jászol jogszerű, mivel annak vallásszabadságra 
gyakorolt hatása csupán közvetett, távoli és esetleges. A döntés egyúttal elismerte a val-
lásos keresztény amerikai többség vallási örökségét, és figyelmen kívül hagyta azok 
szempontjait, akik más vallási közösséghez tartoznak. Az Alan Tauber, County of Alleg-
heny v. American Civil Liberties Union ügyben,44 amelynek tárgya egy városházán 
felállított karácsonyfa és menóra volt, az Anthony M. Kennedy bíró által vezettet tanács 
az alábbi elvet dolgozta ki: az állam nem sérti az első alkotmánymódosítás követelmé-
nyét, hacsak nem támogat egyházalapítást vagy állampolgárokat bír rá akaratuk ellenére 
hitéleti tevékenységre (kényszerteszt). Az Agostini v. Felton ügyben45 a Legfelsőbb 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy New York város nem sértette az alkotmány első módosí-
tását azzal, hogy adminisztratív támogatást nyújtott egy szövetségi program támogatá-
sához, amelyben az állami iskolai tanárok tanácsadást nyújtottak magániskolákban. 
Az ügy során két olyan ítéletet vizsgált meg – Aguilar v. Felton (1985) és Grand Rapids 
School District v. Ball (1985) ügyek –, amelyeket a bíróság  12 évvel korábban hozott. 
A John R. Vile, Zobrest v. Catalina Foothills School District ügy46 lényege annak ki-
mondása, hogy egy süket, katolikus karmelita iskolába járó diák jeltolmácsa jogszerűen 
fizethető állami költségvetésből. Harry A. Blackmun bíró különvéleményében 

41 Marsh v. Chambers (1983).
42 Mueller v. Allen (1983). 
43 Geoff McGovern, Lynch v. Donnelly (1984). 
44 Alan Tauber, County of Allegheny v. American Civil Liberties Union (1989). 
45 Kevin R. Den Dulk, Agostini v. Felton (1997).
46 John R. Vile, Zobrest v. Catalina Foothills School District (1993).
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az hangsúlyozta , hogy a bíróságnak csupán a foglalkoztatási kérdésekre kellett volna 
összpontosítania, és nem kellett volna vallási kérdésekbe bocsátkoznia. Az Alan Tauber, 
Witters v. Washington Department of Services for the Blind ügy47 ítélete pedig azt mondta 
ki, hogy még az állami költségvetésből fizetett lelkipásztori képzés is jogszerű. Az ezred-
fordulón a Mueller v. Allen ügyben48 a Legfelsőbb Bíróság már addig ment, hogy össze-
egyeztethetőnek tartotta az amerikai radikális állam-egyház elválasztás alkotmányos 
modelljével a felekezeti iskolák költségvetési – az ügyben számítógépek, tanszerek és tan-
segédletek kölcsönzése – támogatását. Clarence Thomas bíró megítélése szerint a költ-
ségvetési támogatás vallási szempontból teljesen semleges és világi – egész pontosan: 
közoktatási – célokat is szolgált, ezért senki sem gondolhatja, hogy a kormány hittérítést 
finanszíroz magániskolákban, annak ellenére, hogy az ügyben vallási semlegesség alapján 
nyújtott költségvetési támogatás vallási célokat is elősegített. A Legfelsőbb Bíróság 
minden döntést alávetett az úgynevezett semlegességi tesztnek (neutrality test),49 amely 
megköveteli a kormányzattól, hogy a vallási közösségeket a többi szervezettel azonos 
elbírálásban részesítsen, amelynek költségvetési finanszírozás esetében van kiemelkedő 
súlya. A semlegességi teszt alkalmazására első esetben a John E. Ferguson Jr., Zelman 
v. Simmons-Harris ügyben került sor, amelynek gyökerei az  1990-es  évekre nyúltak 
vissza: a clevelandi általános iskolák nehezen működtek, és képtelenek voltak ellátni 
az elemi oktatást. Erre válaszul Ohio állam az ilyen iskolákban tanuló hallgatók szüleinek 
utalványt juttattatott, amelyek felhasználhatók voltak magániskolákban is, s ezek között 
több egyházi iskola volt. Ezzel felmerült annak lehetősége, hogy az utalványokon 
keresztül egyházi intézmények költségvetési támogatásban részesülnek. Ohio képviselői 
hangsúlyozták, hogy az utalványban szereplő összeget nem közvetlenül az egyházi isko-
láknak ítélték oda, hanem magánszemélyeknek jutották el, akik ezt követően a pénzt 
világi vagy egyházi iskolákban egyaránt felhasználhatták. A tagállam rámutatott számos 
egyéb, vallási szempontból semleges feltételre is, amelyek alapján az utalványokat a csa-
ládoknak odaítélték. A Legfelsőbb Bíróság csekély többséggel (5:4 arányban) megálla-
pította, hogy az ohiói program nem sérti az alkotmány első módosítását, és semlegesen 
kezeli a vallási hovatartozást, célja pedig kizárólag az ohiói gyermekek tankötelezettsé-
gének eleget tenni, illetve a közoktatást biztosítani.50

A pandémia lehetséges hatása az állam és egyház viszonyára

Egyre több amerikai tagállam korlátozza a szabad mozgást a COVID–19-járvány ter-
jedése miatt. Első körben Washington, Ohio, Louisiana, Oregon, Michigan, Indiana 
és Massachusetts szólította fel lakosságát, hogy maradjak otthon, majd Wisconsin, 

47 Alan Tauber, Witters v. Washington Department of Services for the Blind (1986). 
48 Keven R. den Dulk, Mitchell v. Helms (2000).
49 Leaming  2020, 882 
50 John E. Ferguson Jr, Zelman v. Simmons-Harris (2002). 
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 Delaware és Új-Mexikó csatlakozott a kijárási korlátozást alkalmazó államokhoz. Jelenleg 
az Amerikai Egyesült Államok a harmadik a járvány által legjobban sújtott ország 
a világon. Az élelmiszer- és gyógyszerutánpótlás elosztásában már a Nemzeti Gárda 
is részt vesz.51 A pandémiás helyzet gazdasági következményeire válaszul  2020. április 
5-én  egyhangúlag, kétpárti egyetértésben fogadta el az amerikai szenátus az új típusú 
koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó, kétezer milliárd dollár 
értékű gazdaságélénkítő csomagot. A törvényjavaslat eredetileg  1000–1300 milliárd 
dolláros kiadást tervezett, de az egyeztetések során bővült csaknem kétezer milliárdra. 
A képviselőház vélelmezhetően soron kívül el fogja fogadni, amelyet az elnök – elő-
zetes bejelentése alapjén – azonnal alá is fog írni.52 A tervezet jelenleg nagyvállalatokat, 
közép- és kisvállalkozókat, továbbá szövetségi államokat és városokat anyagilag segítő 
intézkedéseket tartalmaz, de segít az egyéni adófizetők napi gondjainak enyhítésében is.

A koronavírus hatalmas csapást mért az amerikai gazdaságra és a munkaerőpiacra, 
hetek alatt – korábban nem látott számban – veszítették el a munkájukat az emberek. 
 2020 áprilisáig több millióan kértek munkanélküli segélyt, két hét alatt tízmillió (!) állás-
talant regisztráltak részben azért, mert a kormányzat várt mentőcsomagja megkönnyítette 
a munkanélkülivé válást. A munkanélküliségi ráta jelentősen megugrott, a  2020. feb-
ruári 3,5%-ról 4,4%-ra, ami  2017 augusztusa óta a legmagasabb munkanélküli arány.53

A COVID–19-járványhoz hasonló pandémiák szerencsére ritkák, sok más társa-
dalmi probléma enyhítésében és megoldásában a vallási közösségeknek már régóta 
komoly eredményeik vannak. A vallási közösségek és vallásos hátterű egyéb szerve-
zetek az államokban száz éve hajléktalanszállókat üzemeltetnek. Vallási közösségek 
biztosítják jelenleg az államokban a hajléktalanszállások 60%-át. Hatalmas szerepük van 
más diszkriminált társadalmi csoportok megsegítésében, például drogfüggők rehabili-
tációja, büntetett előéletűek társadalmi reintegrációja. A betegek és a kiszolgáltatottak 
egyértelműen profitálnak a vallási közösségekből, de a vallási közöség saját tagjai is álta-
lában tovább élnek, ritkább közöttük depresszió, kevesebb az öngyilkosság, dohányzás, 
szexuális visszaélés, jobb a rák és szív- és érrendszeri betegségek túlélése, kevesebb 
a válás, nagyobb társadalmi támogatottságuk, elégedettebbek és általában kötelesség-
tudóbb és áldozatkészebb állampolgárok. Az aktív keresztények (azok, akik rendszeresen 
részt vesznek vallásos szolgálatokon, és aktív vallásgyakorlók is) nemcsak a gazdasági 
fellendülés időszakában, hanem recesszióban is sokkal előnyösebb pozícióban vannak. 
Természetesen a vannak egyértelműen kormányzati hatáskörbe tartozó feladatok (pél-
dául oltások kifejlesztése, kijárási tilalom elrendelése, járványügyi szabályszegők meg-
büntetése), mégis sokkal súlyosabb társadalmi következményei lennének a járványnak 
a vallási közösségek szociális és lelki támogatása nélkül.54

51 Asboth  2020. 
52 Az Egyesült Államok megszavazta a gazdaságélénkítő csomagtervet (2020).
53 Újabb jele a koronavírus pusztításának: nagyot ugrott az amerikai munkanélküliség (2020). 
54 Byron  2020. 
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Összefoglalás

Az Amerikai Egyesült Államoknak a vallásszabadság és vallási türelem területén tör-
ténelmi érdemei vannak, hiszen megalapításának eleve az egyik oka volt a Brit Biro-
dalomtól és annak minden intézményétől, így az anglikán egyháztól való elszakadás. 
Az amerikai nemzet a szabad vallásgyakorlás biztosítékát az állam és egyház radikális 
elválasztásában látta, amelyben az államnak nincs jogköre vallási közösségek adóztatá-
sára, támogatására, illetve bármilyen más beavatkozásra vallási kérdésekben. A vallás-
szabadság biztosításának kiemelt óhaját semmi nem mutatja be jobban, mint az a tény, 
hogy  15 évvel a függetlenség kikiáltása után már az első alkotmánymódosítás szavatolta 
a szabad vallásgyakorlást. A törvényhozás a módosítással önmagát is korlátozta, mert 
többé nem hozhat olyan törvényt, amely ezt a jogot korlátozná vagy feltételekhez kötné 
(Establishment Clause és Free Exercise of Religion).

Az államokban a Legfelsőbb Bíróság alkotmánybíróságként is működik, amelynek 
döntéseit és mozgásterét egyik oldalról az Alkotmány, az első alkotmánymódosítás 
cikkelyei, másik oldalról viszont a rendkívül erős politikaformáló vallási közösségek 
törekvései szegélyezik. Az amerikai társadalom vallásos közösségeinek jogos és józan 
nyomására a bíróság úgy kíván reagálni, hogy közben az alkotmányosság talaján 
marad. Nehezíti az egységes joggyakorlatot annak ténye, hogy az Establishment Clause 
az amerikai állam és az egyházak radikális elválasztását fogalmazták meg, miközben 
a szabad vallásgyakorlás elve (Free Exercise of Religion) pedig az állammal való 
együttműködést segíti. A jelenlegi bírói gyakorlat általában az alábbi öt alkotmányos 
teszt alapján biztosítja egy tényállás megítélésekor az első alkotmánymódosítás 
érvényesülését. Az első a Lemon-teszt (1971), amely szerint az új törvénynek világi 
törvényhozási céllal kell rendelkeznie, alapvető és elsődleges hatása nem támogathatja 
vagy gátolhatja a vallást, végül a törvény nem vezethet az állam és a vallás túlzott 
összefonódásához. Másodszor, a bíróságok megpróbálják „egyensúlyba hozni” az állam 
és az egyén érdekeit, amint azt a Sherbert v. Verner ügyben (1963) tették, amelynek ítélete 
biztosította, hogy egy nő munkanélküli ellátásban részesüljön, miután elbocsátották, 
mert vallási meggyőződésből megtagadta szombatonként a munkavégzést. Harmadszor, 
a bíróság mérlegeli, hogy a jogszabályok közvetlen vagy közvetett módon akadályozzák-e 
a szabad vallásgyakorlást, mint például Braunfeld v. Brown (1961) ügyben. Negyedszer, 
a bíróságnak a vallásszabadság jogát egyéb, rivalizáló joggal kell összevetnie. Ilyen 
lehet például a pacifizmus, mint például a Gillette v. Egyesült Államok (1971) ügyben 
vagy az egyházak mentesülése az ingatlanadók alól, például a Walz v. adóbizottság 
(1970) ügyben. Ötödször, a bíróság szigorúan ellenőriz minden olyan jogszabályt, amely 
közvetve vagy közvetlen módon bármely vallási intézményt támogatna, illetve közvetlen 
vagy közvetett előnyt kínálna a vallási intézmények számára.

Az egyházak kevés kivételtől eltekintve mindenhol nonprofit szervezeteknek minő-
sülnek, amelyek állami támogatása megkerülhetetlenül felveti az egyházak közvetett 
támogatásának jelenségét, miközben a támogatás nem az egyház pasztorálási feladatait, 
hanem valamely szociális vagy közoktatási tevekénységét ösztönzi. Nem elhanyagolható 
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az a tény, hogy a vallási-felekezeti viszonyok nem feltétlen esnek egybe az amerikai 
közélet legfontosabb törésvonalaival, így az alkotmánymódosítás két és fél évszázaddal 
ezelőtti indítékai (ti. szabad vallásgyakorlás védelme az állammal szemben) már nem 
reálisak, miközben a vallási közösségek pozitív, azaz közhasznú (egészségmegőrző, reha-
bilitációs, kulturális, művészettámogató, tudományos, irodalmi, oktatási, ifjúságvédelmi, 
esélyegyenlőségi, sporttámogatási, szociális stb.) tevékenységei az állam szempontjából 
is támogatandók. A Legfelsőbb Bíróság ezért azt a gyakorlatot követi, hogy jogszerűnek 
ítéli meg az egyházak azon közhasznú feladatainak állami támogatását, amelyek nem 
kötődnek pasztorálási feladatokhoz, s amelyek bármely más világi nonprofit szervezet 
esetében jogszerűen támogathatók.

A 21. századra az amerikai állam és egyház elválasztása ezért összességében csak 
korlátozott mértékű, a Legelsőbb Bíróság alkotmányértelmezése pedig egyértelműen 
a megengedhetőség irányában fejlődik. Az Amerikai Egyesült Államok jelenleg 
a COVID–19 terjedésnek lassításával, a fertőzés egészségügyi és gazdasági következ-
ményeinek felszámolásával van elfoglalva, amelynek példátlan költségei vannak, s amely 
a szociális költségvetést is érinteni fogja. A munkanélküliek tömeges szociális és lelki 
támogatásában vallási közösségek eddig is oroszlánrészt vállaltak. Az Amerikai Egye-
sült Államok kormányzata a pandémia következtében – megítélésem szerint – szükség-
szerűen és intenzívebben fog támaszkodni ezekre a vallási közösségekre, azok szociális 
kapacitására, amely intézményesítettebb együttműködésben fog megvalósulni.
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Az irgalmas szeretet és a karitász jelentősége 
az egyház hármas – kormányzati, megszentelő 

és tanító – küldetésében

Ujházi Lóránd
A Római Birodalom igazgatási rendszere alapvetően öt elemet tartalmazott: külügy, 
belügy, pénzügy, igazságügy és hadügy.1 A szociális kérdések nem képezték az antik 
államigazgatás klasszikus területét. Később a felvilágosult abszolutizmus korában 
kiadták a jelszót: a közérdek akár a köz ellenében is. Sokan ezért a jóléti állam születését 
annak a szociális hálónak a kialakításával kapcsolják össze, amely megtalálta a helyes 
egyensúlyt a polgárok öngondoskodása és a szükséges állami beavatkozás között. 
Az állam létezése szempontjából azonban klasszikusan a terület, a lakosság és ezek 
fölötti főhatalom jelenti az állam létezésének conditio sine qua nonját,2 és nem a „szociális 
gondoskodás”. Az úgynevezett „jóléti vagy szociális államban” hangsúlyos elem a szociális 
gondoskodás, amely meghatározott köz- és államigazgatási szerveken keresztül történik. 
A történelem azonban azt bizonyítja, hogy az állam szociális gondoskodás nélkül is 
létezik. Az egyház természetétől azonban éppen az lenne idegen, ha az (szociális vagy 
jóléti) államhoz hasonlóan élesen elkülönülne egy szociális szegmens. Ez ugyanis azt 
sugallaná, hogy az egyházban – kizárólag – ez a hivatalegyüttes felel a szeretet tetteinek 
az előmozdításáért, amíg más hivataloknak ezen a területen nincs felelőssége. Mindezzel 
nem vitatjuk a modern állam igyekezetét a szociális szféra területén, de látni kell, hogy 
az alapvetően más kormányzati logika alapján épül fel.

Ezzel szemben a katolikus egyház esetében éppen fordított jelenségnek lehetünk 
tanúi. Az egyház igazgatási rendszerében ugyanis marginálisnak tűnnek azok az intéz-
mények, amelyek a „szociális” területekért felelnek. Elkülönült szegmensként – a meg-
szentelés, a tanítás és a kormányzás mellett – a modern állammal szemben a „szociális 
ágens” nem jelenik meg. Továbbá mind a római kúria, mind a részegyházak hivatalai 
között arányaiban alacsony azoknak a hivataloknak a száma, amelyek kifejezetten a sze-
génygondozásért vagy a társadalom perifériájára került csoportokért felelnek. Mégis 
az egyház az alapító példája és utasítása alapján – „gyógyítsatok betegeket, támasszatok 
föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen 
adjátok” (Mt  10, 7) – egész küldetését meghatározza a karitatív szeretet. A karitatív 
szeretet a három ág mellett külön nincs nevesítve, de jelentősége miatt az átsugárzik 
mind a kormányzó, mind a megszentelő, mind a tanító küldetésre.3 Sőt a karitatív sze-

1 Lőrincz  2010, 27–28. 
2 Igaz ugyan, hogy a közjó megvalósítása a „jó kormányzás” alapküldetése, de azt nem vitathatjuk, 
hogy amennyiben az állam ezt nem valósítja meg, azzal megszűnne létezni. Erről átfogó bemutatást ad: 
Frivaldszky  2016.
3 Hierold  1999,  1028–1032. 
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retet egyfajta összekötő kapocs is az említett három ág között. Lehetetlen az egyház 
kormányzati, megszentelő vagy tanító küldetéséről beszélni, anélkül, hogy az egyben 
ne lenne kapcsolatban a karitásszal. A karitász az egyház hármas tevékenységében való 
egyetemes megjelenése miatt el is mosódnak a határok: sokszor a szeretet tetteinek 
konkrét megnyilvánulása egyszerre tartozik a tanító, a megszentelő vagy a kormányzati 
tevékenységhez. Illetve, a karitász olyan sokszínű az egyház életében, hogy képtelenség 
minden területét egy tanulmányban lefedni.4

Mindebből jól látszik, hogy az állammal szemben az egyháznak conditio sine qua 
nonja az irgalmas szeretet alkalmazása. Sőt nem túlzás Salvatore Berlingo általános 
kánonjogi monográfiájának a címe: Igazságosság és szeretet az egyház működésében.5 
A szerző a címmel is jelzi, hogy a szeretet az egész kánonjogi rendszerben, a legkü-
lönbözőbb szabályozási területeken, az általános normáktól, a szentségi jogi részen 
keresztül, az egyház hierarchikus felépítéséig, az eljárás- a bűntető- és a vagyoni jogi 
részekig mindent átjár. Olyan jogi rendszert, amelyben nem jelenik meg az igazságosság, 
nem lehet jogrendszernek nevezni, amelyben pedig nem jelenik meg a szeretet, azt nem 
lehet kánonjogi (jog)rendszernek nevezni.6 Carlos José Errázuriz pedig ennek kapcsán 
szemléletesen megjegyezi, hogy a szeretet alapparadigmája sokkal mélyebben jelen 
van az egyházban, minthogy azt csak az egyház „operatív” működéséhez kapcsoljuk.7 
Az egyházi tanítóhivatal szintjén XVI. Benedek az Intima Ecclesiae natura kezdetű 
motu propriójában kifejezte, hogy a szeretet szolgálat az egyház konstitutív eleme.8

A jelenlegi pápa megnyilatkozásai, a kúriareform, a diplomáciai testület új pozicio-
nálása és a katolikus egyház válságkezelésben való részvétele egyben azt is jelzi, hogy 
a katolikus egyház – a Szentszék irányításával nemcsak a szegénygondozás helyi szintű 
enyhítésében, hanem globális szinten is helyet kér magának a tág értelemben vett biz-
tonsági kihívások kezelésében. Ebben a tanulmányban ennek fényében arra keresem 
a választ, hogy a karitatív szeretet alapítótól származó példája és utasítása, hogyan 
érvényesül a hármas – kormányzás, megszentelés és tanítás – küldetés területén. Ferenc 
pápa az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításban kánonjogi szempontból is meg-
határozó kijelentést tett: „Az Egyház számára a szegényekkel való törődés elsődlegesen 
teológiai kategória, megelőzve minden kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai 

4 Ezt jól szemlélteti a római Santa Croce konferencia kiadványa, amely több mint 500 oldalon 
keresztül és majd húsz tanulmányban vizsgálja a karitász jelenlétét az egyház életében (Miñambres 
 2008). Bár monumentális és sokoldalú munkáról van szó, de még ez sem fedi le az összes területet. 
5 Berlingò  1991. 
6 Minelli  2008, 321–335.
7 „Per questo motivo preferisco parlare del servizio della carità nella Chiesa, anziché della Chiesa, 
giacché quest’ultimo modo di esprimersi può essere interpretato in modo indebitamente restrittivo, 
come si prendessero in considerazione unicamente le iniziative di carità conesse in vari modi alla 
Chiesa in quanto istituzione.” (Errázuriz  2008,  170–171.)
8 „Caritatis etiam ministerium pars est constitutiva Ecclesiae missionis et irrenuntiabilis est expressio 
propriae ipsius essentiae.” (XVI. Benedek  2012, 996–1004.) 
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kategóriát.”9 Amennyiben a szegényekkel való törődés valóban teológiai fogalom, akkor 
a szegénygondozásnak a kánonjogi rendszerben is manifesztálódni kell. A kánonjog 
ugyanis a teológia szolgálatában áll. Ez igaz mind az egyetemes egyházra, mind a rész-
egyházra, mind a regionális, mind a globális biztonság előmozdítására.

Ez utóbbi kapcsán hangsúlyozni kell, hogy az egyház nemzetközi válságkezelésben 
való jelenléte ugyanis alapvetően nem (biztonság)politikai megfontolásokra (bár kétségte-
lenül a szempontok között ez is megjelenik (például keresztények biztonsági helyzetének 
javítása)10 vezethető vissza. Inkább arra az egyetemes küldetésre alapozódik, amel-
lyel az alapító ruházta fel. Eltekintve a kérdés nemzetközi jogi aspektusától, mármint, 
hogy a Szentszék (illetve a Vatikán) a nemzetközi jog alanyaként jogosult a nemzetközi 
viszonyok értékelésére,11 küldetését – legalábbis az egyház önreflexiója alapján – az ala-
pító legfőbb felebaráti szeretetparancsára vezeti vissza (Mt 22,37–40). Ennek sajátos 
vetülete a legkiszolgáltatottabbak irányába való segítés: „amit a legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, nekem tettétek” (Mt 25,40). Továbbá a katolikus egyház a nem-
zetközi viszonyok alanyaként nemcsak a keresztény vagy a katolikus többségű régiók, 
hanem az egész világon zajló konfliktusok áldozataiért felemelheti a szavát. Ez ismételten 
nemcsak a Szentszék nemzetközi jogalanyiságával, hanem teológiai szempontokkal áll 
összefüggésben: „Krisztus emberré lett, bizonyos természetfölötti szolidaritással egy 
családdá tette, és magához kapcsolta az egész emberiséget, a szeretetet pedig tanítvá-
nyai ismertető jegyévé rendelte” (Apostolicam actuositatem – a továbbiakban AA 9).

Bizonyos szempontból a katolikus egyház „kegyelmi” időszakban van. Talán soha 
nem állt ennyire a biztonsági, politikai és kulturális realitások talaján a történelem 
folyamán, mint jelenleg. A II. vatikáni zsinat, az azt követő pápai és szentszéki doku-
mentumok – beleértve a hatályos Egyházi Törvénykönyvet is – birtokában az egyház 
nem az események után fut. Az állammal, a nemzetközi szervezetekkel való együttmű-
ködés közjogi szabályozása, a biztonsági helyzet naprakész monitorozása és értékelése 
lehetővé teszi, hogy eredeti hármas küldetését a karitász jegyében a jelenlegi válságok 
enyhítése érdekében használja fel. A zsinat és az azt követő pápák egyre inkább olyan 
körülményeket hagytak utódaikra, hogy az emberiség nagy válságaira reflektálhassanak.

A karitatív szeretet alapelve a kormányzati tevékenység területén

Az egyház – bár kétségtelenül hordoz szinodális elemeket, de – lényegéből fakadóan 
hierarchikus közösség. Így a szeretet tetteire vonatkozó alapelveknek a hierarchia 

9 Ferenc  2013,  1103. Lásd még Laffitte  2008, 6–18.
10 Ujházi  2018, 211–222.
11 Antonini  2015, 5–16.; Duchesne  1908.; Graham  1959.; Hanson  1987.; Arangio-Ruiz  1996, 355–
369.; Araujo  2001, 292–336.; Barbato  2013, 27–48.; Bathon  2001, 597–632.; Morss  2015, 927–946.; 
Gratsch  1997.; Seyersted  1965, 31–82.; Chong–Troy  2011, 335–354. 
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 egyházkormányzati tevékenységében kézzel foghatóvá kell válni.12 A jogalkotó számos 
fórumon nyilatkozott emellett arról, hogy a szeretet tetteinek alkalmazása az a terület, 
ahol a laikus Krisztus-hívők eminens módon működhetnek együtt a hierarchiával.13 
Az irgalmas szeretet alkalmazása nem a történelmi vagy a biztonságpolitikai helyzet 
által előállt, a kihívásokra való akár szükséges egyházi válaszlépés. Az alapító utasítása 
alapján állandó elem. A Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitúció az egyházról a mai 
világban már a bevezetőben megfogalmazza, hogy az egyház bensőséges kapcsolatban 
áll az emberiséggel.14 Ebben a tekintetben az egyház nemhogy nem maradhat érzékeltlen 
sem a globális, sem a regionális biztonsági kihívások irányába, hanem kötelezettségének 
tekinti a szegények, az éhezők, a betegségek, a háborúk áldozatainak felkarolását.15

Az egyház vezetés-irányításának pásztori beállítottsága feltételezi az emberiség 
globális problémái iránti érzékenységet. Az egyház ezt az alapbeállítottságát a törté-
nelmi és a biztonsági helyzetet figyelembe véve alkalmazza a kormányzás, a megszentelés 
és a tanítás területén. Találóan jegyzi meg Salvatore Berlingò, hogy a hierarchia minden 
szintjét a püspökök testületétől, a római pápa hivatalán, az egyetemes zsinaton, a római 
kúria dikasztériumain keresztül a pápai követekig, az egyházmegyék és a tartományok 
irányításáig, a plébániai szintig át kell hogy járja az irgalmas szeretet. Ezért az egyes 
egyházi hivatalok vonatkozásában nem kell miden esetben külön említeni, hogy az adott 
hivatal részt vesz a szeretett tetteinek előmozdításában. Amennyiben csak azoknak 
az egyházi hivataloknak és szervezeteknek tulajdonítanánk szerepet a karitatív szeretet 
terén, amelyeknek a profiljában vagy a működését szabályozó joganyagában, illetve 
a szabályzatában az ilyen jellegű tevékenységre konkrét utalás történik, az az egyház 

12 Berlingò  1993, 91–120. 
13 A laikus krisztushívőkről szóló Christifideles laici kezdetű apostoli buzdítás: „Ezen az úton 
nagyszámú, önmagát serényen elkötelező világi hívővel találkozunk, akik társadalmi és politikai téren 
a legváltozatosabb intézményes formákban vagy önkéntesen még a legszegényebbek szolgálatára is 
szentelik magukat.” N. 6. Illetve még határozottabban a 41. pontban: „A társadalom szolgálata sokféle 
módon juthat kifejezésre és valósulhat meg: vannak önkéntes egyéni és intézményes kezdeményezések 
az egyes személynek nyújtott segítségtől kezdve a személyek sokféle közösségének támogatásáig. 
Az egész Egyház, mint ilyen, közvetlen meghívást kap a szeretetszolgálatra: […] Az Egyház ezért 
különösen becsüli a könyörülő jóságot a szűkölködők és a betegek iránt, a karitatív tevékenységet 
és a kölcsönös segítségnyújtást, melyek a mindenfajta emberi ínség enyhítésére szolgálnak. 
Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek régi és mindig új formáiban megmutatkozó felebaráti 
szeretet lényeges eleme a világ keresztény szellemű átformálásának, ami a világi Krisztus-hívők sajátos 
feladata.” (II. János Pál  1989, 402–403.; 470–471.)
14 Az öröm és remény, a gyász és szorongás, amely a mai emberekben, főként a szegényekben 
és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása, 
és nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra ne találna szívükben. A tanítványok közössége 
ugyanis emberekből, sőt Krisztusban egységet alkotó emberekből áll, akiket a Szentlélek irányít 
az Atya országa felé vezető zarándokúton, és megkapták az üdvösség hírét, hogy mindenkinek 
elmondják. Ezért e közösség az egész emberi nemmel és annak történelmével valóban bensőséges 
kapcsolatban érzi magát (GS 1.). 
15 Missaglia  2006,  104–124. 
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felfogásától idegen jogpozitivista megközelítés lenne.16 Az első közösségekben például 
minden különösebb szabályozás és terv nélkül „spontán” módon fordultak a szegények 
felé (2Kor 9,  13–14, 2Kor 8,  10; Ap. Csel 2, 44–45; 4, 32–35). Ez nem jelenti, hogy ne 
lett volna szükséges, hogy az irgalmas szeretet tetteit később szabályozott keretek között 
gyakorolják. Az egyház első századi spontaneitása azonban arra utal, hogy a karitász 
olyan mélyen gyökerezik az egyház életében, hogy az már a (az egyébként szükséges) 
jogi szabályozás és intézményesülés előtt megjelent.

Az egyház intézményesülésével a szegénygondozás is kereteket öltött, majd az intézmé-
nyek jogi szabályozást kaptak. Tekintve, hogy az egyház hierarchikus közösség, érthető, 
hogy a jogalkotó a hierarchia egyes szereplői kapcsán konkrétan megfogalmazza, hogy 
azok hogyan kapcsolódnak a szeretetszolgálathoz.17 Adolf von Harnack megjegyzi, hogy 
a 3. századra már megkülönböztethető az a karitász, amelyet az egyén végez, és a kari-
tász, amelyet az egyház intézményes keretek között teljesít.18 Ez ma sincs másképp. Amel-
lett, hogy keresztségéből származóan minden Krisztus-hívőnek kötelessége az egyház 
ügyén, így annak szeretet tettein dolgozni (208. kánon – a továbbiakban: k.), az egyház 
egyes nevesített intézményei szervezet keretek között végzik ezt a tevékenységet.

Mivel a legfőbb kormányzati hatalom a római pápa kezében összpontosul, elvárható, 
hogy a szeretet tetteinek gyakorlásában is élen járjon. A hatályos törvénykönyv a római 
pápa kormányzati hatalmáról szóló bevezető kánonban jelzi (331. k.), hogy „a pápa köz-
vetlen, egyetemes, teljes és legfőbb hatalmát az egyházban mindig szabadon gyako-
rolhatja”. Ugyanez a kánon azonban a péteri címek felsorolásánál említi, hogy a pápa 
az egész egyház „pásztora”. Az evangéliumi alapokkal (Jn  10,  11; Mt  15, 24; Mt  20, 28) 
rendelkező jó pásztor kifejezést a jog régtől magáévá tette, és integrálta az egyházkor-
mányzati tevékenységre vonatkozó joganyagba. Így a hatályos jogból akár arra is lehet 
következtetni, hogy a kormányzati hatalom szabad gyakorlásának még a pápa esetében 
is van határa: igaz inkább teológiai mintsem jogi, az pedig a pásztori minőséghez való 
hűség.19 A pásztor ugyanis nem pusztán kiegészítő, hanem lényegi attitűdje az egy-
házkormányzati tevékenységnek, a legszorosabban kapcsolódik a caritas fogalmához 
és annak életre váltásához.20

A jogi szövegekben ritkában használt, de a római pápa „hivatalára” vonatkozóan 
ugyancsak nagy hagyományokkal rendelkező kifejezés a servus servorum Dei – Isten 
szolgáinak szolgája. Ez a kifejezés is a pápa kormányzati hatalmának szolgáló aspektu-
sára világít rá.21 A Nagy Szent Gergely pápára (590–604) visszavezethető szófordulatot 
a pápák sokáig nemcsak magukra, hanem a többi püspökre is alkalmazták.22 A kormány-
zati hatalom teológiai megközelítése szempontjából nyilván nem helytelen akár az összes 

16 Errázuriz  2008,  171. 
17 Condorelli  2008, 41–92.; Pioppi  2008,  105–144.
18 Harnack  1902,  1920.
19 Walf  1998, 481; Molano  2004, 592–593.
20 Semeraro  2005,  15–16. 
21 Levison  1916, 384–386. 
22 Nagy Szent Gergely: Patrologia Latina P.L., LXXV, 87.
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püspök – sőt minden pap vagy akár Krisztus-hívő – ilyen megnevezése. Minden keresz-
ténynek hivatása ugyanis, hogy szolgálja Istent a felebarátban (Róm 6,13;  12,11;  14,18; 
Róm 5,17.21; 2Tim 2,12). A titulus római pápa vonatkozásában való hangsúlyozása még 
inkább kiemeli, hogy a legfőbb kormányzati hatalom gyakorlásának a szolgálat szel-
lemében kell történni. Nagy Szent Gergely pápa még pápasága előtt kezdte használni 
a címet, a pápai kancelláriába pedig részben a konstantinápolyi pátriárkai udvarban 
tapasztalt címkultusz ellensúlyozására vezette be.23

Tekintve, hogy az egyház hierarchikus közösség a legfőbb hatalom gyakorlásának 
ilyen jellegű orientációja átsugárzik az egész hierarchikus közösségre. Ezt sajátosan 
szemlélteti, hogy a pápát kormányzati hatalmában segítő Római Kúria működését jelenleg 
még szabályozó Pastor Bonus kezdetű apostoli konstitúció bevezetője a kormányzati 
hatalom általános bemutatásánál a pápai címek közül fontosnak tartja kiemelni, hogy 
a pápa servus servorum Dei. Sőt ugyanitt a konstitúció kiemeli: a római püspök „veze-
tője a szeretett tetteinek, és a szeretet tevékenység szolgálatában áll”.24 Jesús Miñambres 
rámutat, hogy ennek ellenére a pápa kormányzati hatalmát bemutató szakirodalom csak 
töredéke tér ki a pápai hivatalt szubsztanciálisan meghatározó szolgáló szeretet alap-
paradigmájára.25

A római pápa tanítóhivatali megnyilatkozásai sajátos és egyedülálló módon mozdítják 
elő a szeretett tetteit. Nem lehet elmenni azon enciklikák mellett, amelyek az irgalmas 
szeretet egyes területére vonatkoznak, mindig figyelembe véve az éppen aktuális globális 
és regionális társadalmi és biztonsági kihívásokat.26 Hasonlóan komoly iránymutatásul 
szolgálnak azok a cselekedetek, amelyekkel a pápák a legelesettebbek iránti figyelmük 
megható jeleit adják. A jelenlegi pápa különösen nagy figyelmet szentel az ilyen jel-
legű szeretet tetteknek (nagycsütörtöki lábmosás, palota szegényeknek való átengedése, 
zuhanyzó építése a hajléktalanoknak, a menekültek meglátogatása stb.). Ez nem pusztán 
a szolidaritás kifejeződése, hanem jelzi, hogy az irgalmas szeretet a legfőbb kormányzati 
hatalom gyakorlásának integráns részét képezi.

A római pápát a legfőbb kormányzati hatalmának gyakorlásában a római kúria dikasz-
tériumai segítik. A római kúria működését szabályozó Pastor Bonus kezdetű apostoli 
konstitúció az egész kúria vonatkozásában kiemeli a diakónia jelentőségét.27 II. János 

23 Schmitz  1913.
24 „Id vero ad singulos Episcopos in propria cuiusque particulari Ecclesia spectat; attamen tanto 
magis ad Romanum Episcopum pertinet, cuius ministerium Petrianum in universalis Ecclesiae 
bonum utilitatemque procurandam incumbit: Romana enim Ecclesia praesidet «universo caritatis 
coetui». ideoque caritati inservit. Ex hoc potissimum principio processerunt vetusta illa verba «Servus 
Servorum Dei», quibus Petri Successor denominatur atque definitur”. (II. jános Pál  1988, 843.)
25 Miñambres  2008, 254. Pozitív ellenpéldaként idézi: D’ Onorio  1992; De La Hera  1993, 515–540. 
26 XIII. Leó  1891, 641–670.; XI. Pius  1931,  177–285.; XXIII. János  1961, 401–464.; VI. Pál  1967, 257–
299.; VI. Pál  1971, 401–444.; II. János Pál  1981, 577–647.; II. János Pál  1988, 513–586.; II. János Pál 
 1991, 793– 867.; XVI. Benedek  2006, 217–279.; XVI. Benedek  2012, 996–1004. Ehhez összefoglaló 
munka: Hebda  2016, 339–359.
27 II. János Pál  1988, 443.
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Pál már a konstitúció címével is jelzi, hogy az egyház legfőbb vezetés-irányítási szerve 
a jó pásztor –Pastor Bonus – szellemében jár el. II. János Pál egyébként is szerette 
a kormányzati hatalomhoz kapcsolódó rendelkezéseinek a címében szerepeltetni a pász-
torra való utalást: így a papnevelésről szóló Pastores dabo vobis kezdetű szinódus utáni 
apostoli buzdításának,28 vagy a Pastores gregis kezdetű püspöki szolgálatról szóló apos-
toli buzdításának a címében.29 Ez utóbbi dokumentumban számos alkalommal felhívja 
a pápa a püspöktestvérei figyelmét, hogy a kormányzati feladataikat az irgalmas szeretet 
jegyében gyakorolják. Ennek legszemléletesebb összefoglalóját a dokumentum  20. pontja 
adja, amely a kormányzati feladatok gyakorlása kapcsán megjegyzi: „A procurator pau-
perum, »a szegények gondozója« mindig egyik neve volt az Egyház pásztorainak, s nekik 
ma is ennek kell lenniük, hogy megjelenítsék és elevenné tegyék Jézus Krisztus evangé-
liumának üzenetét, ami mindenki reményének alapja, s különösen azoké, akik egyedül 
Istentől remélhetnek emberhez méltóbb életet és jobb jövőt. A pásztorok példájától indítva 
kell megvalósítania az Egyháznak és az egyházaknak azt a »szegények iránti pozitív 
megkülönböztetést«, amit a harmadik évezred programjaként mutattam meg.”30

Ami az operatív szintet illeti, Ferenc pápa a kurián belül külön csúcsszervet – Dikasz-
térium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában – hozott létre, amely a társadalmi 
igazságosság előmozdításában, a szegények, a menekültek gondozásában segíti a pápát 
a legfőbb kormányzati tevékenységében. A dikasztériumot Ferenc pápa állította fel, de 
ez nem jelenti, hogy az új „csúcsszerv” létrehozása előtt nem lett volna olyan központi 
szerv, amely a római pápát ezen a területen támogatta volna. A dikasztériumba integrált 
négy pápai tanács a Iustitia et Pax, a Cor Unum, az egészségügyi dolgozók és az el-
vándorlók és úton lévők lelki gondozására létrehozott pápai tanácsok, igaz más-más 
területen, de eleve rendelkeztek ilyen küldetéssel.

A Cor unum pápai tanács különösen jelentős szerepet töltött be a katolikus egyház 
nemzetközi karitatív szerepvállalásának összehangolásában. A leginkább ismert Caritas 
internationalis felügyelete mellett, a latin-amerikai fejlesztési projektekért felelős, 
 1992-ban  létrehozott Fondazione Populorum Progressiót (alapítványt) is irányította. 
Jelenleg az említett szervezetek szentszéki kormányzati felügyelete az új dikasztérium 
feladata. A II. János Pál alapítvány a Száhel-térség megsegítéséért ugyancsak a Cor 
Unum Pápai Tanács irányítása alá tartozott. Az alapítványt II. János Pál  1980-as  Burkina 
Faso-i  látogatása után kezdték szervezni. A hivatalos jóváhagyásra  1984. február 22-én  

28 II. János Pál  1992, 657–804. Itt a szegények szolgálatára való utalás különösen a 30. pont 
„A papoknak – Krisztus példája szerint, aki jóllehet gazdag volt, szegény lett, mert szeretett 
minket (vö.: 2Kor 8,9) – a szegényeket és gyengéket úgy kell tekinteniük, mint akik különösen is 
a gondjaikra vannak bízva; továbbá képesnek kell lenniük arra, hogy egyszerű és kemény életükkel 
tanúskodjanak a szegénység mellett azáltal, hogy a felesleges dolgoktól nagylelkűen tartózkodnak.” 
(II. János Pál  1992, 705–706.)
29 II. János Pál  2004, 825–924.
30 II. János Pál  2004, 852–853. 
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került sor.31 II. János Pált a Száhel-térségben tapasztalt emberi nyomorúság, az elsi-
vatagosodás elleni küzdelem motiválta a kezdeményezés létrehozásánál. Eredetileg 
ez a szervezet is a Cor Unum pápai tanács alá tartozott. Meg lehet még említeni az új 
dikasztériumba integrált Egészségügyi Dolgozók Lelki gondozásának Pápai Tanácsa 
alá tartozó Irgalmas szamaritánus – Fondazione il buon samaritano – kezdeményezést 
is. A legelesettebbekkel, lekiszolgáltatottabb betegekkel foglalkozik, szintén leginkább 
az elmaradottabb régiókban.32

A Iustitia et Pax pápai tanács pedig világviszonylatban a béke, a társadalmi igaz-
ságosság előmozdítása, a szegénység, a háborúk regionális felszámolása érdekében 
segítette a legfőbb pásztor munkáját. Tevékenységének minőségét szemlélteti az „Egyház 
társadalmi tanításának kompendiuma”. Elkészítésével még II. János Pál bízta meg a taná-
csot, de a kiadásra már XVI. Benedek idejében került sor.33 A kompendium bemutatja 
az egyház elméleti tanítását mindazokban a társadalmi kérdésekben, amelyek a biztonság 
új típusú megközelítésében is megjelennek.34 A kompendium mélyebb elemzését adja: 
az emberi jogok, a közjó, a gazdaság, az állam, a nemzetközi közösségek, a környezet-
védelem, a terrorizmus kérdésének, vagyis olyan területeknek, amelyek a biztonság 
átfogó értelmezésében is helyet kapnak.35 A tanács számos egyéb munkát is megjelente-
tett, amely az „új típusú” biztonsági kihívásokkal foglalkozik.36 A kompendium érdeme 
azonban, hogy röviden, frappánsan, egy helyen értékeli a biztonsági komplexben 
felvetett kihívások jelentős részét. A kompendium jól példázza, hogy a biztonság átfogó 

31 La Fondazione Sahel contro la desertificazione. Elérhető: www.corunumjubilaeum.va/content/
corunumexpo/it/fondazioni/fondazione–giovanni–paolo–ii.html (A letöltés dátuma:  2020. 02  19.) 
32 Fondazione Il Buon SamaritaNo. Elérhető: www.humandevelopment.va/it/il–dicastero/fondazioni/
il–buon–samaritano.html (A letöltés dátuma:  2020. 02.  19.). 
33 Magyarul: Igazságosság és Pápai Tanács  2007. 
34 Padányi–Földi  2016, 79–90.
35 Resperger  2016, 28–48. Különösen a 42. oldal ábrái. 
36 A teljesség igénye nélkül a pápai tanács néhány publikációja a szeretet és a társadalmi igazságosság 
előmozdítása kapcsán. A vallások és a humanitárius jog kapcsolatáról: Humanitarian Law and 
Religions (2009). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana; A rasszizmus elleni fellépésről: 
La Chiesa di fronte al razzismo: Per una società più fraterna (1988). Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana; A fegyverzetleszerelésről: Prospettive per un disarmo integrale (2008). Città del 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana; Emberi jogok védelméről: Diritti umani dei detenuti (2007). 
Az igazságosság és béke kapcsolatáról: Justice and Peace: An Ever Present Challenge (2004). 
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana; A humanitárius segítségnyújtásról és a katonai 
lelkészekről: Diritto Umanitario e Cappellani Militari (2003). Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana; A Szentszék és a nemzetközi szervezetek kapcsolatáról: Words that Matter: The Holy See in 
Multilateral Diplomacy (2003). New York City, The Path to Peace Foundation; Az éhínség enyhítéséről: 
Atti del Seminario di Studio del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (2004). Roma, Edizioni 
ART; A fegyverkereskedelemről: Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione etica (1994). 
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana; A föld javainak igazságosabb elosztásáról: Per una 
migliore distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria (1997). Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana; A menekültkérdésről: Refugees: A Challenge to Solidarity (1994). New York, The 
Center for Migration Studies of New York.

http://www.corunumjubilaeum.va/content/corunumexpo/it/fondazioni/fondazione–giovanni–paolo–ii.html
http://www.corunumjubilaeum.va/content/corunumexpo/it/fondazioni/fondazione–giovanni–paolo–ii.html
http://www.humandevelopment.va/it/il–dicastero/fondazioni/il–buon–samaritano.html
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értelmezésével jelentkező kihívásokat az egyház sajátos személyközpontú reflexióval 
közelíti meg.

A római kúria más szervezetei kapcsán a szervezet profiljának megfelelően említésre 
kerülhet a szolgáló szeretet. A Laikusok Pápai Tanácsa kapcsán az említett konstitúció 
megjegyzi, hogy a tanács illetékes, hogy a laikusokat a karitatív munkában segítse.37

A Római Kúriát szabályozó Pastor Bonus kezdetű apostoli konstitúció egyetlen, 
az utolsó, záró cikkelyében foglalkozik az Apostoli Alamizsnahivatal (Elemosineria Apos-
tolica) működésével.38 A „Szentatya Segélyszolgálatára” való befejező utalás azonban 
keretet alkot a konstitúció bevezetőjével, amely a pápai kormányzati hatalom szolgáló 
jellegét emeli ki. A lezárásban pedig konkrétan megjelenik a „Szentatya Segélyszol-
gálata.”39 Egyes vélemények szerint Ferenc pápa által meghirdetett kúriareform után 
a dikasztérium még jelentősebb helyet fog elfoglalni a központi hivatalok rendszerében.40

A pásztor karakter és annak teológiai vonatkozása nemcsak a római pápára és a római 
kúriára, hanem a megyéspüspökre vonatkozó joganyagon is átsugárzik. A kódex azonban 
mindössze néhány helyen jelzi, hogy a megyéspüspök köteles szeretetben, alázatosságban 
és életének egyszerűségében példát adni (387. k.). Máshol a katolikus egyházzal teljes 
közösségben nem lévőkkel kapcsolatban kéri, hogy viseltessen emberséggel és szeretettel 
(383. k. 3. §). XVI. Benedek az Egyházi Törvénykönyv hiátusát kifejezetten „lacuna 
legisnek”, joghézagnak tekinti,41 amelyet pápasága alatt igyekezett orvosolni. Más jog-
források azonban már régebben is a kódexnél erőteljesebben jelezték, hogy a püspök 
kormányzati beállítottságát szubsztanciálisan meghatározza a szolgáló szeretet. A püs-
pökszentelés előtt a püspöki szolgálat kapcsán megkérdezik a jelöltet: akar-e „az Úr 
kedvéért jóságos és irgalmas lenni a szegények és a hontalanok és minden szükséget 
szenvedő iránt”.42

A Püspöki Kongregáció Apostolorum Sucessores kezdetű utasítása a püspökök ön-
azonosságára és küldetésére vonatkozóan már az átalános bevezetőben kiemeli a püspök 
Krisztus mintájára pásztor és a lelkek védelmezője.43 A dokumentum a püspöki szolgá-
latot a jó pásztor szolgálatához hasonlítja, amelynek alapbeállítottsága a jóság, a kegyelem, 
a nagyvonalúság. Az utasításban számtalan helyen megjelenik a kiszolgáltatottakkal 
való együttérzés, mint a püspöki karakter meghatározó eleme, de kifejezetten a hármas 
küldetés vonatkozásában az utasítás kimondja: a püspök a hármas küldetést a jó pásztor 
példája szerint gyakorolja.44

37 „Laicorum cooperationem fovet in cathechetica institutione, in vita liturgica et sacramentali atque in 
operibus misericordiae, caritatis et promotionis socialis.” (II. János Pál  1988, 894.)
38 II. jános Pál  1988, 912.
39 „Eleemosynaria Apostolica opus adiumenti pro Summo Pontifice exercet erga pauperes ac pendet 
directe ex Ipso.” (II. János Pál  1988, 912.)
40 Graziani  2020.
41 XVI. Benedek  2012, 996–997. 
42 Istentiszteleti Kongregáció  1990, 43.
43 Püspöki Kongregáció  2004. 
44 Püspöki Kongregáció  2004.
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A karitász szerepe az egyházi jogalkotásban, végrehajtásban és bíráskodásban

Tekintve, hogy az egyházkormányzat rendszerében a jogalkotást, a végrehajtást és a bírás-
kodást megkülönböztetjük ugyan, de a világi jogi rendszerektől eltérően a gyakorlá-
sukat élesen nem választjuk el, ildomos a szeretet tetteinek a megnyilvánulásainál is 
együtt vizsgálni a három ágat.45 Kisebb hangsúlyeltolódás azért megfigyelhető. A három 
ág közül inkább a végrehajtás és a jogalkotás területén érhető tetten a karitász, amíg 
a bíráskodás vonatkozásában direktben ez kevésbé figyelhető meg. Ez érthető, hiszen 
az egyházi intézmények, amelyek a szeretet tetteit végrehajtják, eleve jogszabályi környe-
zetben működnek, amely feltételezi a jogalkotó tevékenységét. A szervezetek működése, 
ellenőrzése stb. pedig a végrehajtás területéhez tartozik. Ehhez képest a jogszolgáltatás 
kevésbé érintett.

Az úgynevezett hatalmi ágak között – a francia, különösen is a rousseau-i  modell 
alapján – általában a jogalkotást szokás először vizsgálni. Ebben a megközelítésben 
ugyanis a másik két hatalmi ág csak végrehajtja a jogalkotó akaratát, amely így elsődle-
geséget biztosít a jogalkotásnak. Ugyanakkor – amennyiben a szent szövegek kinyilatkoz-
tatásjogi aspektusától eltekintünk (amikor Jézus utasítást ad a tanítványoknak a szeretet 
tetteire) – az irgalmasság tettei először a praxisban, a tág értelemben vett „igazgatásban” 
jelentek meg. Az Apostolok Cselekedetei beszámol arról, hogy a tanítványok hét diakó-
nust választanak ki a szegények gondozására (Ap. csel. 6, 2–3, 5–6). Ez az első hivatal-
alapítás. A tizenkettőt az Úr jelöli ki – hivataluk az ő szándékára megy vissza. A hét 
diákonus feladatát azonban már az apostolok határozzák meg. Tág értelemben ugyan, 
de az első hivatalalapítás a karitatív szeretet gyakorlásához kapcsolódik. A jogalkotás 
már csak ezt követően emeli be a jogi szövegekbe akár általánosságban, akár az egyes 
egyházi hivatalok gyakorlása kapcsán a szeretet tetteinek szempontjait.

XVI. Benedek ezt az első „hivatalalapítást” a Deus Caritas est kezdetű enciklikájában 
az egyház későbbi intézményesülése és az ehhez kapcsolódó jogi keretek kiépítése szem-
pontjából meghatározónak tekinti. „[a] szociális szolgálat, melyet (a hét diakónusnak) 
végezniük kellett, egészen konkrét, ugyanakkor teljesen lelki szolgálat, s ezért a hiva-
taluk valóban lelki hivatal volt, amely az egyház egyik lényeges feladatát – a rendezett 
felebaráti szeretetet – valósította meg. E hétfős csoporttal a »diakonia« – a felebaráti 
szeretet közösségi és rendezett szolgálata – beépült az egyház alapvető struktúrájába.”46 
Ez alatt az egyházi struktúra alatt az egész egyházat, vagyis annak minden szintjét értjük: 
a plébániai, az egyházmegyei, az országos és a nemzetközi szintet is.47 A diakónusok, 
akik a püspöki kézfeltételben küldetésüket szolgálatra kapják, egyébként a II. vatikáni 
zsinat után újra kiemelten képviselik az egyház hármas küldetését átjáró szolgáló szeretet 
üzenetét. A zsinat utáni jogalkotás és kánoni szakirodalom efelől nem hagy kétséget.48

45 Ghirlanda  1993, 802–803. 
46 XVI. Benedek  2006, 234. 
47 Miñambres  2008, 253.
48 Beyer  1997, 34–142.; Pavanello  1997,  143–159. 
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A szeretett tetteinek igazgatása kapcsán az említett Deus caritas est kezdetű encik-
lika külön hangsúlyt helyez a püspökök szerepére a karitász tetteinek megvalósításában. 
„Az Egyház püspöki struktúrájának megfelelően a részegyházakban elsődlegesen a püs-
pökök mint apostolutódok felelősek azért, hogy az Apostolok Cselekedeteiben meghirde-
tett »program« ma is megvalósuljon.”49 A püspöki konferenciák kezdeményezéseinek is 
szerepe van. A legtöbb országban a püspöki konferenciák rendelkeznek olyan bizottsá-
gokkal, amelyek teoretikusan foglalkoznak a társadalmi igazságosság kérdésével, illetve 
tipikus, hogy az egyházmegyei karitász mellett a püspöki konferencia alárendeltségében 
országos karitász is tevékenykedik.50

Ami a plébániákat illeti, találóan mutat rá Luis Antonio Tagle bíboros az egyik 
interjúban, hogy az egyház a plébániákon él.51 A legtöbb ember az egyház „igazgatá-
sának” csak erre a szintjére lát rá. Ezért az irgalmas szeretet tetteinek a megjelenése 
ezen a szinten a „leghangsúlyosabb.” A plébánia papsága és hívei az egyház „követei” 
az egyház magasabb szinten elhangzó tanításainak a gyakorlatra váltásában. Az Aposto-
lorum Succesores kezdetű utasítás az egyházmegye papjait olyan pásztoroknak nevezi, 
akik segítik a püspököt a hármas – papi, tanítói és pásztori – küldetésében.52 A plébá-
nosok pedig konkrétan részesülnek az egyház megszentelő (528. k. 2. §), tanító (528. k. 
1. §) és kormányzati küldetésében (529. k. 1. §, 2. §). A kódex egyébként a plébánosokat 
is rendre pásztoroknak, méghozzá a plébániai közösség saját pásztorának nevezi (515. k. 
1. §). Más esetben pedig konkrétan jelzi a törvénykönyv, hogy a plébános pásztori kül-
detésének teljesítéséhez hozzátartozik a szegényekkel és a szenvedőkkel való különleges 
törődés (529. k. 1. §). A pásztor tehát önmagában olyan teológiai kifejezés a plébánosra 
vonatkozó joganyagban,53 amely magában hordozza a plébános egyházkormányzati be-
állítottságának irgalmas, a szegények iránti elkötelezett krisztusi karakterét.54 Emellett 
a hatályos joganyag a régi joghoz képest is nagyobb hangsúlyt helyez a plébános kormány-
zati tevékenysége között a szegények gondozásának.55 A plébánia szintjén az irgalmas 
szeretet megnyilvánulásának számtalan oldala lehet – betegek, öregek látogatása, segélye-
zési programok stb. Különleges jelentősége lehet a családlátogatásoknak, ahol a plébános 
megismeri azokat a családokat, akik szükséget szenvednek, és a plébánia lehetőségeihez 
mérten segíti őket.56 Bár a szeretet tetteinek fő koordinátora a plébánia szintjén a plé-
bános, de pont az irgalmas szeretet tetteinek gyakorlása kapcsán sajátosan jelenhetnek 

49 XVI. Benedek  2006, 246. Lásd még: Miñambres  2013, 499–532. 
50 Magyar vonatkozásban a Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága, régebben Iustitia et 
Pax bizottság. 
51 Special Interviews from Asia: Cardinal Luis Antonio Tagle. Elérhető: www.youtube.com/
watch?v=q2YqAVHgJa8 (A letöltés dátuma:  2020. 03. 05.)
52 Püspöki Kongregáció  2004. 
53 Bonicelli  1993, 43–49. 
54 Coccopalmerio  1993, 6–22. 
55 Montini  2005,  134–135.
56 Appendino  1995, 290–308. 

http://www.youtube.com/watch?v=q2YqAVHgJa8
http://www.youtube.com/watch?v=q2YqAVHgJa8
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meg a laikus Krisztus-hívők, akik bekapcsolódnak a plébániai szegénygondozásba.57 
A szegénygondozás különleges területe a hierarchia és a laikus Krisztus-hívők – sokat 
vitatott – egyházkormányzat területén való együttműködésének.58 Ezt jól szemlélteti 
a II. vatikáni zsinat világi hívek apostolkodásáról szóló Apostolicam Actuositatem kezdetű 
dekrétuma, amely a világi hívek karitatív tevékenységének külön pontot szentel (AA 9.).

Az igazgatási feladatokon túl a karitatív szeretet területén az egyházi jogalkotásnak 
is nagy szerepe van. Először is a szeretet tetteit az egyház a legtöbb esetben intézmé-
nyein keresztül foganatosítja. Az intézmények jogi keretek között működnek: legyenek 
azok az egyetemes vagy részleges jogszabályok – vagy az illetékes egyházi hatóság által 
jóváhagyott szabályzatok (299. k. 3. §). A szervezetek zavartalan működéshez szükséges 
kérdések, mint a felépítés, a vezetés-irányítás, a felügyeleti szerv, a tagság, a jogok 
és kötelezettségek, a jogszabályokban kapnak keretet. De a jogalkotó feladata az is, hogy 
tisztázza a karitatív szeretet előmozdításán dolgozó egyházi intézmények és a hasonló 
profilú más katolikus szervezetek, vagy a civil intézmények közötti együttműködésre 
vonatkozó alapelveket.59 II. János Pál a hatályos Egyházi Törvénykönyv kihirdetésekor 
erre kiválóan mutatott rá: „És valóban az Egyházi Törvénykönyv teljességgel szükséges 
az egyház számára. Mivel az egyház felépítésében társadalmi és látható szervezet is, 
szabályokra van szüksége, hogy láthatóvá váljék hierarchikus és szerves struktúrája, 
hogy Istentől rábízott feladatoknak, különösen a szent hatalomnak és a szentségek ki-
szolgáltatásának gyakorlása megfelelő rendezést nyerjen, hogy a krisztushívők kölcsönös 
kapcsolatai szereteten alapuló igazságosság szerint alakuljanak […]”60

Az egyházi jogalkotásnak az egyes jogintézmények jogszabályi keretének megalko-
tása mellett jelentősége van abban is, hogy a jogszabályok számos alkalommal – akár csak 
röviden is, de – utalnak az irgalmas szeretetre. Ezek az utalások teológiai motiváltságú 
megjegyzések, amellyel sajátosan jelzi a jogalkotó, hogy a legprofánabbnak tűnő jogi 
területek (például anyagi javak vagy társulási jog) is kapcsolódnak az egyház alapvető 
küldetésnek az irgalmas szeretet tetteinek a végrehajtásához. Például a jogi személyek 
általános bemutatásánál a jogalkotó tisztázza, hogy a jogi személyeket az egyház kül-
detésének megfelelő célokra hozzák létre (114. k. 1. §), amelyek „a vallásosság, az apos-
toli tevékenység és akár, lelki akár anyagi vonatkozású irgalmas szeretet tetteivel kap-
csolatos tevékenységek” (114. k. 2. §).

Az úgynevezett „egyházi alkotmányjogi” résznél pedig a Krisztus-hívők 
kötelezettségei között említi a jogalkotó, hogy saját jövedelmükből kötelesek segíteni 
a szegényeket (222. k. 2. §). Mivel ez a kötelezettség az általános résznél szerepel, 
az nemcsak a laikusokat és nemcsak a klerikusokat, hanem az egyház minden tagját 
kötelezi. Mindezzel összecseng az egyház anyagi javaira vonatkozó általános szabályozás, 
amely az egyház anyagi javait az egyház sajátos céljainak szolgálatára rendeli (1254. k. 

57 Erdő  1993, 632–640.
58 Portillo  1999. 
59 Ujházi  2019,  149–168.
60 II. János Pál  1983.
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1. §). A sajátos célok között pedig ott szerepel a szegényekkel szembeni segítő szeretet 
gyakorlása (1254. k. 2. §). A jog itt nem egyszerűen célnak, hanem sajátos célnak nevezi 
az apostoli tevékenységet, különösen a szegényekkel szembeni segítő szeretetet.61 A kódex 
e tekintetben követi a II. vatikáni zsinat koncepcióját (LG  13; 23; GS 42; 69; 71; 76; PO  17; 
 20  21; PC  13; CD 6; 28; DH 4;  13 GE 8; IM 3.): az egyház rendelkezik anyagi javakkal, 
azokat igazgatja vagy elidegeníti, de ez mindig céljai megvalósításához kapcsolódik, 
közte az apostoli munka teljesítéséhez és a szegények gondozásához.62

A Krisztus-hívőket megillető társulási jog „dogmatikai” megalapozásánál pedig 
hangsúlyosan jelenik meg, hogy a Krisztus-hívők társulásának a célja – a keresztény, 
illetve vallásos célok – mellett a jótékony szeretet előmozdítása. A Krisztus-hívőknek 
így akár laikusok, akár klerikusok joguk van, hogy a jótékony szeretet előmozdítására 
társulásokat alapítsanak vagy vezessenek vagy ilyen cél érdekében összejöveteleket ren-
dezzenek (215. k.). Az apostoli tevékenységben való aktív részvétel – amelynek része 
a jótékony szeretet gyakorlása is – minden Krisztus-hívő joga és kötelessége, tekintve, 
hogy a keresztség szentségében mindannyian részesültek az egyház általános papi, 
prófétai és tanítói küldetésében (216 –217. kk.). Azt megint csak a jog tisztázza, hogy 
a Krisztus-hívők társulása milyen feltételek mellett, milyen jogi alakzatot ölthet. Konk-
rétan, hogyan lehet magán vagy hivatalos társulás, jogi személyiséggel rendelkező vagy 
nem rendelkező, milyen feltételek mellett viselheti a katolikus jelzőt (216. k.). Hogyan 
történik a szabályzat jóváhagyása vagy felülvizsgálata, milyen kötelező elemeket tartal-
mazzon, milyen kapcsolatban áll a társulás az egyházi hierarchiával, hasonló profilú kato-
likus szervezetekkel vagy állami és társadalmi kezdeményezésekkel.63 Tekintve, hogy 
a Krisztus-hívők karitatív kezdeményezései tényleg széles skálán mozognak – lehetnek 
helyi, nemzeti vagy akár nemzetközi karakterűek –, nem mehetünk bele ezeknek a kér-
déseknek a részletezésébe. Mindössze jelezni szerettük volna, hogy a jogalkotás mint 
a kormányzati tevékenység megkülönböztetett ága nem elvont, hanem konkrét funkcióval 
rendelkezik, amikor az irgalmas szeretet egyházi tevékenységének előmozdításáról van 
szó. Emellett ezen a területen is megfogalmazódnak alapelvek. Találóan mutat rá Luis 
Navarro a Krisztus-hívők társulásait és a karitász kapcsolatát taglaló tanulmányában, 
hogy akármilyen jogi alakzatot is ölt a Krisztus-hívők karitatív célokra létrehozott kez-
deményezése – hiszen mindegyik jogi alakzatnak megvan a maga előnye –, minden 
esetben hangsúlyozni kell, hogy a kezdeményezéseknek természetfeletti motivációja 
van. A hasonló profilú állami vagy társadalmi kezdeményezésekhez képest nemcsak 
a „filantrópia”, hanem a krisztusi szeretet motiválja.64

61 Schouppe  1997,  11.; De Paolis  1997, 9–43.
62 De Paolis  1997,  17. A II. Vatikáni Zsinat és az egyház anyagi javai témakörben lásd még: Faltin 
 1967, 441–442. 
63 Del Portillo  1999,  114–124.
64 Navarro  2008,  196. Idézi: Scema Decreti de Apostolatu laicorum. n. 62.  1963. IV. 22, AS 
III. IV. 700. 
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Hasonló mondható el a szerzetesrendek vonatkozásában is. A történelem folyamán 
számos szerzetesrend karizmájában jelent meg a szegénygondozás, betegápolás vagy 
az irgalmas szeretet gyakorlásának más formája – például fogolykiváltás.65 A szerzetesrend 
elismerése, vezetése, tagok felvétele, elbocsátása, képzése stb. azonban jogi előírások 
mentén történik.66 Még azoknak a szerzetesrendeknek az esetében is, ahol a karizmatikus 
alapító nagy figyelmet fordított a karitatív tettekre, de annál kevesebbet a jogi keretekre, 
az alapító halála után világossá vált, hogy a karitatív szeretet tetteinek a zavartalan 
és tökéletes végrehajtásához a jogi keretek szükségesek. Elég Assisi Szent Ferencre 
(1181/1182–1226) és Szent Bonaventúra (1221–1274) gondolni. Az utóbbi az alapító 
karizmája és elgondolása alapján strukturális keretet teremtett a rend működéséhez. Egyes 
szerzetesrendek fő tevékenysége az irgalmas szeretet egyes területeire összpontosul 
az alapító szándéka és a rend saját karizmája alapján. Az Egyházi Törvénykönyv azonban 
a megszentelt élet összes intézményeire vonatkozó közös szabályok alatt többször is 
említi szeretet megnyilvánulásának jelentőségét (573. k. 1. §; 607. k. 1. §; 602. k.). Még 
ha az utalás nem is specifikusan a klasszikus karitásztevékenység vonatkozásában kerül 
elő, mégis jelzésértékű, hogy a jogalkotó általában fontosnak tartotta, hogy a megszentelt 
élet minden intézménye vonatkozásában jelenjen meg az irgalmas szeretet.67 A történelem 
azt mutatja, hogy a szerzetesek kitűntetett szerepet játszottak a karitatív szolgálatban.68 
Ez a tevékenységük pedig összekapcsolódott a szentségek kiszolgáltatásával, vagyis 
a megszentelő tevékenységgel vagy a prédikálással, vagyis a tanító küldetéssel. 
A szerzetes közösségek ma is aktívan jelen vannak a válságterületeken. A szociális 
problémák enyhítésével részt vesznek a regionális biztonság megteremtésében. Továbbá 
számos labilis biztonságú országban a szerzetes közösségek oktatási intézményeket 
tartanak fenn.

Ebben a sorban lehet még megemlíteni a kegyes alapítványokat is, amelyek az Egyház 
liturgikus, nevelő, karitatív tevékenységét támogatják. Jogi szabályozásukat, működési 
keretüket a jogalkotó tisztázza.69

Sajátos inkább az eljárásokhoz – tág értelemben vett bírói tevékenységhez – kapcso-
lódik a boldoggá és szentté avatási eljárást szabályozó joganyag. José Luis Gutiérreznek 
ezeket az eljárásokat a potestas regiminis, a kormányzati hatalomgyakorlás sajátos terü-
letének nevezi.70 A jelölt életének vizsgálatánál az eljárás alatt figyelmet szentelnek, 
hogy a jelölt életében hogyan gyakorolta az irgalmas szeretet tetteit.71 Az eljárás össze-
tett természetű: az egyház rendelkezik vonatkozó jogszabállyal, az eljárás igazgatási 
eljárásjogi keretek között folyik, ítélettel zárul. Hasonlóan sajátos a püspökkinevezés 

65 Jelich  1983. 
66 Átfogó szerzetesjogi munka: Domingo  2005. 
67 Domingo  2005, 291. 
68 Erről a kérdésről átfogóan ír: Haering  2008,  196.
69 Ehhez lásd: Durán  2007. 
70 Gutiérrez  1999, 271. Lásd még: Frutaz  1976, 362–375. 
71 Gutiérrez  1999, 307.
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előtti eljárás, ahol a jelölt alkalmasságának vizsgálatakor figyelmet kap, hogy hogyan 
gyakorolja az irgalmas szeretet tetteit.72

A szeretet tettei a megszentelő és a tanító küldetésben

Bár az egyház megszentelő tevékenysége legkézzelfoghatóbban a szentségek és a szen-
telmények kiszolgáltatása kapcsán jelenik meg, de tág értelmezésében a megszentelés 
nemcsak a liturgikus események végzését jelenti. Az egyház a szeretet cselekedetei 
útján, „nagyban segíti Krisztus országának a lelkekben való meggyökerezését és meg-
erősödését, és hozzájárulnak a világ üdvösségéhez” (839. k. 1. §), és ezzel is gyakorolja 
a megszentelő küldetést.

Az irgalmas Krisztus képét és az egyház a szegények felé való küldetését legfrappán-
sabban az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben foglalta össze.73 A tizennégy csele-
kedet közül több közvetve, még más cselekedetek közvetlenül jelennek meg az egyház 
megszentelő vagy tanító küldetésének szabályozásánál.

Tekintve, hogy az egyház eukarisztikus közösség (Lumen gentium  11; Sacrosanctum 
concilium  10), nem lehet eltekinteni a teológiai vonatkozástól, hogy az eukarisztia alapí-
tása és a krisztusi irgalmas szeretet tette az első pillanattól összekapcsolódott. Amíg a szi-
noptikus hagyomány az utolsó vacsorán az alapítást emeli ki (Mk  14,22 és Mt 26,26 Lk 
22,19), addig János evangéliuma a lábmosás (Jn  13, 6), a szeretet tettét hangsúlyozza. 
A két hagyomány jelzi, hogy az alapító az eukarisztia, az egyház későbbi legfontosabb 
liturgikus eseménye mellé állította az irgalmasság paradigmáját. A II. vatikáni zsinat 
érdeme, hogy újra hangsúlyozza: az egyház minden tevékenysége, beleértve az irgalmas 
szeretet tetteit is, eukarisztikus vetülettel rendelkezik.74 Szimbolikus volt, hogy a szegé-
nyeknek jutatott elemózsiát a kezdetekben az eukarisztia ünnepéhez kapcsolódóan 
osztották ki. Ma sem ritka, hogy a szentmisén összegyűjtött plébániai, egyházmegyei 
vagy az országos adományokat karitatív célokra ajánlják fel. Emellett – és ez már 
az egyház tanító küldetéséhez is kapcsolódik – a szentmise sok esetben jelent fórumot, 
hogy a szolgálattevő az egyház tanításának a fényében a társadalmi igazságtalanságról 
vagy a szegényekről beszéljen.75

A hatályos kódex általános szentségjogi bevezetőjének utolsó kánonja a szentségki-
szolgáltatáshoz kapcsolódó adományok tekintetében hangsúlyozza, hogy a szolgálatte-
vőnek ügyelni kell, nehogy a szegények a szegénységük miatt nélkülözzék a szentségi 

72 Reese  1984, 5. 
73 Az irgalmasság testi cselekedetei: 1. az éhezőknek ételt adni, 2. a szomjazóknak italt adni, 3. a 
szegényeket ruházni, 4. az utasoknak szállást adni, 5. a betegeket és 6. a börtönben levőket látogatni, 
7. a halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei: 1. a bűnösöket meginteni, 2. a tudatlanokat 
tanítani, 3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 4. a szomorúakat vigasztalni, 5. a bántalmakat békével 
tűrni, 6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, 7. az élőkért és holtakért imádkozni.
74 Corecco–Gerosa  1995,  105. 
75 Urso  1994, 25–53. 
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segítséget (848. k.). Ez általánosan minden szentség kiszolgáltatása kapcsán alapelv, de 
a jogalkotó a szentmiseadomány (952. k. 1. §) és a temetés vonatkozásában ezt külön 
is nyomatékosítja (1181. k.). Ez utóbbi vonatkozásában a jogalkotó hangsúlyozza, hogy 
ügyelni kell, nehogy a szegények ne kapják meg a megfelelő temetést. Néhány buda-
pesti egyházi temetőben ezért előfordul, hogy a szegényeknek vagy köztemetetteknek 
ingyen vagy kedvezményes temetkezési lehetőséget biztosítanak. Ebben a tekintetben 
előfordulhat a helyi önkormányzattal való együttműködés is. Nem ritka, hogy az álta-
lános szabályozástól eltérően (1264. k.) a részegyházak és nem a tartomány püspökei 
szabályozzák a szentségkiszolgáltatás kapcsán az adományokat, és figyelembe véve a sze-
gényebb régiókat, alacsonyabb „stóladíjat” állapítanak meg.76 Ez nem is lehet másképp, 
hiszen a Krisztus-hívőknek joga van ahhoz, hogy az egyház lelki javaiból, különösen 
az Isten igéjéből és a szentségekből a szent pásztoroktól segítséget kapjanak (213. k.). 
Egyesek anyagi lehetőségei ennek nem képezhetik határát.77

Látható, hogy az egyház megszentelő küldetése szorosan kapcsolódik a karitász 
tetteihez, hiszen az egyház miniszteriális jellege túlmutat a földi irgalmasság tettein, 
és az ember természetfeletti céljára világít rá. Így az egyház missziós küldetése: a meg-
szentelés és az irgalmasság elválaszthatatlan egymástól.78

Ami az egyház tanító küldetését és a karitász kapcsolatát illeti, a megszentelő kül-
detéshez hasonlóan nagyon sok szinten történhet. Sőt több esetben – mint arra részben 
már utaltunk – a szentségek kiszolgáltatása eleve összekapcsolódik a tanító küldetéssel. 
A keresztény tanítás átadásának fórumai, mint a prédikáció és a hitoktatás (762. k.), lehe-
tőséget jelentenek az isteni ige szolgáinak, hogy az egyház karitatív szeretetéről szóló 
tanítását átadják, sőt az egész társadalmat érzékenyítsék.79 Ez utóbbi kapcsán láthatóan 
a jellenlegi pápa komoly küldetéstudattal rendelkezik, hiszen a tanítás minden fórumát 
megragadja, hogy a szegények, a társadalom perifériájára jutottak jogairól és a társa-
dalmi igazságosságról szóljon. A tanító küldetésben, ahogy a megszentelő küldetésben is 
az egész egyház részt vesz, de mindenki a hierarchiában elfoglalt rendjének megfelelően. 
A hatályos joganyagból látszik, hogy a jogalkotó meglehetősen széles értelmezését veszi 
a tanító küldetésnek. Számít arra, hogy a különböző fórumok, iskolák (798. k.), akadé-
miák, konferenciák, gyűlések, sajtó és a többi tömegtájékoztatási eszköz (822–823. kk.),80 
sajátos színterét jelentik a keresztény tanítás, közte az irgalmas szeretetre vonatkozó 
alapelvek átadásának (CD  13; 761. k.). Az isteni ige hirdetőitől a jogalkotó azt várja, 
hogy ne csak azt tárják fel, amit hinni kell, hanem azt is, amit tenni kell (768. k. 1. §). 
„Az egyház szemében a legelső evangelizációs eszköz híveinek őszinte keresztény élete, 
szoros egységben Istennel, akire teljesen ráhagyatkoznak; másokat szolgáló, áldozatos 

76 Erdő  1997, 617. 
77 Sabbarese  2000, 36–37. 
78 De Paolis  2006,  169.
79 Errázuriz  1989,  177–193. 
80 Montan  1994, 65–97. 
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magatartásuk.”81 Sajátos fórumát jelentik az irgalmas szeretet és a tanító küldetés kapcso-
latának a katolikus (809. k.) és az egyházi egyetemek (815. k.), ahol az egyház társadalmi 
tanításának mind a szent tudományok, mind a többi tudomány oktatása és kutatása terü-
letén meg kell jelenni. Nem ritka, hogy a katolikus felsőoktatási intézmény még szociális 
munkás szakkal (vagy karral is rendelkezik), amely különleges kapcsolódás a karitatív 
szeretetről szóló katolikus tanítás és annak tettekre váltása között.

Összefoglalás

A katolikus egyház az alapítótól ráhagyott küldetést a kormányzás, a megszentelés 
és a tanítás területén gyakorolja. Nincs külön szociális vagy karitatív ág. Azonban a kari-
tász vagy irgalmas szeretet tettei átjárják a hármas küldetést. Ezért éppen az lenne 
idegen az egyház természetétől, ha nem az egész „misztikus test”, és annak minden 
tevékenysége vonatkozásában jelenne meg a szegények, a kitaszítottak felé való érzé-
keny szeretet. Hogyan lehetne úgy megszentelésről, tanításról beszélni, amely nem veszi 
figyelembe minden tettében az elesetteket, akik különösen is igénylik Isten megerősítő 
támogatását. Hogyan lehetne kormányzásról beszélni, ha az egyház kormányzatban részt 
vevő személyek előtt nem a jó pásztor ideája jelenne meg. Az irgalmas szeretet egyfajta 
kohéziós erő is, amely a három területet: a kormányzást, a megszentelést és a tanítást 
egyben tartja. A II. vatikáni zsinat után a szeretet tetteinek a hármas küldetésben való 
megjelenítése különösen is hangsúlyos elemmé vált. Ez nemcsak az egyház önazonos-
sága, hanem az államokkal, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatban is meghatá-
rozó szempont. A Szentszék, illetve az egyes nemzetközi és helyi katolikus szervezetek 
kivették a részüket a globális és a regionális válságkezelésben: az emberiség javának 
előmozdítása érdekében.

A II. vatikáni zsinat bizonyos értelemben megelőzte korát. A zsinat tanításának, 
amelyre számos pápai és szentszéki dokumentum épült, prófétai módon készítette fel 
az egyházat a  20. század második felében megjelenő és napjainkra kulmináló fenye-
getettségek, kihívások és válságok kezelésére. Ferenc pápa a zsinat által körvonalazott 
irgalmas szeretetre vonatkozó téziseket a globalizált világban eminensen alkalmazza 
a gyakorlatban. Így válhat a kormányzás, a tanítás és a megszentelés első személye-
ként a menekültek, a háborúk, a társadalmi igazságtalanság, a korrupció és a szervezett 
bűnözés áldozatainak segítőjévé a világ előtt.

81 VI. Pál  1976, 31–32. 
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The View of the Catholic Church on Nuclear Deterrence

Ujházi Lóránd1

Introduction

The Catholic Church has always rejected the use of nuclear weapons because of their high 
destructive power and the difficulties in defending non-combatants.2 Correspondingly, 
the Church magisterium consistently has expressed its very clear support for nuclear 
disarmament. However, in connection with nuclear deterrence, i.e. owning nuclear 
weapons to withhold others from attack, papal utterances expressed different points of 
view. The radical turn started with Pope John Paul II’s speech in the UN, in  1982. In his 
speech, the Pope considered it morally acceptable to possess nuclear weapons temporarily 
in favour of nuclear deterrence. Pope Francis radically turned away from this point of 
view, and in many forums he expressed: merely possessing a nuclear weapon was a sin. 
It is absurd and morally not permissible. According to Drew Christiansen, who is 
a distinguished expert of the topic, it is natural that the church magisterium—in the light 
of the changed circumstances—reassesses the same moral dilemma. Nevertheless, until 
the present day John Paul II’s standpoint gives a basis for Catholic security politicians 
and bishops to express different views on possessing nuclear weapons and the question 
of nuclear deterrence.3

In this study I am showing the way that has been scoured by the Catholic Church from 
the WWII until the present day in connection with its teaching from possessing and using 
nuclear weapons to nuclear deterrence. In addition to the reflections of the magisterium, 
I am referring to local churches that express their views comprehensively—as they are 
directly affected—about the questions of nuclear weapons. I am referring to security 
political events only if they are essential to understand the changes inside the church.

The Standpoint of the Catholic Church about Nuclear Weapons until Pope John 
Paul II’s Speech in the UN

Regarding the  1962 Cuban missile crisis, it became clear that there was no adequately 
developed international legal guarantee to check neither nuclear technology nor the 

1 Senior Research Fellow, National University of Public Service, Faculty of Military Science and 
Officer Training; e-mail: ujhazi.lorand@uni-nke.hu 
2 Ujházi  2017a.
3 Christiansen  2017, 3.
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spread of nuclear weapons.4 The war, as a question affecting the society—including the 
moral dilemmas of using the most modern weapons, has regularly been evaluated by 
the Catholic Church during its history in the light of Catholic teaching.5 By the  1960s, 
a comprehensive magisterial standpoint was needed regarding new military technology 
and nuclear weapons. A declaration that considered both the traditional Christian 
principles of a Just War and the developing international and humanitarian laws had to 
be made. Shorter declarations had already been made during Pope Pius XII’s papacy. 
Before the first A-bomb was dropped, in  1943, the Pope already drew attention to the 
danger of using nuclear energy for military goals. In his  1954 Easter message, the Pope 
called for the effective withdrawal and abolition of nuclear weapons regarding their 
destructive effects. He also referred to the fact that the deployment of these weapons 
caused immeasurable human suffering, body deformity and uninhabitable lands. What 
is more, the expensive arms race reinforced social injustice.6 However, Pope Pius XII’s 
warnings did not mean the comprehensive evaluation of nuclear technology.

The last encyclical Pacem in terris of Pope John XXIII, the spiritual father of the Second 
Vatican Council, is the first comprehensive papal utterance regarding nuclear weapons. 
Not only does he reflect to the deployment of nuclear weapons, but also—shortly—he 
mentions the theory of deterrence. In this encyclical, the basic principles of the Second 
Vatican Council—launched by him, but finished by his successor, Pope Paul VI—can 
be seen clearly: 1. in order to promote world peace widespread cooperation is needed 
between the church and state and international organisations;7 2. the implementation—or 
forming—of the social teaching of the church should be considered not only a clerical 
but a worldly matter.8 Regarding nuclear weapons, these general principles mean that 
the church should hold a dialogue with international organisations and nuclear powers. 
To evaluate the question genuinely, not only theological, military and technological 
knowledge is needed, but also a set of criteria—developed along this knowledge.9 
With regards to military, political and technological knowledge, inside the church this 
knowledge is held by the lay faithful. Therefore, while the ecclesiastical hierarchy can 
point at the moral problems of nuclear weapons, the lay faithful can point at the human 
and ecological problems of these weapons genuinely.10 So it is evident that this field of 
cooperation between the hierarchy and the lay faithful has become a prominent area of 
cooperation since the Second Vatican Council.

4 Resperger  2012.
5 Erdő  2008; Ujházi  2017b.
6 Holy See Mission (2015).
7 This concept was highlighted frequently by the Second Vatican Council.
8 See the document of the Apostolicam actuositatem about the lay apostolate. (Del Portillo  1999)
9 Padányi  2016.
10 Botos  2013.
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The encyclical Pacem in terris deals with arms race11 and with the effort to possess 
nuclear weapons. Pope John XXIII saw clearly that some nations explained the increase 
of military alert stating that “peace cannot be assured except on the basis of an equal 
balance of armaments”, and therefore, they were trying to produce weapons with a similar 
destructive power, which was true for nuclear weapons as well.12 Pope John XXIII pointed 
out that arms race had to be stopped in the name of “justice, common sense and human 
dignity”. Furthermore, total nuclear disarmament and the abolition of nuclear weapons 
had to be reached gradually. With this he established the basis for the teaching of the 
church regarding nuclear weapons: he disapproved the production, the development of 
nuclear weapons, the experiments, and the social injustice that entailed arms race and 
the deployment of these weapons. With regard to the subsequently most controversial 
area, the possession of nuclear weapons for deterrence, Pope John XXIII dealt with it 
marginally. In his encyclical, he admitted that expensive arms race was generated by 
fear, and nations – as they stated – did not do it because they wanted to attack others, 
but they wanted to discourage a potential enemy from an attack.13 Apart from this short 
section, he did not speak about deterrence.

The Second Vatican Council was convened by Pope John XXIII, and—until his 
death in  1963 —he was actively engaged in the processes. It is understandable that in the 
question of nuclear weapons a number of parallels can be found between the mentioned 
encyclical and the teaching of the Council. The Pastoral Constitution on the Church 
in the Modern World, Gaudium et spes, of  1965 basically follows the viewpoint of the 
encyclical. The constitution finds the use of nuclear weapons incompatible with the 
elements of a conventional just war doctrine. (GS 80) Besides, the Council also takes 
a position on the question of deterrence. According to paragraph 81, “scientific weapons 
are not amassed solely for use in war”. As the Council document reinforces, nations think 
that defensive strength depends on their “capacity for immediate retaliation”. Therefore, 
the accumulation of arms increases, which “serves, in a way heretofore unknown, as 
deterrent to possible enemy attack”. They think the philosophy of deterrence is the most 
effective way by which peace can be maintained between nations at the present time. 
(GS 81) The document of the council declares its opinion on nuclear deterrence clearly, 
but it does not conduct a detailed analysis. All in all, it draws a general conclusion when 
saying “deterrence […] arms race in which an already considerable number of countries 
are engaged is not a safe way to preserve a steady peace”. Furthermore, neither “the 
so-called balance” nor “authentic peace” results from this race. (GS 81) The council 
leaves no doubt that arms race does not eliminate the real causes of war, and “extravagant 

11 “On the other hand, we are deeply distressed to see the enormous stocks of armaments that have 
been, and continue to be, manufactured in the economically more developed countries. This policy is 
involving a vast outlay of intellectual and material resources, with the result that the people of these 
countries are saddled with a great burden, while other countries lack the help they need for their 
economic and social development.” (Pope John XXIII  1963)
12 Pope John XXIII  1963. 
13 Pope John XXIII  1963.



1956

Ujházi Lóránd

sums are being spent for the furnishing of ever new weapons”, while social injustice is 
not being remedied: “The arms race is an utterly treacherous trap for humanity, and one 
which ensnares the poor to an intolerable degree.” (GS 81)14

The documents of the Second Vatican Council were issued with the authority of 
Pope Paul VI; therefore, they can be considered the Pope’s own personal standpoint. The 
Pope attempted to reinforce the concept of the Council in each forum. In his letter to the 
leaders of the nuclear powers, he promoted the abolition of nuclear arms testing.15 In his 
message to the UN assembly of  1978,16 which was the first to discuss disarmament, he 
promoted the initiatives that were heading towards total nuclear disarmament, and to 
give all peoples access to reAvailables of nuclear energy for their peaceful use. (6/a)17 He 
condemned arms race and its consequence, growing social injustice. (7)18 Furthermore, he 
urged international partnership and ensured everybody that the Holy See, as a sovereign 
body of international law, would take part in this peacebuilding process. (8)

As far as the diplomatic steps of these years are concerned: the Holy See was a member 
of the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) since  1971, and is obviously considered 
to be a state without nuclear weapons.

The more radical catholic rejection concerning nuclear weapons was kept alive until 
Pope John Paul II’s speech in the  1982 UN assembly.

Pope John Paul II: The Moral Acceptance of Nuclear Deterrence

The catholic evaluation of nuclear deterrence took a new turn with Pope John Paul II’s 
speech in the UN assembly.19 The Pope was realistic when he saw that there had been 

14 “But even though the “balance of terror” has been able to avoid the worst and may do so for some 
time more, to think that the arms race can thus go on indefinitely, without causing a catastrophe, would 
be a tragic illusion.”
15 Pope Paul VI  1963, 760.
16 Pope Paul VI  1978.
17 “Nuclear weapons certainly have first place: they are the most fearsome menace with which mankind 
is burdened. We appreciate very much the initiatives that have already been taken in this area, but we 
must encourage all countries, particularly those which have the chief responsibility for it, to continue 
and to develop these initiatives, with the final goal of completely eliminating the atomic arsenal. At 
the same time means must be found for giving all peoples access to the immense resources of nuclear 
energy for their peaceful use.”
18 The Pope refers to inequity coming from war race in his encyclical Populorum progressio in 
 1967. “Countless millions are starving, countless families are destitute, countless men are steeped 
in ignorance; countless people need schools, hospitals, and homes worthy of the name. In such 
circumstances, we cannot tolerate public and private expenditures of a wasteful nature; we cannot but 
condemn lavish displays of wealth by nations or individuals; we cannot approve a debilitating arms 
race. It is Our solemn duty to speak out against them. If only world leaders would listen to Us, before it 
is too late!” (Pope Paul VI  1967, 283.)
19 Pope John Paul II  1982b.
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little progress concerning nuclear disarmament. Furthermore, the capacity of the weapon 
market, the foundation of new institutions, the implementation of new technologies 
and the media exposure around researches all referred to the fact that the situation had 
become worse. Partly, this reality was the starting point of his  1982 UN speech, in which 
he expressed that “in the current conditions “deterrence” based on balance, certainly not 
as an end in itself but as a step on the way toward a progressive disarmament, may still 
be judged morally acceptable.” (8)

Steven Lee sees it problematic in his monograph that morality is overridden by some 
practical (rational-political) views.20 In this case the author is basically right. However, as 
medieval provisions of councils and ecclesiastical declarations in connection with nuclear 
weapons, too contributed to the fact that nuclear weapons are consulted and judged based 
on moral consideration in secular, national and international forums. Indirectly the church 
itself contributed to the birth of those bilateral agreements in which the parties undertook 
to reduce nuclear arsenals to a certain extent.21 Furthermore, the international literature, 
nearly without exception, on the moral evaluation of nuclear weapons refers to the view 
of the Catholic Church, papal and Holy See utterances.

The authors do not proceed based on the utterances of the Catholic Church. On the 
one hand, in the centre of their reasoning there are some “natural” ethical and moral 
arguments.22 On the other hand, they highlight the military—strategic and tactical—
absurdity of nuclear weapons. As far as moral views are concerned, they appear in 
(especially) the local utterances of the Catholic Church. Essentially, they are based on 
the concept that nuclear deterrence basically contradicts the most important moral basic 
paradigm: if we can say that it is immoral to use nuclear weapons, because it cannot be 
reconciled with the principle of proportionality and the defence of the innocent, then it 
is immoral to envisage their use as well.

It happens in wars that innocent people die (“collateral damage”). Unfortunately, 
it goes together with armed conflicts. The longer the war lasts and the more extended 
territorially it is, there is more potential for civil targets to fall victim. Along with the 
institutionalisation of the principle of Christian justified warfare, the defence of the 
innocent became one of the most important aspects.23 If the war is completely unavoidable, 
not military infrastructure but the civil population loss should be minimalised. However, 
nuclear deterrence threatens these targets mostly, and the loss in military targets becomes 
secondary: “counterforce damage”.24 The ability of the military force to destroy civil 
targets (naval blockade of cities or the bombing of human settlements) was limited 
before the nuclear era. What is more, it is not possible to set clear boundaries between 

20 Pope John Paul II  1982b.
21 Péczeli  2019.
22 Kavka  1987.
23 Ujházi  2019.
24 Lee  1996, 28.



1958

Ujházi Lóránd

military and civil targets. Even if there is political willingness to direct nuclear weapons 
to military targets, its practical implementation is nearly impossible.25

The philosophy of nuclear deterrence was questioned not only from moral and ethical 
philosophy perspectives, but also from the side of “military science”. The philosophy of 
deterrence is not new in warfare. After WWII, some theoreticians thought that this old 
theory, which was known by Catholic theoreticians as well, could be applied regarding 
nuclear weapons. Bernard Brodie mentions old historical examples to establish nuclear 
deterrence historically. According to him, nuclear weapons fit within the series of 
weapons used for deterrence.26 Other authors highlight that the old, classical idea of 
deterrence cannot be used in case of nuclear weapons. The power applied against the 
enemy does not serve the protection of the state, as it did in the past. The function of 
these weapons is not the use of power against the aggressor, says Robert Jervis.27 “The 
deterrent power” of nuclear weapons, contrary to conventional weapons, lies in the 
deterrence itself and not in their use in wars. The essence of deterrence would be—
thinks Jervis—the ability to counterattack in case of a possible armed attack. Jonathan 
Schell argues similarly, and he adds that the non-deployability of nuclear weapons or 
the destruction of their deployment themselves question the role of nuclear weapons 
in deterrence.28 While the idea of classical deterrence is based on military defence and 
victory through using military power, nuclear deterrence is based on total destruction. 
Furthermore, while the idea of traditional deterrence foresees the victory against the 
aggressor’s military power, the deployment of nuclear weapons threatens to destroy the 
civil society.29 The author notes that when it became obvious that it was problematic to 
connect the question of possessing nuclear weapons with the principle of deterrence, 
the “possession of nuclear weapons” became connected to national consciousness and 
to the idea of national greatness.30 In the nuclear era, deterrence means threatening with 
immeasurable pain and the extermination of mankind, contrary to the classical idea of 
deterrence, which emphasises the destruction of the aggressor’s power. The balance 
is maintained until the first successful strike, then it is over.31 Nuclear deterrence has 
a punitive rather than a defensive character. National interest is a common argument 
when the possession and the use of nuclear weapons are reasoned. Nations and countries 
are regarded to be excluded from mankind. However, each nation forms a part of the 
family of mankind. Nuclear destruction, pollution have an active impact on the people 

25 Quester  1991.
26 Brodie  1959. See also Lonsdale  2012.
27 Jervis  1988.
28 Schell  2007, 8–12.
29 Steven Lee notes cleverly when referring to other authors and politicians that nuclear deterrence, 
contrary to the “balance of power” based on the possession of conventional weapons, establishes the 
“balance of terror” with their ability of hitting hard the other party’s society. (Lee  1996, 26.)
30 Lee  1996, 57–58.
31 Schelling  1980, 232–234. See also Ayson  2004,  105–106.; Wohlstetter  1959.
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and nations that use nuclear weapons. The outcome of the war does not lie in the victory 
over the army of the enemy but in total extermination.32

Pope John Paul II was aware that the existence of nuclear weapons was morally 
questionable. It is confirmed by the fact that a few months before his visit to England, 
he spoke about public dangers that nuclear weapons represented. He said that those were 
weapons that could not be the tools of solving conflicts between peoples, as they were 
able to destroy the whole mankind.33 In his message on the International Day of Peace, 
 1986, he pointed at the responsibility of the leaders of nuclear powers: “Weapons of 
mass destruction—biological, chemical and nuclear—represent extreme threat; those 
who possess them have special responsibility before God and the whole mankind.”34 
He considered the possession of nuclear arsenal based on deterrence to be temporary, 
which really seemed to be the only way to later total disarmament then. Otherwise, 
he referred to this in his speech in the UN: “A step on the way toward a progressive 
disarmament.” Mathias Nebel and Giovanni Giudetti highlighted some contradictions of 
his message in the UN.35 Considering the whole text, the Pope seems to have supported 
those views which suggested that the only way to peace was the continuous and later 
total nuclear disarmament. Paragraph 8, the moral acceptability of the possession of 
nuclear weapons as a means of deterrence, was included in the text as a gesture for 
those who thought that the way to preserving peace would be detention and deterrence. 
At the same time, the Pope’s statement later determined certain bishops’ views on the 
possession of nuclear weapons. Building upon these papal commitments, they rejected 
(and still reject today) “nuclear pacifism”. They thought that until there was no chance 
for total nuclear disarmament, the possession of these weapons was, as the Pope said, 
“morally admissible”, as far as the criteria, expressed by the United States Conference 
of Catholic Bishops in  1983, came true: namely, 1. they are used only for deterrence; 
2. the countries that possess nuclear weapons do not try to reach nuclear supremacy; 
and 3. the possession of these weapons is a necessary stage towards total disarmament.

The Period after the Cold War

After the Cold War, Catholic theologists and ecclesiastical leaders could rightly ask 
for how long the teaching on the moral acceptance of nuclear deterrence should be 
maintained. From the papal and Holy See declarations of the  1990s, some shifts could 
be seen towards total nuclear disarmament and the rejection of the possession of nuclear 
weapons as a means of deterrence. Indeed, accepting the possession of nuclear weapons 
as a means of deterrence became the barrier of the primary goal – total disarmament. 

32 Kavka  1983, 306.
33 Pope John Paul II  1982a.
34 Pope John Paul II  1986, 280.
35 Nebel–Giudetti  2015, 37.
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This is highlighted by the Caritas in Veritate Foundation in its summary on nuclear 
deterrence, published in  2015.36 The Pope decided on the moral, temporary acceptance 
of nuclear deterrence because of the cold war situation in  1982. However, he thought 
all these to be temporary; still, after the Cold War, many people referred to him when 
they spoke about the moral justification of possessing nuclear weapons. In his third 
social encyclical Centesimus annus (issued in  1991), Pope John Paul II again pointed 
at the dangers, often stated by his ancestors, that nuclear weapons meant, and which 
“the whole world was oppressed by”. Besides, concerning arms race, he stated that “we 
must repudiate the logic which leads to it: the idea that the effort to destroy the enemy, 
confrontation and war itself are factors of progress and historical advancement”.37 He 
pointed out that even though the elimination of some nuclear weapons was reached, 
the existence and the conflict of the block still remained, which was still a determining 
factor, with its reality and disturbing facts, of the world situation.

During John Paul II’s papacy, the Catechism of the Catholic Church (CCC) was issued 
in  1992. Under the order “do not kill”, the Decalogue dedicates a separate subsection to 
avoiding war. However, nuclear weapons are mentioned once expressly, but from the other 
basic paradigms we can draw conclusions in connection with nuclear weapons. Concerning 
just war and self-defence: “The strict conditions for legitimate defence by military force 
require rigorous consideration. […] the use of arms must not produce evils and disorders 
graver than the evil to be eliminated. The power of modern means of destruction weighs 
very heavily in evaluating this condition.” (CCC 2309) Referring to the Council principles 
(GS 8): “The Church and human reason both assert the permanent validity of the moral 
law during armed conflict. The mere fact that war has regrettably broken out does not 
mean that everything becomes licit between the warring parties.” (CCC 2312) As for 
nuclear weapons and weapons of mass destruction: “Every act of war directed to the 
indiscriminate destruction of whole cities or vast areas with their inhabitants is a crime 
against God and man, which merits firm and unequivocal condemnation. The danger of 
modern warfare is that it provides the opportunity to those who possess modern scientific 
weapons especially atomic, biological, or chemical weapons—to commit such crimes.” 
(CCC 2314) Referring to using A-weapons, the text says that it is “a crime against God 
and man”. So, the  1992 Catechism partly repeats the conventional view in connection 
with using A-weapons, on the other hand, we can feel that the text is more critical to 
deterrence and the possession of nuclear weapons. The later standpoint appeared more 
powerfully in  1996, when the Holy See signed and then ratified the Comprehensive Test 
Ban Treaty (CTBT). A year later Renato Martino, Permanent Observer of the Holy See 
to the United Nations, said: “Nuclear weapons are incompatible with the peace we seek 
for the 21st century.”38 It was Pope John Paul II, who assigned the Pontifical Council for 

36 “Therefore deterrence no longer functions as an instrument that allows for disarmament; rather it has 
become an obstacle toward achieving that goal.” (Nebel–Giudetti  2015.)
37 Pope John Paul II  1991, 816.
38 Egan  2004,  128.
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Justice and Peace to prepare the Compendium of the Social Doctrine of the Church. The 
compendium already says about nuclear deterrence that it should be changed with real 
disarmament measures based on dialogue and multilateral negotiations (508).39

Under Benedict XVI’s papacy (2005–2013), it became more appreciable that changes 
could be foreseen in the moral assessment of the possession of nuclear weapons as a means 
of deterrence. The Pope, following the current rhetoric, stated several times that the spread 
of nuclear weapons should be prevented, and a shift towards total nuclear disarmament 
should be made. Until total disarmament took place, nuclear-free zones should be 
established.40 For the celebration of the World Day of Peace, 1 January  2006, he used the 
expression “progressive disarmament” to promote the need of disarmament. He meant 
the process with which all benevolent people were activated so that nuclear disarmament 
could happen.41 The Pope saw that it was his moral duty to argue for disarmament, as 
“the prevention of widespread arms race”. He called on “the authorities” to continue the 
disarmament process and the negotiations that targeted the coordinated and progressive 
destruction of existing nuclear weapons with a more positive determination. He assumed 
that after the Cold War not only did the arms race not die down, but more and more—
also developing—countries became involved, and more and more countries wanted 
to possess nuclear weapons. Pope Benedict XVI, as Pope John XXIII and the Second 
Vatican Council, approached deterrence and arms race from the side of social justice. 
Certain countries spend a significant part of their GDP on armament, and developed 
countries make significant profit from selling weapons. It is obvious that, according to 
the social doctrines of the Church, it is a remarkable injustice to the poor, as this sum of 
money—now spent on armament—could be spent on improving their life-situation. Pope 
Benedict XVI’s policy is a change, compared to the viewpoint of Pope John Paul II’s 
during the Cold War, but the resolution against the mere possession of nuclear weapons 
did not appear as distinctly as in the current Pope’s communication.42

Pope Francis: “The Very Possession of Nuclear Weapons, Even for Purposes of 
Deterrence, is Morally Problematic”

Pope Francis vehemently opposed to the existence of nuclear weapons.43 He called the 
attention of state and non-state institutions several times that the Catholic Church still 
stood for nuclear disarmament. The mere existence of nuclear weapons endangered 
peaceful coexistence, and it gave the false impression of security.44 He warned us in 

39 Pontifical Council for Justice and Peace  2005.
40 “I encourage the initiatives aimed at progressive disarmament and the creation of zones free from 
nuclear arms in the prospect of their complete elimination from the planet.” (Reese  2010.)
41 Pope Benedict XVI  2006.
42 Migliore  2005.
43 Welty  2016.
44 Pope Francis  2017b.
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Norway,  2013; in Mexico, February  2014 and in Vienna, December  2014. The later was 
the most significant. On the occasion of the ‘Vienna meeting’, the pope sent a message to 
Sebastian Kurz, the chairman of the conference, which implied that the goal of the Holy 
See was to abolish nuclear weapons totally. Pope Francis finally turned his back on the 
view, which maintained – referring to Pope John Paul II – that nuclear deterrence was 
morally acceptable temporarily.45 On the occasion of the Vienna Conference, the Holy 
See diplomacy issued a document, Nuclear Weapons: Time for Abolition, on 8 December 
 2014. However, the title itself tells a lot about the objectives, the text itself is not coherent 
regarding the possession of nuclear weapons as a means of deterrence. First, the document 
expresses a subdued view: “The very possession of nuclear weapons, even for purposes of 
deterrence, is morally problematic.” Later it sounds more drastic, and says: “Now is the 
time to affirm not only the immorality of the use of nuclear weapons, but the immorality 
of their possession, thereby clearing the road to nuclear abolition.”46 The document 
highlights that the standpoint of the Holy See changed, because the moral acceptance 
of nuclear deterrence during the Cold War was such a politically realistic and a strategic 
point of view that led to total nuclear disarmament in the long run.47

Pope Francis reinforced the principle of radical rejection in his peace message on 
1 January  2017, in which he said: “Hence, I plead for disarmament and for the prohibition 
and abolition of nuclear weapons: nuclear deterrence and the threat of mutual assured 
destruction are incapable of grounding such an ethics.”48 He expressed the same in 
 2017, in the International Symposium Prospects for a World Free of Nuclear Weapons 
and for Integral Disarmament.49 In this case, he rejected the possession and the use 
of nuclear weapons, any intention for deterrence due to the discipline of just war and 
international humanitarian rights.50 In the encyclical Laudato si, the Pope characterised 
nuclear weapons as a danger both to mankind and the created world.51

Pope Francis’s visit to Hiroshima is highly significant because of the importance 
of the place. On 24 November  2019 he took part in the meeting for peace at the Peace 
Memorial. In front of nearly  20,000 believers,  20 religious leaders and  20 survivors the 
Pope repeated more strongly: “With deep conviction I wish once more to declare that 
the use of atomic energy for purposes of war is today, more than ever, a crime not only 
against the dignity of human beings but against any possible future for our common 
home. The use of atomic energy for purposes of war is immoral, just as the possessing 

45 “Nuclear Deterrence and the threat of mutually assured destruction cannot be the basis for an ethics 
of fraternity and peaceful coexistence among peoples and states.” (Pope Francis  2014.)
46 Lansu  2014.
47 Reichberg  2015,  10. The author refuses the existence of any nuclear weapons from the perspective 
and doctrine of the Catholic Church and natural law, furthermore, from the concept of the classic just 
war theory. For the legal point of views of natural law see Frivaldszky  2002.
48 Pope Francis  2017a.
49 Pope Francis  2017c.
50 McCarthy  2016.
51 Pope Francis  2015.
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of nuclear weapons is immoral. […] We will be judged on this. […] How can we speak of 
peace even as we build terrifying new weapons of war?”52

Regarding the rejection of nuclear weapons, the Pope and the Holy See did not 
overlook that in the current situation those weapons might fall into the hands of non-state 
actors. Furthermore, the social problem that had always been stressed by the Holy See 
still existed: arms race and the steps towards the modernisation of the nuclear arsenal 
deepened social injustice.53 It was naïve, says the Pope, to think that peace could be 
preserved through the possession of nuclear weapons, and neither through the elimination 
of poverty nor the development of health care, education and solidarity. He highlighted 
that nuclear weapons served fear, and they meant danger to the opposing parties, as 
well as to the whole mankind. The idea of nuclear ‘deterrence’ could not be maintained 
anymore. According to the Catholic moral theology, it is immoral to threaten that which 
it is immoral to do. From this point of view, the moral foundation of nuclear deterrence 
was always contradictory.54

As the emphasis of the Holy See defence policy is always determined by the Pope, the 
Holy See always talks according to the Pope’s intention in international forums. The Holy 
See has permanent representation in the International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and Comprehensive 
Test Ban Treaty Organization (CTBTO). These forums give the possibility for the Holy 
See to express its opinion. Bernardito Auza, Permanent Observer of the Holy See to the 
United Nations, makes regular statements about the nuclear policy of the Holy See—in 
the of papal guidelines—in the UN.55 Monsignor Antoine Camilleri, Under-Secretary 
for Relations with States, reinforcing the papal statements, said: “The mere existence of 
these weapons is absurd and that arguments in support of their use are an affront against 
the dignity of all human life.”56 Paul Richard Gallagher, bishop – the Secretary for 
Relations with States within the Holy See’s Secretariat of State, warned of the harmful 
effect of nuclear tests.57 The Holy See signed and ratified the Treaty on the Prohibition 
of Nuclear Weapons in  2017.58

In addition to its shorter statements, the diplomatic body issued more comprehensive 
professional works, and organised professional conferences as well. The Caritas in 
Veritate Foundation, in its  2015 publication, already summarised why the moral support 
of deterrence could not be maintained.59 The task of the foundation is to provide sufficient 
professional work to delegations of the Holy See in issues that are analysed by the UN 

52 Pope Francis  2019.
53 Hayashi  2015, 2–3.
54 Powers  2015.
55 Auza  2017.
56 Camilleri  2014.
57 Holy See (2018).
58 Holy See (2017).
59 Nebel–Giudetti  2015, 6.
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as well.60 The foundation accomplished this task with the comprehensive analysis of 
nuclear deterrence. According to the document, the position—i.e. the possession, and 
not their direct use, of nuclear weapons as a means of deterrence is morally acceptable—
cannot be maintained. The reasons are: a) When these weapons are used, the principle of 
proportionality cannot be sustained. The damage is much more massive than the military 
benefit that can be gained. b) Those (international) parties that do not fear death and 
devastating blows become vulnerable. c) These weapons maintain the possibility of the 
outbreak of a total war.

In  2016, the Holy See organised a great conference on nuclear weapons in the Vatican. 
The organiser of the conference was the Dicastery for Promoting Integral Human 
Development, established with motu proprio Humanam progressionem61 on 31 August 
 2016. The Pope established this new Holy See office so that it could take a positon in 
human rights issues.62 Nuclear weapons and the question of deterrence are strongly 
tied to the mission of the new dicastery. The new office was formed with merging 
four Pontifical Councils, out of which the Pontifical Council for Justice and Peace dealt 
with the question of war and peace, especially with disarmament and the problems of 
modern and nuclear weapons. The conference was attended by  11 Noble Peace laureates, 
high-ranking officials of the UN and NATO, diplomats and experts on nuclear weapons 
and disarmament. Besides, representatives of civil organisations and national episcopal 
conferences also took part. In addition to numerous speeches, Masako Wada, the last 
survivor of the atomic bombing of Hiroshima, also gave a talk. The Pope commented 
on Wada’s speech being a prophetic voice, as his words were a warning for the next 
generations. Furthermore, he added that he was pessimistic regarding the world being 
nuclear weapon free, as the modernisation of nuclear weapons was being proceeded.

The Statements of the Local Bishops Regarding Nuclear Weapons

Apart from the Holy See and Pontifical statements, local episcopal conferences also 
expressed their views in connection with nuclear weapons, especially in countries 
where nuclear weapons were owned and a significant Catholic community lived.63 It 
was important for them to get a thorough orientation about the teaching of the Church. 
The United States Conference of Catholic Bishops intended to meet the demand with 
issuing the pastoral letter The Challenge of Peace in  1983.64 First, the letter deals with 
the conventional questions of a just war – proportionality, defence and the discrimination 
of non-combatants, which is applied to nuclear weapons. Then it lists the questions in 

60 Caritas in Veritate Foundation (s. a.).
61 Pope Francis  2016b.
62 Pope Francis  2016a.
63 It is not negligible that many Catholics take part in political life as well.
64 National Conference of Catholic Bishops  1983.
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connection with nuclear weapons: deterrence, arms race, conscientious scruples. Later, 
the Conference of Bishops indicates the problems of nuclear weapons in three points: the 
death of the innocent (II/1), the outbreak of a nuclear war (II/2), limited nuclear war (II/3). 
According to American bishops, nuclear wars do not a priori permit the restoration of 
peace, which is an important element of a just war. Regarding the theory of deterrence, 
the document is sceptical about the temporary moral acceptance of nuclear weapons, as 
it does not believe that deterrence would be able to secure persistent peace.65 However, as 
Pope John Paul II considered it to be morally acceptable—in his  1982 speech—to possess 
nuclear weapons as far as they served as a means of deterrence and the preservation of 
peace, American bishops did not want to contradict this pontifical declaration either. 
Although, it could be felt that they did not share the Pope’s opinion completely in this 
question. The document deals with determining the concept of deterrence thoroughly: 
paragraph  163 highlights that the idea of deterrence has always existed in military 
strategy. However, in the nuclear age deterrence means withholding a possible enemy 
with means that can cause “unacceptable damage”. The ability of deterrence—according 
to the letter—depends on whether the parties are able to protect these facilities from 
the first strike, or whether they are willing to refrain from using weapons that appear to 
have a first strike capability (para.  163). Furthermore, deterrence should be authentic, 
permanent and capable of making clear that it is not possible to use nuclear weapons 
without consequences. The document (para.  164) points out that beside the general 
definition of deterrence, a detailed description of the subjects would be required, which 
did not happen until the document was issued. To this, according to the reference of the 
document, abundance of the technical literature, the declaratory policy on deterrence 
and action policy—i.e. the documents of military policy—should be considered.66 It 
is essential to know military strategies to evaluate nuclear deterrence morally (para. 
 177). It accepts that deterrence is needed, “but not all forms of deterrence are morally 
acceptable.”67 Additionally, not only strategic documents should be considered, but also in 
all cases “discrimination”, i.e. the protection of the civil population, and proportionality, 
i.e. the use of nuclear weapons should lead to more advantages than the damage they 
cause, should be respected. But who can judge the proportion of loss and advantage? 
According to the principles of the document: a retaliatory strike cannot be allowed if it is 
targeting cities or inhabited territories, even if military targets are in a city or near a city. 
(para.  180). When military bases are attacked, “collateral damage” cannot be accepted 
referring to civil casualties (para.  181–182). According to this interpretation, any strike 
that can have a number of civil casualties, regardless of the indirect or direct target of 

65 “In concert with the evaluation provided by Pope John Paul II, we have arrived at a strictly 
conditional moral acceptance of deterrence. In this letter we have outlined criteria and 
recommendations which indicate the meaning of conditional acceptance of deterrence policy. We 
cannot consider such a policy adequate as a long-term basis for peace.”
66 Shaun  1996, 67–71; Varga  2010.
67 “Although we acknowledge the need for deterrence, not all forms of deterrence are morally 
acceptable.” (para.  178).
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the strike, is morally unacceptable. The letter implies that because of the devastating 
power, the range of nuclear weapons, or the reaction of the other party, it is impossible 
to speak about proportionality when these weapons are used. The use of these weapons 
brings along the escalation of wars automatically. American bishops determined the 
three points whose realisation was essential to justify the possession of nuclear weapons: 
1. to prevent the use of nuclear weapons by others; 2. to reject the quest for nuclear 
superiority; 3. current possession is a necessary step towards progressive disarmament 
(par.  188) So, the possession – as a means of deterrence – cannot be accepted for the use, 
growing production and protection of the “status quo”; it is only acceptable in the hope of 
maintaining peace and progressive disarmament.68 The U.S. episcopal conference makes 
six recommendations: 1. immediate, bilateral, verifiable agreements to halt the testing, 
production, and deployment of new nuclear weapon systems; 2. bilateral agreement of 
both superpowers regarding the disarmament of nuclear arsenal; 3. successful negotiations 
of a comprehensive test ban treaty; 4. removal of short-range nuclear weapons, because 
they make the deterrent value disproportionate; 5. removal of nuclear weapons from 
areas where they are likely to be overrun in the early stages of war, thus forcing rapid 
and uncontrollable decisions on their use; 6. command and control over nuclear weapons 
should be strengthened to prevent inadvertent and unauthorised use.

After the publication of The Challenge of Peace, Bishop John S. Cummins from 
Oakland organised a set of conferences with the researchers of the Lawrence Livermore 
Laboratory (California) and the theologists and ethics experts of Berkeley Centre. Berkeley 
Centre, as the research centre of ethics in religion at the Georgetown University, made 
serious researches on using and possessing nuclear weapons.69 The so-called Oakland 
dialogue significantly contributed to the more thorough moral evaluation of nuclear 
weapons in the American Catholic Church during the hard period of the Cold War. The 
conferences helped Catholic believers and researchers to acquire a comprehensive view of 
using nuclear energy for peaceful and wartime goals from the point of Catholic teaching, 
tradition and ethics. As a part of the dialogue, nuclear energy and its alternatives were 
studied as well.70

In  1993, ten years after the publication of the pastoral letter The Challenge of Peace, 
the American Conference of Bishops issued another letter: The Harvest of Justice is 
Sown in Peace. The new security state, regarding the termination of the Warsaw Pact 
and the disintegration of the Soviet Union, was taken into consideration. Furthermore, 
the difficulty that was caused by Pope John Paul’s speech, because of which Catholic 
Church leaders and researchers of security policy represented different views regarding 
nuclear deterrence, was also taken into consideration. Some American bishops thought 
that the possession of nuclear weapons as a means of deterrence was still acceptable 
provided the guidelines of Letter 83 and of other forums of the universal church were 

68 Nebel–Giudetti  2015, 39.
69 To the research the institution see https://berkleycenter.georgetown.edu/ (Downloaded: 04.04.2020.)
70 Christiansen  2017, 3–4.

https://berkleycenter.georgetown.edu/
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followed. Other church leaders thought that, after the disintegration of the Soviet Union, 
nothing could prove to maintain the moral acceptance of nuclear weapons regarding 
deterrence. How certain nations can be expected to refrain from nuclear weapons while 
we, referring to deterrence, provide a moral basis to possess these weapons, as the new 
letter quotes some American bishops.71 Anyway, the document keeps the basic principles 
of Letter 83 regarding deterrence (II E 1), while it refers to the previous views as total 
disarmament agenda.72

Later, the Catholic Church and the National Conference of Catholic Bishops cooperated 
with the government in developing a number of arms control and disarmament programs, 
such as the  2010 START Treaty between the United States and Russia, or the  2015 nuclear 
treaty with Iran.

As the Holy See acted more and more decidedly concerning nuclear weapons, 
American bishops expressed their views more powerfully as well.73 In April  2010, Bishop 
Francis George, then President of the United States Conference of Catholic Bishops, 
explained in his letter to Barack Obama, that nuclear weapons could not be compared 
to other weapons, as they had such destructive power that endangered human life and 
dignity. Therefore, the use of these weapons, according to the teaching of the church on 
just war, was unacceptable. Oscar Cantú, the Chairman of Iustitia et Pax committee of 
the conference, declared—supporting the views of the Holy See—total disarmament in 
several forums.74 The conference—in the light of the traditional teaching of the Catholic 
Church, the guidelines of the conciliar documents and newer magisterial statements—
supported those international efforts in American public and political life that were 
aiming at banning nuclear weapons.75

There is no doubt that the American is the most significant local church that made 
statements in connection with nuclear weapons. Besides, other episcopal conferences 
made shorter or longer statements on the topic. The German Bishops’ Conference 
published the pastoral letter Gerechtigkeit schafft Frieden in  1983.76 Compared to the 
concept of the American Bishops, it speaks more strictly, as it says deterrence is not 
sufficient enough to prevent a war. The German conference made gestures towards an 
allied military policy, as it spoke supportively about questions such as “flexible response” 
or keeping nuclear weapons to prevent conventional wars.77 The standpoint of the German 
bishops is in accordance with the speech of Pope John Paul II in the UN to an extent that 
nuclear weapons are considered to be temporary and enough means of deterrence, but 
they cannot be means to increase the chances of a war. They accept the philosophy of 

71 “What is the moral basis for asking other nations to forego nuclear weapons if we continue to judge 
our own deterrent to be morally necessary?”
72 National Conference of Catholic Bishops  1993.
73 United States Conference of Catholic Bishops (s. a.).
74 Cantú  2015.
75 National Conference of Catholic Bishops  2017.
76 Die Deutschen Bischöfe  198).
77 Die Deutschen Bischöfe  1983, 53.
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deterrence, but they considered these weapons to be undeployable, as their destructive 
power can even result the devastation of Europe.78 However, the use of nuclear weapons 
is morally unacceptable. Therefore, it is a totally fair question, how can a weapon that 
cannot be deployed be a deterrent power? In  2000, German bishops published a new 
document entitled Gerechter Friede.79 In this document, they were trying to explain 
the declarations of the conference of bishops during the Cold War. However, it is more 
interesting that it maintains the moral justification of nuclear deterrence until superpowers 
own a significant amount of nuclear arsenal. (par. 2)80

Summary

The nature of wars, sufficient causes to start them, norms to be kept in wars, applicable 
tools – are all eternal moral dilemmas of wars in the society. The Catholic Church, as 
the bearer of divine revelation, feels competent to make statements concerning moral 
questions, such as wars, that affect the society. The church, recognising the changes in the 
“security environment” and the implementation of new tools, reassessed and rephrased 
those ideas that were known as the principles of just war during history. It happened at 
the birth of scientific weapons. Because of their indiscriminative and destructive effects, 
the church reflected to the possible dangers when they were in their experimental stage. 
In his encyclical Pacem in terris, Pope John XXIII systematically dealt with the problems 
deriving from deploying nuclear weapons. Later, his concept was adopted by the Second 

Vatican Council and Pope John Paul II as well.
It was always obvious on the part of the Church that the deployment of weapons—

because of their effects—was immoral. But the attitude of the Church was not so clear 
referring to possession, especially when it meant possessing in order to deter the other 
party from attacking. The real turning arrived with the speech of Pope John Paul II in the 
UN, in  1982. The disarmament programs, launched by the superpowers and supported by 
the international community, and the consideration of realpolitik led the Pope to find the 
temporary possession of nuclear weapons as a means of deterrence morally acceptable.

The Pope himself found the moral acceptance of the temporary possession of nuclear 
weapons to be a temporary state towards progressive disarmament. With his speech—
until the present day—he determined the views of Catholic leaders and security politicians 
who rejected total nuclear pacifism, and gave a role to these weapons in maintaining 
international peace.

From the  1980s, Conferences of Bishops that were most affected concerning nuclear 
weapons, published theologically, militarily and technologically developed documents. 
In these pastoral-like statements, the need to comply with the standpoint of the Holy See 

78 Die Deutschen Bischöfe  1983, 55.
79 Die Deutschen Bischöfe  2000.
80  Ranaghan  2011.
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and the consideration of national circumstances could be felt, but in certain cases the 
resulting dissonance as well. In this question, the declarations of American and German 
bishops were the most significant.

Although after the Cold War, Pope John Paul II, and the ecclesiastical documents, later 
Pope Benedict XVI strengthened the concepts of progressive disarmament, but the real 
turning point came with the current Pope. Pope Francis definitely stated: 1. the deterrence 
accepted during the Cold War and the moral justification of nuclear weapons cannot be 
maintained any more; 2. the aim is the progressive disarmament and the prohibition of 
nuclear weapons; 3. it is a sin to possess nuclear weapons.

While Washington and the Western world still seem to think of nuclear arsenal 
according to the logic of Cold War deterrence, Pope Francis and the Holy See argue for the 
moral intolerability of these old principles. The Pope and the diplomatic body emphasised 
in several forums that the deployment of these weapons contradicted the principles 
of a conventional Christian just war such as proportionality and discrimination—
the protection of non-combatants. According to the Church, common good—bonum 
commune—is not limited to one country; it is understood for the whole mankind. After 
the deployment of nuclear weapons, it is not easy to imagine restoring peace, the most 
valuable good of the community, because of the damages and resentment. Furthermore, 
we cannot forget that there is a logical contradiction if we threaten, “deter” with a weapon 
that cannot be deployed because of the above-mentioned principles.

We have the right to ask: Does Pope Francis not see that the direction he follows and 
political reality run contrary? The Pope does see it clearly, but he sees that the world has 
arrived at a turning point in several questions, and we have to make a decision whether 
to choose the “reality” of politics or the existence of mankind. Among these questions, 
the existence or non-existence of nuclear weapons is one of the most significant.

Sancta Maria – Regina pacis, ora pro nobis! Holy Mary – Queen of peace, pray for us!
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Vallás és biztonság összefüggései Billy Graham 
életművében

Kaló József

A korai évek – Graham szolgálatának kezdetei

William Franklin „Billy” Graham az első világháború befejeződése előtt négy nappal, 
 1918. november 7-én  született az észak-karolinai Charlotte-ban, egy tehenészettel fog-
lalkozó farmercsaládban. Szülei nem voltak különösebben vallásgyakorló presbiteri-
ánusok,1 azonban a  16 éves Billy Grahamre nagy hatást gyakorolt egy, a városukban 
megrendezett evangelizációs összejövetel, ahol úgynevezett megtérési2 élményen esett 
át, s élete innentől megváltozott. Pár hónappal később bemerítkezett, és a helyi baptista3 
gyülekezet tagja lett. Miután leérettségizett, beiratkozott az evangéliumi, nem felekezeti 
magánegyetem, a Bob Jones University (Dél-Karolina) első évfolyamára, majd egy félév 
elvégzése után átjelentkezett a Florida Bible Institute-ra.  1939-ben  avatták baptista lelki-
pásztorrá. Ezt követően kiegészítő tanulmányokat folytatott a Chicago melletti Wheaton 
College-ban, ahol  1943-ban  antropológia szakon végzett. Ugyanebben az évben meg-
nősült, egy Wheaton College-beli iskolatársát vette feleségül, Ruth Bellt. Ruth Kínában 
született, orvos-misszionárius szülők gyermekeként.4

1943–44-ben  Graham az Illinois állambeli Western Springsben lelkipásztorkodott, 
ahol a gyülekezet anyagi támogatásával lehetősége adódott, hogy rádiós szolgálatba is 
kezdjen egy evangéliumi programban. Ez egy 45 perces adás volt, amit az egyik chicagói 

1 A presbiterianizmus a református kereszténység egyik ága. Az elnevezés a sajátos 
egyházkormányzási formából ered, amelyet a gyülekezetek képviselőinek, az úgynevezett 
presbitereknek a gyűlései gyakorolnak. A presbiteriánus fogalom azokat az egyházakat jelöli, amelyek 
az angolszász, illetve skót puritán mozgalomból indult református eszmeiséget tekintik a magukénak. 
Észak-Amerikában az  1630-as  évek óta vannak jelen. Lásd Presbyterian Historical Society.
2 A megtérést Graham életműve egyik kulcsfogalmának tekinthetjük, evangelizációs kampányainak 
legfőbb célja az emberek megtérésre való eljuttatása volt. A megtérés kifejezés az újszövetségi görög 
metanoia szóból ered, amelynek jelentése a gondolkozásmód megváltoztatása. Megtérés alatt Graham 
a bűnbánatot, az ember Isten előtti bűnös voltának elismerését, Jézus Krisztus golgotai engesztelő 
áldozatának személyes elfogadását, a bűnös cselekedetektől és életmódtól való elszakadást, valamint 
Jézus Krisztus tanításának követését értette a mindennapokban, a Szentlélek ereje által. Lásd Magyar 
Katolikus Lexikon.
3 A baptista mozgalom a reformáció során létrejött, protestáns alapelveket követő, keresztény 
ébredési, megújulási mozgalom. A baptisták alkotják ma az egyik legnépesebb protestáns egyházat. 
A felnőttkeresztséget valló hívek valódi egyházzá fejlődése Amerikában való megjelenésükkel 
kezdődött. Ma a világ baptistáinak több mint 80%-a  az Egyesült Államokban él, a déli államok 
legjelentősebb keresztény felekezetét alkotják. Lásd Encyclopaedia Britannica.
4 Mészáros  2018.; Graham  2007.; Gibbs–Duffy  2008, 415–421.
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nagy hatósugarú rádióállomás közvetített heti rendszerességgel. Kétszer is jelentkezett 
tábori lelkészi szolgálatra, azonban egészségügyi okokból (egyszer alultápláltság, egy-
szer pedig súlyos mumpsz miatt) alkalmatlannak találták. Graham hazafias érzelmeit 
azonban megélhette az  1944-ben  megalakult Youth for Christ (YFC, Fiatalok Krisztusért) 
szervezetben. A második világháború vége előtti és az azt követő időszakban ugyanis 
felerősödött egy protestáns evangelizációs mozgalom, amelyben a vallási és a hazafias 
érzelmek keveredtek, s az elérendő célcsoport a fiatalság volt, különösen az Egyesült 
Államok fegyveres erőinek fiatalabb tagjai.  1944 őszén Graham a YFC teljes idejű 
evangélistája lett.  1946–1947-ben  már Európában is szolgált, s odahaza és külföldön 
sokezres tömegek előtt beszélve számos tapasztalatot szerzett későbbi szolgálata kibon-
takoztatásához.5

Az első igazán nagy sikert, az országos és nemzetközi hírnevet az  1949-es  Los 
Angeles-i  nyolchetes evangelizációsorozata, úgynevezett keresztes hadjárata6 hozta 
meg számára. Az összejöveteleknek egy hatalmas autóparkolóban fölállított, több ezer 
férőhelyes sátor adott otthont. Graham a „hagyományos” evangéliumi üzeneteken túl 
beépítette mondandójába az aktuálpolitikai híreket is. Így beszélt például az előző hó-
napban sikeresen végrehajtott első szovjet nukleáris robbantásról, amely elmélyítette 
a hidegháborús félelmeket az amerikai lakosságban. Ugyancsak érintette a „kommunista 
ötödik hadoszlop” ártalmas tevékenységét az országban, amely legaktívabban Graham 
szerint éppen ebben a városban működött. Mindezen kívülről fenyegető veszélyekre 
és az amerikaiak erkölcsi romlására csakis az őszinte – egyéni és kollektív, nemzeti 
szinten végrehajtott – megtérés lehet a megoldás. A hidegháborút szellemi, spirituális 
szinten ábrázolva kijelentette: „A nyugati kultúra és annak gyümölcsei a Biblián ala-
pulnak. A kommunizmus ezzel ellentétben Isten ellen fordult, Krisztus ellen, a Biblia 
ellen, és általában a vallás ellen. A kommunizmus olyan vallás, amelyet maga az ördög 
inspirál, irányít és motivál.”7

Nagy szellemi ébredést generálva több mint 350 ezer ember fordult meg a nyolc hét 
során az evangelizáción, amely önmagában is hatalmas szám, azonban ezt megsokszo-
rozta a modern tömegkommunikációs eszközök keltette hatás. Az esti igehirdetéseket 
a helyi rádióállomások és több állam rádióállomása is átvette és egyenes adásban sugá-
rozta, így Graham szolgálata Amerika-szerte ismertté vált. Ezt egészítette ki, hogy Wil-
liam Randolph Hearst sajtómágnás, miután titokban maga is részt vett az egyik alkalmon, 
utasította több tucat lapból álló birodalmát, hogy reklámozzák Grahamet. Ennek hatására 
természetesen a konkurencia is mozgásba lépett, s egymással versenyezve tudósítottak 
a Los Angeles-i  eseményről.8 Graham a kezdetektől tudatosan alkalmazta a nyomtatott 

5 Wacker  2014, 8–9.; Mészáros  2018.; Graham  2007.
6 Szolgálatának későbbi éveiben, részben annak elkerülése érdekében, hogy harcias képzettársításával 
megsértse a muszlimokat és a többi vallás híveit, Graham evangelizációs kampányait „misszióknak” 
vagy „fesztiváloknak” nevezte, vagy külön címet adott nekik, például ProChrist 93. Finstuen–Blue 
Wills–Wacker  2017, 85.
7 Gibbs–Duffy  2008, 26–29.
8 Mészáros  2018.; Graham  2007.
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és az elektronikus sajtót. A következő évben barátságot kötött Henry Luce-szal – egy 
misszionárius fiával, aki maga is buzgón gyakorolta presbiteriánus hitét –, a Time magazin 
és médiabirodalom tulajdonosával, így ő lett Graham első számú sajtósa.9

Két hónappal később, az  1950-es  bostoni keresztes hadjárata során „politikai karrierje” 
még erőteljesebben fellendült: meghívták imádkozni Massachusetts állam képviselőhá-
zába, s az újságírók szinte valamennyi közéleti kérdésről kikérték véleményét – a halál-
büntetéstől a Marshall-tervig.10 Az újdonsült sikereken fellelkesedve Graham a szervezők 
nevében egy nyilatkozatot küldött Truman11 elnöknek, amelyben kifejtette, hogy „a törté-
nelem figyel ránk, mert az amerikai életmódra komoly veszélyt jelentenek az istenellenes 
erők kívülről, és az erkölcsi bomlás belülről. Arra kérjük, hívja fel az amerikaiakat, hogy 
térdeljenek le Isten előtt egy országos imanapon, bánják meg a bűneiket, és újítsuk meg 
egy nemzetként a hitünket abban az Istenben, akinek nevét az elődeink a pénzérméinkre 
verették.”12

Graham az evangéliumi keresztények nevében határozottabban kívánt állást fog-
lalni politikai-közéleti kérdésekben. Az  1940-es  években a világháborúnak, majd az azt 
követően nem sokkal kibontakozó hidegháborúnak is köszönhetően az amerikai köz-
vélemény erőteljesebben fordult a lelki biztonságot nyújtó vallás felé: új gyülekezetek 
alakultak, a keresztény felsőoktatási intézményekbe tömegesen jelentkeztek a diákok, 
és  1947–1952 között megkétszereződött a bibliaeladások száma az országban. Graham 
a hagyományos fundamentalista evangéliumi keresztények világtól elzárkózó magatar-
tása helyett arra biztatta a hívőket, hogy hallassák hangjukat politikai, gazdasági, társa-
dalmi kérdésekben.13 Széles körű kritikával illette a vallásos Amerika gyenge és hatás-
talan kereszténységét. Graham számára a gyülekezetbe járók magas aránya nem utalt 
valódi szellemi életerőre. A keresztényeket újjáéledésre szólította fel. Graham folya-
matosan hangsúlyozta, hogy a nemzet egészséges jövője csak az egyéni és a kollektív 
ébredés lehet. Csak a valóban megtértek hozhatnak tartós értéket képviselő politikát.14

A bostoni ébredési összejöveteleken részt vett John McCormack massachusettsi 
képviselő közbenjárására  1950 júliusában Truman elnök fogadta az ifjú evangélistát. 
Az időpont egybeesett a hidegháború első igazán jelentős helyi háborújának, a koreai 
háborúnak a kitörésével és eszkalálódásával. A közvélemény jó része – maga Graham 
is – tartott a harmadik világháború kitörésétől, így még a találkozó előtt újabb táv-
iratot küldött az elnöknek: „Keresztények milliói imádkoznak, hogy Isten adjon Önnek 
 bölcsességet ebben a válsághelyzetben. Határozottan le kell számolni a kommunizmussal. 
Dél-Koreában nagyobb a keresztények aránya, mint bárhol a világon. Nem hagyhatjuk 

9 Gibbs–Duffy  2008, 26–30.
10 A Marshall-tervet három évvel korábban hirdette meg az amerikai külügyminiszter, amelynek 
célja a világháború után romokban heverő Európa gazdasági helyreállítása volt.  1952-ben  történt 
megszüntetéséig összesen  12 milliárd USD-t osztottak szét. Tarján (s. a.).
11 Harry S. Truman (1884–1972) az USA 33. elnöke (1945–1953).
12 Gibbs–Duffy  2008, 29.; 39–40.
13 Gibbs–Duffy  2008, 40.
14 Finstuen–Blue Wills–Wacker  2017,  144.
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őket cserben.”15 Graham tehát keresztény erkölcsi alapon igazságos háborúnak nyilvá-
nította az észak-koreai kommunista agresszió elleni harcot.

Éppen a Truman–Graham-találkozó napján, pár órával korábban megtartott tör-
ténelminek bizonyuló kabinetülésen született határozat a fegyverkezési verseny be-
indításáról, amely váltakozó arányokkal ugyan, de a Szovjetunió felbomlásáig az egész 
hidegháborús korszakot meghatározta. A találkozón számos kérdés szóba került, így 
a Los Angeles-i  és bostoni evangelizációs kampányok nagy sikerei, a koreai háború, 
valamint hitéleti kérdések is. A koreai háború kapcsán Graham kifejtette Trumannak, 
hogy az amerikai közvélemény egyenesen hiszterizálódott az események hatására, ezért 
arra kérte az elnököt, hogy rádiószózatban bátorítsa az amerikaiakat, valamint figyel-
meztetett, hogy a válságból egyedül csak az Istenhez való fordulás lehet a kivezető út. 
Graham rákérdezett az elnök vallási hátterére, mire ő kifejtette, hogy mérsékelt módon 
hisz a Biblia elveiben – Truman baptista háttérből jött –, de az evangélista ezeket elég-
telennek minősítette, és a Jézus Krisztusba és golgotai keresztáldozatába vetett élő hitet 
hangsúlyozta. A találkozó végén Graham közös imát kért Trumantól, amelyben a pré-
dikátor áldást mondott az elnökre és hivatalára, az országra, és az amerikai hadsereg 
győzelméért imádkozott.16

Már az elnök személyes hitére vonatkozó kérdés sem bizonyult túl diplomatikusnak, 
az azonban végképp ellenszenvessé tette Truman előtt Grahamet és a megbeszélésen 
szintén részt vevő munkatársait, hogy a sajtónak szó szerint idézték az elnök megnyil-
vánulásait, közvetlenül a találkozó után. Ettől kezdve Graham egészen  1953-ig, Truman 
elnökségének végéig nemkívánatos vendég lett a Fehér Házban.17 Paradox módon ilyen 
eseménnyel kezdődött Billy Graham közvetlen kapcsolata az elnökökkel, egyszersmind 
az általa élete egyik legfontosabb elhívásának tekintett szolgálata, „az amerikai elnökök 
prédikátora”.18 Graham később maga is mély megbánással tekintett erre az epizódra, 
s tanult az esetből: a későbbi elnökök éppen személyes diszkréciója és mély tapintata 
miatt tekintettek rá bizalmas szellemi, hitbéli tanácsadójukként.

Közben Graham ismertsége és befolyása tovább növekedett. Ugyancsak  1950-ben  tar-
totta hathetes atlantai evangelizációs kampányát, amelynek során prédikációiban – szoká-
sához híven – politikai kérdéseket is érintett. A koreai háború kapcsán – korábbi támogató 
magatartását megváltoztatva – bírálta a külügyminisztériumot, hogy nem a megfelelő 
tanácsadókra – MacArthur19 tábornokra, Luce-ra  és Csang Kaj-sekre20 – hallgatnak. 
Továbbá kritikával illette Trumant és Attlee-t, mondván: „semmi olyat nem tudnak 

15 Gibbs–Duffy  2008, 40–41.; Graham  2007.
16 Gibbs–Duffy  2008, 42–45.; Graham  2007.
17 Gibbs–Duffy  2008, 45–46.; Graham  2007; Finstuen–Blue Wills–Wacker  2017, 4–5.; Wacker 
 2014, 27.
18 Finstuen–Blue Wills–Wacker  2017, 83.
19 Douglas MacArthur (1880–1964) amerikai hadseregtábornok. A második világháborúban a távol-
keleti erők főparancsnoka, a koreai háború során egyszersmind az Egyesült Nemzetek erőinek 
főparancsnoka.
20 Csang Kaj-sek (1887–1975) kínai tábornok, a Kínai Köztársaság elnöke.



1979

Vallás és biztonság összefüggései Billy Graham életművében

mondani, ami megőrizhetné Ázsiát, és garantálhatná Európa biztonságát, hacsak valami 
csoda nem történik.” A megoldás szerinte egy közös ima-összejövetel lenne, amelyen 
Isten bölcsességét kérnék a helyzetre vonatkozóan. Az amerikai belpolitikára vonatko-
zóan a kormány berkeiben folyó rothadásról, morális összeomlásról, burjánzó erkölcs-
telenségről beszélt.21

Továbbra is szem előtt tartva a modern tömegkommunikációs eszközök fontosságát 
 1950 novemberében elindította hamar legendássá vált műsorát, a Döntés óráját (Hour 
of Decision). A félórás műsort az ABC (American Broadcasting Company) hálózat 
 150 rádióadója sugározta, amely rövid időn belül a leghallgatottabb vallási adássá vált 
az országban. A műsorban bibliai kontextusban tárgyalták a napi hazai és nemzetközi 
eseményeket. Ebben az időszakban harcos antikommunista volt, amely meggyőződése 
még a Florida Bible Institute-ból  eredt, ahol lázító diákok terjesztették a kommunista 
tanokat. Később úgy fogalmazott: „Egy ideig ez [az antikommunizmus – K. J.] volt 
az evangélium számomra. Ez nem volt helyes. De abban az időben így láttam a dolgokat. 
Fiatal voltam és tapasztalatlan.”22

A koreai háború kapcsán Graham egyre erőteljesebben támadta a Truman-admi-
nisztrációt: MacArthur tábornok  1951. áprilisi leváltásakor méltatta a keresztény mis-
szionáriusok iránti korábbi segítőkészségét, a hadszíntérről való hazatértekor pedig 
egyenesen George Washingtonhoz23 hasonlította,24 és „minden idők egyik legnagyobb 
amerikaijának” titulálta. Az egyre növekvő emberveszteségre utalva Graham egyenesen 
azt állította, hogy Washingtonban döntöttek a Koreában harcoló amerikai katonák fel-
áldozhatóságáról, s magát a háborút „félhomályban vívott háborúként”, „félig elfelejtett 
háborúként”, valamint „félszívvel harcolt háborúként” emlegette.25 A személyes talál-
kozójukat követő incidens mellett Graham ezen megnyilvánulásai is mutatják, hogy 
Trumannak bőven volt oka neheztelni a neves evangélistára. Kettejük kapcsolata csak 
Truman elnöksége után közel másfél évtizeddel,  1967-ben  rendeződött valamelyest, 
amikor Graham meglátogatta őt, és bocsánatot kért az  1950-es  elnöki látogatás után 
tanúsított viselkedéséért. Ennek ellenére a volt elnök néhány évvel később megjelent 
önéletrajzában továbbra is neheztelését fejezte ki a prédikátorral kapcsolatban.26

21 Gibbs–Duffy  2008, 50–51.; Wacker  2014,  206.
22 Gibbs–Duffy  2008, 51–52.; Wacker  2014, 231–232.
23 George Washington (1732–1799) az USA első elnöke (1789–1797) és a függetlenségi háború (1775–
1783) főparancsnoka.
24 Számos prédikációjában nagy hangsúlyt kapott a példaértékű vezetők hatalma a nemzet 
és a történelem menetének megváltoztatására. A példák között nemcsak a bibliai személyiségek 
és hősök, hanem olyan történelmi és politikai szereplők is helyet kaptak, mint George Washington, 
Abraham Lincoln és Douglas MacArthur. Graham számára a bibliaolvasási szokásaik és az Istenbe 
vetett bizalmuk életük kritikus pillanataiban olyan személyes erények voltak, amelyek nagyszerű 
emberekké és vezetőkké tették őket. Más szavakkal: a személyes vallásosság volt az a meghatározó 
erényük, amely magyarázta nagyságukat. (Finstuen–Blue Wills–Wacker  2017,  146–147.)
25 Gibbs–Duffy  2008, 52–53.
26 Gibbs–Duffy  2008, 58.; Wacker  2014,  206.
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1952-ben  Grahamnek lehetősége nyílott még szorosabb kapcsolatokat kialakítani 
az amerikai politikai elittel. Ez év elején került sor négyhetes washingtoni evangelizá-
ciós kampányára. Graham szerette volna elérni, hogy az elnök személyesen vegyen részt 
az eseményen, azonban Truman „sűrű programjára való hivatkozással” nem fogadta el 
a meghívást. Az eseményeket a televízió- és rádiócsatornák folyamatosan közvetítették, 
s ismét több tízezren zarándokoltak el a rendezvényre. Az evangélistát meghívták a Capi-
toliumba egy díszebédre, amelyen a Demokrata Párt és a Republikánus Párt összesen 
65 képviselője vett részt. Graham számára különösen fontos volt annak demonstrálása, 
hogy az evangelizáció összehozza mindkét nagy pártot, s ezzel a szellemi ébredés maga-
sabb dimenzióba emelkedik, mint a pártpolitikai érdekek. Washingtoni tartózkodása 
során Graham szinte naponta megjelent a Capitoliumban,27 ahol képviselőkkel és szená-
torokkal találkozott, valamint a Washington Hotelben a tiszteletére rendezett villásreggeli 
után száz képviselő és szenátor előtt mondott beszédet A kommunizmus és Jézus Krisztus 
címmel. Fontos volt számára, hogy személyes ismeretséget kötött számos politikussal, 
s így megmutathatja „Jézust Amerika elitjének. Most már ismerem őket, bemehetek 
az irodájukba és beszélhetek velük.” Sokan javasolták számára, hogy induljon valami-
lyen politikai pozícióért, például szenátori székért. Graham hatását tehát egyértelműen 
felismerték a kor politikai tényezői.28

Fontos megemlíteni még, hogy Graham már ekkor határozottan fellépett a faji szeg-
regáció ellen: habár a főváros sok szempontból déli városnak számított, Graham össze-
jövetelein szó sem lehetett fehérek és feketék megkülönböztetéséről. „Az egyházban 
nincs határvonal a bőrszínek között!” – jelentette ki.29

A Döntés órája rádióműsoron túl Graham  1952-től  több mint  200 újságban jelen-
tetett meg az olvasók kérdéseire reagáló Válaszom című rovatot, amivel kb.  20 milliós 
olvasótábort ért el.30

Az  1952-es  elnökválasztási kampányt illetően Graham megérezte az ébredési hul-
lámban rejlő erőt, amikor úgy nyilatkozott, hogy „[a]z amerikai keresztények […] blokk-
szerűen fognak szavazni arra az emberre, akinek a legnagyobb erkölcsi és szellemi ereje 
van, a más témában vallott nézeteitől függetlenül. Hiszem, hogy mi lehetünk a mérleg 
nyelve.”31 Az ifjú evangélista indirekt módon Eisenhower32 kampányát támogatta, 
akivel abban az évben Párizsban találkozott először, s maga is győzködte, hogy induljon 
az elnökségért. A két férfi között szívélyes barátság kezdődött ekkor, amelynek alapja 
a tábornok mély vallásos hite volt. Párizsból visszatérve Graham beszédet mondott 

27 A Kongresszus  1952-ben  külön törvényt hozott, amely megengedte számára, hogy szolgálatot 
rendezzen a Capitolium lépcsőin. (Wacker  2014,  117.)
28 Gibbs–Duffy  2008, 53–58.; Graham  2007.
29 Gibbs–Duffy  2008, 55.
30 Wacker  2014, 22.
31 Gibbs–Duffy  2008, 57.
32 Dwight D. Eisenhower (1890–1969) hadseregtábornok, az USA 34. elnöke (1953–1961). A második 
világháború során a szövetséges erők európai főparancsnoka,  1951–52 között a NATO-erők 
főparancsnoka.
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az Amerikai Keresztények Nemzeti Szövetségének (National Association of Evangelicals) 
chicagói nagygyűlésén, ahol arról győzködte hittestvéreit, hogy szakítsanak a fundamen-
talizmus korábbi elzárkózó gyakorlatával, és az elnökválasztási kampányban erőteljesen 
hallassák hangjukat. Tulajdonképpen ez volt a kezdőpontja az amerikai vallásos jobboldal 
megszületésének, amely a következő évtizedekben nagy változásokon ment át, és egyre 
szervezettebb erővé vált.33

Graham kifejezte, hogy elkötelezett Eisenhower erkölcsi programja mellett, ugyan-
akkor megpróbált semleges is maradni, direkt módon egyik jelöltet sem támogatva a kam-
pányban.34 Ehhez az elvhez egész életében ragaszkodni próbált több-kevesebb sikerrel. 
Barátai közül már ekkor többen figyelmeztették, hogy maradjon távolt a pártpolitikától. 
Mindemellett Graham Eisenhower mellett kezdte kibontakoztatni lelki gondozói, lel-
készi szolgálatát, amely az evangélista mellett önmeghatározása másik fontos alapjává 
vált. A mélyen vallásos, de katonai múltjára hivatkozva korábban gyülekezetbe nem járó 
Eisenhower elhatározta, hogy a kampány lezárulta után – annak kimenetelétől függet-
lenül – csatlakozni óhajt egy vallási közösséghez. Graham egy presbiteriánus gyüleke-
zetet ajánlott, amelynek világi vezetői között ott volt J. Edgar Hoover35 is. Ezenfelül 
egy, a saját autogramjával ellátott Bibliát is adott az elnökjelöltnek, amelyben bejelölt 
bizonyos oldalakat, és azokat jegyzetekkel látta el. Eisenhower későbbi elnöksége során 
mindvégig nagy becsben, az ágya mellett tartotta a Grahamtől kapott Szentírást.36

Az elnökök lelkésze

Bár – mint fentebb láthattuk – már Trumannal is volt személyes találkozója, és bizo-
nyosfajta levelező kapcsolatban álltak, Graham mégis Eisenhower megválasztása után 
lett az „elnökök lelkésze.” Az evangélista ilyen szoros személyes kapcsolata az elnö-
kökkel teljesen egyedi az Egyesült Államok történetében. Graham tizenegy elnököt 
ismert és szolgált feléjük személyesen Trumantól George W. Bushig.37 Trumant kivéve 
mindegyikőjükkel szívélyes kapcsolatot ápolt, de Johnsonnal, Nixonnal38, Reagannel39 

33 Gibbs–Duffy  2008, 59–65.; Graham  2007.; Wacker  2014,  207.
34 Graham minden jelöltért és későbbi elnökért imádkozott, véleménykülönbségtől függetlenül. 
Az elnökválasztási kampányban Isten akaratának teljesüléséért imádkozott, és akár a neki szimpatikus 
jelölt győzött, akár nem, Graham Isten akaratának engedelmeskedve beállt a megválasztott elnök mögé, 
imával kísért, nyilvános támogatással. (Gibbs–Duffy  2008, 38.)
35 J. Edgar Hoover (1895–1972) az FBI igazgatója  1935–1972 között.
36 Gibbs–Duffy  2008, 66–70.
37 George Walker Bush (1946) az USA 43. elnöke (2001–2009). George H. W. Bush korábbi elnök 
és Barbara Bush legidősebb gyermeke.
38 Richard Milhous Nixon (1913–1994) az USA 37. elnöke (1969–1974), és Eisenhower alelnöke 
(1953–1961).
39 Ronald Wilson Reagan (1911–2004) az USA 40. elnöke (1981–1989).
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és George H. W. Bush-sal40 kifejezetten szoros baráti kapcsolatban állt. Barack Obama 
otthonában látogatta meg az akkor már visszavonult Grahamet  2010-ben, így ő volt 
az első hivatalban lévő elnök, aki így tett. Ezenfelül a first ladyk közül fontos barátsá-
gokat ápolt Lady Bird Johnsonnal, Pat Nixonnal, Nancy Reagannel és Barbara Bush-sal. 
Mindezek mutatják, hogy Graham egész szolgálata során szinte folyamatos kapcsolatot 
tartott fenn a hatalom csúcsán lévőkkel.

Graham, az elnökökre mint Isten kiválasztottjaira tekintett. El kívánta érni szívüket, 
mint a saját korukra legbefolyásosabb emberekét, akik által tömegekre lehet pozitív hatást 
gyakorolni. „Juttasd el Krisztust az Ovális Irodába és a képviselőházba, és a nemzet 
gondjai elkezdenek maguktól megoldódni” – ez volt egyik legfontosabb hitvallása a poli-
tika világáról. Graham minden jelöltért és későbbi elnökért imádkozott, véleménykü-
lönbségtől függetlenül.41 Az elnökválasztási kampányban Isten akaratának teljesüléséért 
imádkozott, és akár a neki szimpatikus jelölt győzött, akár nem, Graham Isten akaratának 
engedelmeskedve beállt a megválasztott elnök mögé, imával kísért, nyilvános támogatás-
sal.42 Graham az elnököknek a „világi” és a közpolitikai kérdésekben számos alkalommal 
részletes tanácsokat adott, ahogyan tette ezt az egyszerű amerikai állampolgárok irányába 
is rádióműsoraiban és cikkeiben, azt tanácsolva a keresztényeknek, hogy játsszanak 
kulcsszerepet a nemzet mint keresztény köztársaság vezetésében és fenntartásában.43

A politikai kérdésekben való összhangot Eisenhower és Graham között az is megkön-
nyítette, hogy a hidegháború jelenségét mindketten a kommunizmus és a kereszténység, 
a Krisztus és Antikrisztus közötti küzdelemként ábrázolták. Eisenhower nem hitt abban, 
hogy a hidegháború pusztán katonai eszközökkel megnyerhető. Ezt egyenesen a pusz-
tulás zálogának tekintette. Az embereket a hosszú távú gondolkodásra akarta rávenni, 
mivel úgy gondolta, hogy a kommunizmus önmagát fogja megsemmisíteni. A kitartást, 
a szenvedés vállalását az emberek számára csakis a hit biztosíthatja, s ebben saját maga 
kívánt jó példával elöl járni. Eisenhower már a beiktatási ceremóniáján is nyomaté-
kosan használta a hit és a vallás eszközeit, szimbólumait. Grahamnek ez volt az első 
elnöki beiktatása, amelyen kulcsszerepet játszhatott: ő választott bibliai igét, amelyre 

40 George Herbert Walker Bush (1924–2018) az USA 41. elnöke (1989–1993), és Reagan alelnöke 
(1981–1989).
41 Tette ezt a következő bibliai igék alapján: „Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy 
imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! Imádkozzatok 
a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes 
istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek.” 1 Timóteus 
2,1–3. Egyszerű Fordítású Biblia. Elérhető: www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Tim%
C3%B3teushoz+2&version=ERV-HU (A letöltés dátuma:  2020. 05.  15.) „Az Úr iránti tiszteletből 
engedelmeskedjetek mindenkinek, aki ezen a világon valamilyen hatalmat kapott! Engedelmeskedjetek 
a császárnak, akié a legfőbb hatalom, és azoknak a kisebb vezetőknek is, akiket a császár nevezett 
ki! Hiszen ők azért kapták a hatalmukat, hogy megbüntessék a gonosztevőket, és megjutalmazzák 
azokat, akik jót tesznek.” 1 Péter 2,13–14. Egyszerű Fordítású Biblia. Elérhető: www.biblegateway.com/
passage/?search=1%20P%C3%A9ter+2&version=ERV-HU (A letöltés dátuma:  2020. 05.  15.)
42 Gibbs–Duffy  2008, 38., 32–33.; Finstuen–Blue Wills–Wacker  2017, 3.; Graham  2007.
43 Finstuen–Blue Wills–Wacker  2017,  145.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Tim%C3%B3teushoz+2&version=ERV-HU
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Tim%C3%B3teushoz+2&version=ERV-HU
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20P%C3%A9ter+2&version=ERV-HU
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20P%C3%A9ter+2&version=ERV-HU
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az elnöki eskü során az elnök a kezét helyezte, illetve ő volt az is, aki ugyancsak bibliai 
igék segítségével megihlette44 Eisenhowert egy előre megírt ima elmondására a ceremó-
nián, mindenkit meglepve. Eisenhower egész elnöksége alatt a hit és a vallás központi 
szerepet játszott: ő volt az első amerikai elnök, akit hivatali ideje alatt megkereszteltek, 
és a második, aki megválasztása után csatlakozott egy gyülekezethez. A vallás olyan 
mértékű hivatalos támogatásban részesült, amilyenre már hosszú ideje nem volt példa 
az amerikai közéletben. A kabinetülések például egy percnyi néma csenddel, imával 
kezdődtek, imaszobát nyitottak a Capitoliumban, és elrendelték, hogy a pénzérméken 
és a bankjegyeken tüntessék fel az „Istenben bízunk” feliratot. A Hűségeskühöz – ame-
lyet az iskolákban is naponta elmondattak a diákokkal – hozzátették az „egy nemzet, 
Istennek alárendelve” formulát. Eisenhower alatt került sor az első nemzeti imareggeli45 
megtartására  1953-ban, amelyen az elnök mellett Billy Graham is részt vett.46

A vallásos érzület erősödését, a hit „divattá válását” mutatja, hogy Hollywood ezekben 
az években több vallásos témájú filmet készített, a rádiók ontották a vallásos dalokat, 
a könyveladásokban vezető helyet foglaltak el a keresztény témájú irodalmak.47 Graham 
azonban nem látott feltétlen direkt összefüggést a vallásos érzület erősödése és az őszinte 
megtérés, a Krisztusnak odaszánt élet között. „Istent a megtérők minősége érdekli, nem 
a mennyisége” – fejtette ki egy interjúban.48

Ezek az évek Graham további felemelkedésének időszakát jelentették. Külföldön is 
egyre inkább ismertté vált,  1954-es  nagy-britanniai és nyugat-európai keresztes hadjá-
rata révén – amelyet az amerikai kormány is hatékonyan támogatott – igazi nemzetközi 
tényező vált belőle. Odahaza pedig egyenesen keresztény ikonná, sztárrá vált, akinek 
több tízmilliós példányszámban olvasták írásait, rádióműsorát már több mint ezer csa-
tornán lehetett fogni, öt egész estés evangelizációs filmben szerepelt, sőt az NBC televízió 
több millió dolláros szerződést ajánlott számára egy tévéshow vezetéséért. Hollywoodi 
sztárok, sajtócézárok, milliomos iparmágnások, politikusok köreiben forgott.  1956-ban  
több fotót készítettek róla, mint a népszerű filmcsillagról, Marilyn Monroe-ról. Mindez 
azonban nem szédítette meg Billy Grahamet annyira, hogy hatalmas vagyonra tegyen 
szert: mindvégig puritán volt pénzügyeiben, és az  1950-ben  alapított szervezetétől, a Billy 
Graham Evangelistic Association-től  mindössze akkora fizetést vett fel, mint egy nagyobb 
amerikai városi gyülekezet vezetője. Ragaszkodott ahhoz, hogy alázatos maradjon: leg-
nagyobb személyes félelme egész élete során az volt, hogy a büszkeség és a sikerek eltá-
volíthatják Istentől. Felesége és barátai, közvetlen munkatársai  gondoskodtak arról, hogy 

44 A beiktatási ceremónia után olyan pletykák is lábra kaptak, miszerint az imát maga Graham írta, 
ő azonban kategorikusan cáfolta ezt. (Gibbs–Duffy  2008, 73.)
45 A nemzeti imareggelit azóta is évente megrendezik, általában február hónap első csütörtökén. 
A politikai, társadalmi és üzleti elit több ezer fős nemzetközi eseménye, amelyen a közös ima központi 
szerepet tölt be.
46 Gibbs–Duffy  2008, 72–76.; Wacker  2014,  204.; Graham  2007.
47 Köztük Billy Graham  1953-ban  megjelent Békesség Istennel című munkája, amely egymilliós 
példányszámban kelt el.
48 Gibbs–Duffy  2008, 76–77.; Graham  2007.
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szerény és őszinte maradjon. Bármiféle kísértés vagy lejáratás elkerülése érdekében egész 
életében tartózkodott attól, hogy feleségén kívül bármilyen nővel kettesben maradjon.49

Fontos és haladó szerepet játszott Graham az Eisenhower elnöksége idején egyre 
inkább kiéleződő polgárjogi kérdések kezelésében. Graham már  1954-ben  azt nyilatkozta, 
hogy „[a] keresztényeknek Krisztus szemével kell látniuk a faji kérdést. Be kell vallanunk, 
hogy az egyháznak nem sikerült megoldania ezt a nagy emberi problémát. Hagytuk, 
hogy a sport világa, a szórakoztatóipar, a politika, a hadsereg, az oktatás és a gazdaság 
megelőzzön bennünket. Pedig az egyháznak kellett volna diktálnia az iramot.” Ezen 
elvéhez híven már két évvel korábbi washingtoni keresztes hadjáratakor sem engedett 
a szegregáció híveinek – mint fentebb láthattuk –, az  1952-es  Déli Baptista Kongresszuson 
szorgalmazta a fekete diákok fölvételét a baptista főiskolákra, s ugyanebben az évben 
Jacksonban tartott evangelizációja alkalmával a város két legnagyobb problémájának 
az alkoholizmust és a faji szegregációt nevezte.  1953-ban  a chattanoogai evangelizáció 
szervezői ragaszkodtak a szegregált ültetéshez a stadionban, mire Graham saját kezűleg 
szaggatta le a köteleket, ellenkező esetben az esemény lemondását kilátásba helyezve. 
Eisenhower felhasználta Grahamet a polgárjogi küzdelemben mint közéleti mérséklő 
tényezőt, aki az elnök megbízásából tárgyalt a déli fehér és fekete egyházi vezetőkkel. 
 1957-ben, az amerikai polgárjogi mozgalom történetének egyik legkritikusabb epizód-
jánál, a Little Rock-i  incidens50 megoldásában Graham szintén kulcsszerepet játszott: 
Eisenhower elnök, majd Nixon alelnök akkor hívták fel telefonon a prédikátort, és kérték 
ki véleményét, amikor felmerült a szövetségi csapatok alkalmazásának szükségessége. 
Graham egyértelműen a diszkrimináció mindenáron való felszámolását tanácsolta a két 
politikusnak. Majd személyes jelenlétével is bátorságáról és eltökéltségéről tett tanú-
bizonyságot, amikor Tennessee és Dél-Karolina államokban a helyi politikai vezetés 
heves ellenkezése és a helyi szélsőségesek halálos fenyegetései ellenére is nem szegre-
gált közönség előtt tartott összejöveteleket. Eisenhower támogatásával a Fort Jackson-i  
katonai bázis adott helyet egy 60 ezer fős tömegnek, így ez vált Dél-Karolina történetében 
az első nem szegregált tömegrendezvénnyé.51  1957-es  New York-i  keresztes hadjárata 

49 Gibbs–Duffy  2008, 46., 81–83.; Graham  2007.; Wacker  2014, 56.,  163., 304.
50 1954-ben  az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Brown kontra Oktatási Hivatal ítéletében kimondta, 
hogy az állami iskolákban alkotmányellenes a faji elkülönítés. A döntést a déli államokban hatalmas 
ellenállással fogadták, és mindent elkövettek annak érvényre juttatása ellen.  1957-ben  kilenc 
afroamerikai diák kívánta megkezdeni tanulmányait Arkansas állam fővárosában, a Little Rock-i  
Központi Gimnáziumban. Az állam kormányzója azonban arra utasította a Nemzeti Gárdát, hogy 
akadályozza meg a diákok bejutását az iskolába. Eisenhower szövetségi katonai egységeket vezényelt 
a helyszínre, és az arkansasi Nemzeti Gárdát szövetségi parancsnokság alá vonta. A diákok ezután 
a katonák védelme alatt jártak iskolába, és Arkansas Állam a következő tanévtől már csak integrált 
iskolákat működtetett.
51 Gibbs–Duffy  2008, 99–109.; Graham  2007.; Wacker  2014,  135.
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során a rendezvények egyik estéjén Martin Luther King52 mondta el a nyitó imát, ami 
Graham déli kritikusait csak tovább bőszítette.

Grahamet ekkor vádak érték mind jobb-, mind baloldalról. A keresztény funda-
mentalisták azzal vádolták, hogy kiárusítja a hitet a népszerűségért és a tömegek meg-
nyeréséért cserébe, míg a liberálisok kritikájának középpontjában nem kellő mértékű 
elkötelezettsége volt a társadalmi változások iránt, szerintük ezt a személyes megtérés 
fontosságának túlhangsúlyozásával halványította el. Graham  1956-ban  megalapította 
a Christianity Today lapot, amellyel kihívást akart támasztani a modernista Christian 
Century magazinnal szemben. Helyre kívánta állítani az evangéliumi kereszténység 
intellektuális tiszteletét és szellemi befolyását. Inkább vezetni és szeretni kívánt, mintsem 
becsmérelni, kritizálni és ütni.53

Nixon alelnök volt az, aki személyesen is megtapasztalta a Billy Grahamben rejlő, 
kihasználható erőt, és feltehetően ez volt az a motívum, amely miatt az elnökök és alel-
nökök közül elsőként látogatott el személyesen egy evangelizációs alkalomra. Az  1957-es  
New York-i  keresztes hadjárat – amelyet elsőként közvetítettek az amerikai tévécsa-
tornák – egyik állomása a Yankee Stadionban került megrendezésre, s Nixon alelnököt 
elkápráztatta, hogy az egyébként 54 ezer férőhelyes stadionba a nagy hőség ellenére száz-
ezren zsúfolódtak össze, miközben további tízezren rekedtek az utcán. Dicsérő mondata, 
amelyben Graham hihetetlen mértékű személyes megbecsültségét méltatta, szíven találta 
az alázatra gondosan ügyelő evangélistát, aki Nixonnak személyesen, majd a színpadra 
felmenve kijelentette: „Ezt Isten cselekedte, és ezért Őt illeti minden dicsőség, dicséret 
és áldás! Ha ezért engem dicsértek, tönkretehetitek a szolgálatomat. A Biblia azt mondja, 
hogy Isten senki másnak nem adja a dicsőségét!”54

Nixonnal Graham  1952 óta tartott fenn személyes ismeretséget, amely annak al-
elnöksége alatt csak még tovább mélyült. Nixon sajátosan kettős természetéből kifo-
lyólag egyszerre szerette és támogatta az evangélistát, miközben becsapta és kihasználta. 
Az  1960-as  elnökválasztási kampányban Graham – nyilvános semlegességét hagyomá-
nyaihoz híven fenntartani igyekezve ugyan, de – politikai tanácsokat adott Nixonnak. 
Kennedy55 is kereste a kapcsolatot Grahammel, de ő diplomatikusan elhárította ezt. 
Az evangélistának a közvéleményre gyakorolt óriási befolyását ismerve természetesen 
mind a demokraták, mind a republikánusok „udvaroltak neki”, azonban több irányból is 
bírálták Grahamet, amiért egyre nyíltabban támogatta Nixont. Graham levélben fejtette 

52 Martin Luther King, Jr. (1929–1968) baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai aktivista. 
 1964-ben  elnyerte a Nobel-békedíjat.  1968-ban  merénylet áldozata lett.
53 Gibbs–Duffy  2008, 84.,  110.; Graham  2007; Wacker  2014,  15.,  131.
54 „Én vagyok az Örökkévaló, ez a nevem! Dicsőségemet másnak nem adom, dicséretem 
a bálványoknak át nem engedem!” Ézsaiás 42,8. Egyszerű Fordítású Biblia. Elérhető: www.
biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s+42&version=ERV-HU (A letöltés dátuma: 
 2020. 05.  15.) Gibbs–Duffy  2008,  114.; Graham  2007; Wacker  2014,  14., 21.; Finstuen – Blue 
Wills – Wacker  2017, 67.
55 John Fitzgerald Kennedy (1917–1963), az USA 35. elnöke (1961–63), merénylet áldozata lett. Ő volt 
az egyetlen római katolikus vallású elnök az USA történetében.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s+42&version=ERV-HU
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s+42&version=ERV-HU
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ki Kennedynek, hogy valószínűleg Nixonra fog szavazni régi barátságuk okán, de ha 
Kennedy nyer, őt is támogatni fogja, hiszen ez az elhívása.56

Az előzményekből is következik, hogy Kennedy elnöksége alatt Graham jóval inkább 
háttérbe szorult az „elnök lelkészeként”, mint Eisenhower idején. Bár Kennedy is fel-
használta Grahamet népszerűsége növelése érdekében – apja ötlete volt egy baráti golf-
parti megrendezése a választások után, amelyről természetesen a sajtó sem hiányoz-
hatott –, azonban kapcsolatuk csak formális maradt. Alkalmanként ellátogatott ugyan 
a Fehér Házba, és részt vett az imareggeliken is, de igazi, bizalmas kapcsolatról nem volt 
szó. Egyvalamiben azonban mindenképpen szövetségeseknek számítottak, a polgárjogi 
küzdelemben. Amikor az elnök átfogó polgárjogi törvényjavaslatot nyújtott be, Graham 
hangosan és nyilvánosan mellé állt. Ismét őt használták fel a háborgó Dél lecsendesíté-
sére:  1964-re  evangelizációt szerveztek az erőszaktól sújtott alabamai Birminghambe, 
ahol a fenyegetésekkel ismét dacolva Graham 35 ezer fős integrált tömeg előtt hirdette 
az evangéliumot, amely Alabama történetének legnagyobb, etnikai szempontból nyitott 
rendezvényének számított.57

Kennedy meggyilkolása után alelnöke, Johnson ült az elnöki székbe, ami Graham szá-
mára azt jelentette, hogy ismét gyakori vendéggé vált a Fehér Házban. Johnson volt az első 
elnök, aki végigülte Graham egy tíznapos keresztes hadjáratát Houstonban,  1965-ben. 
Népszerűsége akkorára növekedett, hogy  1963-as  Los Angeles-i  evangelizációja kap-
csán komolyan felmerült: indulnia kellene az elnökségért republikánus színekben. Meg-
próbálták felkérni Johnson alelnökjelöltjének, de mindkét ajánlatot elutasította. Graham 
könyvei milliós darabszámban fogytak, filmes és tévészolgálata továbbra is virágzott.58

Johnson elnöksége alatt Graham – ahogyan ő fogalmazott – megtért szociális 
kérdésekben: a szegényekre kezdett koncentrálni. Az afroamerikai gettólázadások 
hatására Graham  1966-ban  egy időre visszavonult, és tanulmányozta a Bibliát a szegények 
vonatkozásában. Szorgalmazta az elnöknél, hogy a külföldön elköltött összegek egy részét 
csoportosítsák át a szegénység és a gettók felszámolásának érdekében. Martin Luther 
King a vietnámi háború miatt szakított Johnson elnökkel. Graham először nemes ügyként 
tekintett a háborúra, majd káoszként, amelyben nem látta tisztán az erkölcsi határokat. 
Ennek ellenére sem lett pacifista, nem pártolta a háborúellenes tiltakozásokat. Spellman 
bíborossal, az egyik legnagyobb héjával együtt  1966 karácsonyán Vietnámba utazott, ami 
után tájékoztatták az elnököt ott szerzett benyomásaikról: Spellman a folytatás mellett 
érvelt. Graham meggyőződése volt, hogy akármit tesz is az elnök, igaza van, mert ő van 
hatalomban. A Rolling Thunder hadművelet fedőneve a Graham védjegyének számító 
ébredési himnuszból származott.59

Az  1968-as  esztendő az erőszak éve volt Amerikában: Martin Luther King és Bobby 
Kennedy gyilkosság áldozata lett, és több nagyvárosban is zavargások robbantak ki. 

56 Gibbs–Duffy  2008, 89.;  117–155.; Graham  2007.
57 Gibbs–Duffy  2008, 89.,  157–163.; Graham  2007.
58 Gibbs–Duffy  2008,  165–192.; Graham  2007.
59 Gibbs–Duffy  2008,  193–216.; Graham  2007.
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Graham jobban belevetette magát a politikába, mint négy évvel korábban, de most is 
a semlegesség látszatát igyekezett fenntartani. Mindkét párt országos kampánynagy-
gyűlésére felajánlotta, hogy elmegy, és imát mond. Graham George Busht vagy még 
inkább Hatfieldet (egy odaszánt evangéliumi keresztényt) ajánlotta alelnöknek Nixonnak. 
Graham támogatta Nixont végig a kampányban, majd annak legvégén az is nyilvá-
nosságra került, hogy Nixonra fog szavazni. Nixon győzelme másnapján reggel együtt 
imádkozott Grahammel.60

Nixon elnök beiktatásán Graham mondott áldást. Nixon bevezette a fehér házi isten-
tiszteletek intézményét, amelyek alkalmat teremtettek a politikai nyomásgyakorlásra 
és adománygyűjtésre. Egyházi és vállalati vezetők voltak a meghívottak között. Papok 
és lelkészek mellett rabbik is prédikáltak. Graham bizonyos kérdésekben közbenjárt 
az elnöknél vagy stábjánál (például a Campus Crusade munkatársainak mentessége 
a vietnámi szolgálat alól stb.). Graham memorandumot írt Nixonnak a vietnámi háború 
befejezéséről. Nixon Grahamet a társadalom állapotának felmérésére, az emberek hang-
jának közvetítésére használta fel. Ez az időszak volt a vietnami háború eszkalációjának 
időszaka, s egyre fokozódtak a háborúellenes tüntetések.  1970-ben  Nixon fellépett 
és beszédet mondott Graham egyik evangelizációs alkalmán a Tennessee állambeli Knox-
ville-ben, a University of Tennessee-n, 88 ezer ember előtt. Graham csalódott volt, hogy 
Nixonnak nem volt szellemi üzenete, nem beszélt Krisztusról. Mindezek ellenére Graham 
olyan messzire kész volt elmenni Nixon védelmében, hogy az már a logikát és a hitet is 
kikezdte. Az elnök diplomataként alkalmazta Grahamet, például a Kína-fordulata idején 
Csang Kaj-sekhez küldte. Nixon  1972-es  újraválasztási kampányában merült Graham 
a legmélyebbre a pártpolitikában.  1972 decemberében tíz chicagói lelkész nyilvánosan 
arra kérte Grahamet, könyörögjön Nixonnak, hogy vessen véget Észak-Vietnám bom-
bázásának, a karácsonykor ünnepelt Jézus Krisztus nevében. 41 vallási vezető pásztori 
levelet írt Nixonnak a bombázások leállítása érdekében.61

A Watergate-ügy kibontakozása során Nixon minden kapcsolatot megszakított Gra-
hammel. Nixon Grahamnek is hazudott az ügyről. Graham a teljes ügy tisztázását köve-
telte a sajtóban. Nixon nem támaszkodott Grahamre úgy, mint korábban, másfél évig 
nem találkoztak személyesen, és telefonon is egyre ritkábban, majd már egyáltalán nem 
beszéltek. Ford elnöksége idején Graham járt közben Nixon elnöki kegyelme érdekében. 
Ford a hitét állította újraválasztási kampánya középpontjába  1976-ban.62

Jimmy Carter  1979-ben  kérte Graham segítségét egy fegyverzet-ellenőrzési szerződés 
ügyében.  1978-ban  több mint száz egyházi vezető szólalt fel a fegyverzetcsökkentés 
ügyében. Graham a CBS-en, Walter Cronkite műsorában állt ki a teljes leszerelés 
mellett. Pálfordulásában a fegyverkezés terén szerepe volt  1977-es  magyarországi 
és  1978-as  lengyelországi (többek között auschwitzi) útjának. Paritásos alapon 
és nem egyoldalúan képzelte el, de a teljes leszerelés mellett állt ki, ami merőben 

60 Gibbs–Duffy  2008, 217–242.; Graham  2007.
61 Gibbs–Duffy  2008, 243–297.; Graham  2007.
62 Gibbs–Duffy  2008, 298–332.; Graham  2007.
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újszerű volt akkor! Billy Graham keleti blokkban tett látogatásait Carter is támogatta. 
 1977-től  az evangéliumi keresztények fokozatosan kihátráltak Carter mögül.  1979-ben  
Carter Graham támogatását kérte a SALT-egyezménnyel kapcsolatban, de Graham 
visszautasította. Graham prédikátorgyűlést szervezett Dallasba, ahol kifejtette a szovjet 
fenyegetés növekedését – ezért új vezetőre van szükség Amerikában. Ronald Reaganre 
gondoltak a résztvevők.63

Reagan elnöksége alatt az amerikai kormányzat kiemelt érdeklődést mutatott a keleti 
blokk vallásszabadsága iránt. Az ellene  1981-ben  elkövetett merénylet után erősödött 
meg az elnökben az a hit, hogy azért maradt életben, hogy segítsen egy nukleáris konf-
liktus elkerülésében. Graham először  1959-ben  járt Moszkvában.  1981-ben  hívta meg 
Grahamet az orosz ortodox egyház A vallási dolgozók világkonferenciája az élet szent 
ajándékának megmentésére nukleáris katasztrófától című rendezvényére. Graham tudta, 
hogy mindez csak szovjet propagandafogás, de hitt az evangélium erejében. Reagan 
a nemzetbiztonsági tisztségviselőkkel szemben is támogatta Graham moszkvai útját, 
és telefonon akár naponta többször is egyeztettek. A keresztes hadjáratoknak a keleti 
blokkban megnyílt az út! Graham és II. János Pál pápa a kelet-európai alvó keresztény 
tömegek energizálására törekedett. Reagan kérésére Graham személyesen lobbizott egyes 
szenátoroknál, hogy a Szenátus megszavazza AWACS-gépek eladását Szaúd-Arábi-
ának. Felszólalt a hatalmas adományokat gyűjtő teleevangélistákkal szemben.  1983-ban  
Graham megkapta a legmagasabb polgári kitüntetést az elnök kezdeményezésére.64

Bush részt vett Graham  1986-os  washingtoni evangelizációján. Bush nyerte a válasz-
tást: az evangéliumi szavazók 81%-a  szavazott rá! Graham és Bush közvetlen, szoros kap-
csolatban állt egymással. Graham szolgált Bush anyja és legidősebb fia felé is. Az öböl-
háború ellen liberális protestáns körök tiltakoztak, azonban Graham igazságos háborúnak 
tartotta. Graham és Bush háromszor is közös imát mondtak a háború megindulásakor.65

Clintoné volt Graham számára hetedik beiktatási ünnepsége. Clinton összesen három 
Graham-evangelizáción vett részt életében. Az első  13 éves korában volt (1959-ben  Little 
Rock-ban), és nagy hatást tett rá, hogy közéleti pályára lépjen. Graham keményen ellenállt 
a rasszista politikának, ami Clintonra nagy hatást gyakorolt akkor. Clintont támadások 
érték gyülekezeti vonalról szexuális élete miatt.

Graham  1992-es  és  1994-es  észak-koreai útjai során Kim Ir Szen elnökkel is találkozott. 
Pár hónappal később Clinton ismét Grahamet kérte meg, hogy közvetítsen, de a halálos 
beteg Kimet ekkor már nem lehetett elérni. Graham szándékosan kimaradt az  1996-os  
kampányból.  1997 januárjában részt vett élete nyolcadik beiktatási ceremóniáján, ahol 
ő mondta az imát.66

63 Gibbs–Duffy  2008, 343–354.; Graham  2007.
64 Gibbs–Duffy  2008, 355–379.; Graham  2007.
65 Gibbs – Duffy  2008, 380–407.; Graham  2007.
66 Gibbs–Duffy  2008, 408–421.; Graham  2007.
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Bár George W. Bush idején még mindig Graham számított Amerika első számú 
egyházi tekintélyének, előrehaladott kora miatt egészsége már nem volt a régi.  2005-ben  
tartotta utolsó evangelizációs rendezvényét.67  2018-ban  hunyt el montreati otthonában.
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A leggyakoribb hibák a légi közlekedésben –   
„A piszkos tizenkettő”

Dudás Zoltán

Bevezetés

A hiba része minden emberi tevékenységnek, így ez a biztonságra különösen érzékeny 
rendszerek, úgymint a légi közlekedés esetében sincs másként. A nagy kockázatú rendsze-
rekben, mint a légi közlekedés vagy az atomenergetika, kimutatható, hogy a fejlett és meg-
bízható technológiákat üzemeltető emberi elem gyakran hozzájárul a kritikus események 
bekövetkezéséhez. Ami ilyen esetben történik, azt rendszerint emberi hibaként azonosítják.

Az emberi hiba megítélése a légi közlekedésben

A hibák következménye a legtöbb esetben az, hogy a tevékenység – jelen esetben 
a repülés – kimenetele valamilyen mértékben eltér a normálistól. Amikor az emberi hibát 
a repülés rendszerében vizsgáljuk, tulajdonképp az emberi tényező szerepét, vagyis a repü-
lésbiztonsághoz való hozzájárulását érdemes áttekintenünk. A repülésbiztonság rendsze-
rének hatékonysága a megelőzés eredményességében mérhető le. Mérése összetett feladat, 
hiszen az valami hiányának, ez esetben a légi közlekedési események hiányának, egyben 
az emberi hibák hiányának a számszerűsítését jelenti. A repülésbiztonsági teljesítményt, 
azaz a megelőzés eredményességét, vagyis csupán ezt a hiányt képesek a bekövetkezett légi 
közlekedési események számát illusztráló teljesítménymutatók kimutatni, ezért a repülés-
biztonsági teljesítménycélok teljesülését is célszerű vizsgálni.1

Mindkét mérési objektum megítélése nagyban támaszkodik a statisztika eszköztárára. 
Ezek alapján a biztonsági mutatók hosszabb időtávban esemény- és légijármű-kategórián-
ként, egyes szakmai szempontok alapján összevethetők. A statisztikákat önkéntes és köte-
lező bejelentési rendszerek töltik fel biztosítva a szervezeten belül és a szervezetek közt 
az információ- és adatáramlást, valamint az azonosított veszélyforrások becsatornázását.

Az adatok – így az emberi hibákról szólók is – a kockázatelemzés és -értékelés nyomán 
a prediktív megelőzés lehetőségét teremtik meg.

A hibát többféleképp közelíthetjük meg: valamilyen probléma okaként, eseményként 
és következményeként. A háromféle megközelítés alapján a hiba háromféle arcát mutatja:

A hiba lehet ok. Ekkor a hangsúly egy olyan tetten, cselekvésen van, amelynek vala-
milyen szintű légi közlekedési esemény lesz a következménye.

1 Dudás–Fábián  2012.
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A hiba értelmezhető eseményként. Ez a hibafelfogás is az emberi cselekvésre figyel 
függetlenül attól, hogy a hiba okoz-e káros következményt. A hibázó oldaláról értékelve 
a hiba felismert jelenség, hiszen a hiba észlelése megtörtént. Például egy kihagyott lépés 
az ellenőrző listában nem okoz kézzelfogható következményt, de a hibázó ezt mégis 
hibaként értékeli.

A hiba felfogható úgy is, mint következmény. Itt a hiba eredményét hangsúlyozzuk 
kettős módon. Először, is az emberi hiba és a káros következmény egymástól elválaszt-
hatatlanul összekapcsolódik, vagyis a kettő közt egyenes kauzális összefüggést feltétele-
zünk. Ez az összefüggés tulajdonképpen összevonja a hibás cselekvést a következménnyel. 
A másik megközelítés szerint az emberi hiba ugyan nem látható, mégis egyenes módon okoz 
káros következményt. Az ilyen hibák a rendszerben látens módon bújnak meg, számosan 
vannak jelen, és bár nem minden esetben válnak láthatóvá, káros hatásaikat rejtett módon 
fejtik ki.2 Az emberi hiba akár mint ok, akár mint következmény megítélés szempontjából 
valamilyen ítéletet hordoz magában. A cselekedet, amely káros következményhez vezet, 
az okozó személlyel együtt kerül mérlegre. A cselekedet ennélfogva a helyes, nem helyes 
dimenzióban ítéltetik meg. A hiba mint szó eleve hordoz valamilyen ítéletet, amely nem-
csak a tettet, hanem az eseményláncolat végén álló személyt is minősíti. A hiba ezért képes 
elvonni a figyelmet a mélyen fekvő, látens (szervezeti, kulturális) tényezőkről, és az első 
vonalban álló személyre, annak helyes vagy helytelen cselekvésére irányítja azt. Mindez 
túlzott egyszerűsítéshez vezet, hiszen a nagy kockázatú komplex rendszerekben bármilyen 
tevékenység egymagában és közvetlenül ritkán vezet kritikus eseményhez, az a legtöbbször 
események, hibák láncolatának következménye. Ennélfogva bár a tevékenység eredménye 
nem szándékoltan tér el az elvártaktól, a hibázó személyt és a hibás tettet elsősorban nem 
a szakmai helyesség-helytelenség szempontjából ítéljük meg.

A leíró elméletek hibát magyarázó tételei

Az emberi hibát több elmélet magyarázza. Leggyakrabban a Reason nevéhez fűződő svájci 
sajt modell (Swiss Cheese, továbbiakban SC) a SHEL(L)-modell, illetve az SRK-modell 
kerül elő, amikor a légi közlekedésben bekövetkező emberi hibát vizsgáljuk.

A modellek közül talán a legnépszerűbb Reason modelljének3 alapgondolata, hogy 
az emberi hiba hátterében álló szervezeti-működési okokat kell felkutatni. A koncepció 
alapja olyan mélyen fekvő összefüggések megtalálása, amelyek a hiba kifejlődését lépésről 
lépésre tárják fel, rámutatva azokra a nyugvó tényezőkre, amelyek a szervezeti kultúrába, 
a szabályrendszerbe beépülve előre megteremtik az emberi hiba lehetőségét. A hiba Reason 
elméletében a következmény szerepét játssza, szemben más megközelítésekkel. Más nézetek 
szerint maga a hiba az ok, tehát az ember szerepét automatizálással kell csökkenteni, 

2 Reason  2006.
3 Reason  2008.
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tevékenységétől pedig a rendszert meg kell óvni. Ezzel szemben Reason és Hollnagel4 el-
képzelése szerint jobb elfogadnunk, hogy a légi közlekedés rendszere kockázatokat hordoz, 
alapvetően nem biztonságos. Az emberi hiba pedig nem a rendszer véletlenszerű káros 
működése, hanem a rendszerben megbúvó látens körülmények következménye.

Reason biztonságfilozófiai szempontból három megközelítést alkot annak megfelelően, 
ahogy az emberi hibát a rendszer kezeli.

Személyközpontú megközelítésben az emberi hiba pszichológiai tényező, mentális folya-
matokra, a személyiség működésére: feledékenységre, figyelmetlenségre, önfejűségre, 
fegyelmezetlenségre vezeti vissza. A hiba megelőzése megbüntetéssel, megszégyenítéssel, 
megfélemlítéssel lehetséges, amelyek eszköze újabb és újabb szabályok megalkotása. 
Az ilyetén hibakezelés a hibát eltávolítja a kontextusától, ezért a megelőzésre a mélyebb 
összefüggések feltáratlansága miatt alkalmatlan. A személyközpontú nézőpont a hibáztató, 
büntető biztonságkultúra jellegzetessége. A hiba „eltüntetése” egyszerű tagadó attitűddel 
természetesen nem lehetséges. Az ilyen biztonságfelfogás eredményeként olyan szervezeti 
kultúra és légkör alakul ki, amelyben a hibát jobb eltitkolni, letagadni, mint ha soha nem 
is létezett volna. Az ilyen tagadott hiba persze nem kerül be az elemzésekbe, így abból 
a megelőzés nem tud profitálni.

A jogi központú modell szerint a szakemberek felelősek a tetteikért. A hiba a nagy kocká-
zatú rendszerekben káros és nem tolerálható. A légi közlekedési eseményekhez vezető hibák 
a személyközpontú megközelítéshez hasonlóan emberi gondatlanság és vakmerősködés 
következményei. A probléma megoldása a büntetés a jog eszközeivel. A jogi megközelítés 
hatásossága azért kétséges, mert a legtöbb hiba nem okoz automatikusan kritikus problémát, 
így a korrekció csak egy újabb súlyos esetet bekövetkezése után reaktívan valósul meg.

A rendszerközpontú modell a tökéletlenséget és a hibát az emberi tevékenység vele-
járójának tekinti. Az emberi tevékenység pedig nem okozója a problémáknak, hanem 
éppen fordítva a rendszer hiányosságai okozói az emberi hibáknak. A megelőzést éppen 
ezért célszerű ezeknek a szervezetben meglévő, az emberre leselkedő csapdáknak a sem-
legesítésével, a védelmi vonalak (technikai rendszerek, képzés, szabályok) erősítésével 
megoldani.5 A rendszerközpontú felfogás a hibát természetesnek fogja fel, azt nem oknak, 
hanem távolabbi tényezők következményének tekinti, a hibák feltárását bátorítja, az eseteket 
hibáztatási szándék nélkül elemzi és dokumentálja. Ez lehetővé teszi, hogy a súlyosabb 
légi közlekedési eseményeket, a mindennapi hibák és eltérések szintjén megjelenő veszély-
forrásokat prediktív módon kezeljük. A rendszerközpontú biztonságfilozófia a hibára mint 
olyan lehetőségre tekint, amely lehetővé teszi, hogy az emberi hibák a repülésbiztonsági 
elemzés fókuszába kerüljenek, és ezzel a megelőzést szolgálják.

A SHEL(L)-modell több egyenrangú dimenzióban értelmezhető úgy, mint: az emberi 
elem (liveware), a szabályok (software), a technikai rendszerek (hardware), valamint 
a környezet (environment). A modell alapja annak megértése, hogy a négy elem összeillé-
sének és együttműködésének milyensége a teljes rendszer működési minőségét és egyben 

4 JAA TO  2012. 
5 Reason  2006.
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 biztonságát határozza meg.6 A biztonság oldaláról tekintve minden elem minden kapcsoló-
dása hozzáad a rendszer egészének biztonságához. A modell az elemek közt meghatározott 
kapcsolódási pontokat mutat be, de ezeken felül a célszerűen lehetséges kapcsolódásokat 
nemcsak az elemek között, hanem saját dimenziójukban az elemek belső alrendszeri viszo-
nyai szerint is értelmezi.7 Így lehetséges például az L–L és a L–E kapcsolódásokat vizsgálni, 
amelyek az emberi interakciók oldaláról is értelmet nyernek a fedélzeti együttműködés 
vagy a szervezeten belüli szervezeti kulturális tényezők összefüggésében. Ez a megköze-
lítés elvezet a szervezeti környezet biztonságra gyakorolt hatásaival kapcsolatos reasoni 
gondolathoz, amelynek értelmében az emberi tényezőn belüli hatások is elemezhetők.

A Rasmussen által megalkotott SRK8 (skill, rule, knowledge)9 döntéshozatali modell 
a viselkedés és kognitív lélektan eszköztárát használja. Három szintet különbözet meg, ame-
lyek mindegyike döntési hibalehetőségeket hordoz. A jártasság, a szabályok és az ismeretek 
a komplex rendszerek biztonsága szempontjából fontosak, ezért az SRK modell a repülés 
rendszerében is nehézség nélkül alkalmazható. A repülési tevékenység folyamatos emberi 
döntések láncolataként is felfogható. A döntéseket ezeken a szinteken értelmezzük:

• Jártasság szintje: A tevékenység kvázi gondolkodás nélkül, csekély figyelem mellett 
fut le.

• Szabályok szintje: Helyzettudat mellett tudatosan alkalmaznak szabályokat.
• Tudás szintje: Váratlan helyzetben korábbi ismeretek és tapasztalat alkotó felhasz-

nálása történik.10

• Az SRK-modell szerint bemutatott háromszintű hibastruktúra (szabály, jártasság, 
tudás) minden szintje hordozhat olyan elemeket, amelyek a végrehajtó személy szem-
pontjából a rendszerbe beépült veszélyforrások, ezért azok elhárítása az első vonalban 
tevékenykedőktől reálisan nem várható el. A már bemutatott ítéletalapú kategorizálás 
problémáinak feloldására Hollangel és Amalberti a következő osztályozást javasolja:

• Hibamentes műveletek: A tényleges eredménye megegyezik a kitűzött célokkal 
és szándékokkal.

• Korrigált műveletek: A kitűzött céltól való eltérést a művelet közben észlelték és ki-
javították.

• Hibás műveletek: Helytelenül végezték el, a kitűzött céltól való eltérést a művelet 
közben észlelték, de a hiba már nem volt javítható.

• Átgondolatlan műveletek: Helytelenül végezték el, a kitűzött céltól való eltérést 
a művelet közben észlelték, de figyelmen kívül hagyták.

• Végzetes műveletek: Helytelenül végezték el, és a kitűzött céltól való eltérést a művelet 
közben nem észlelték, ezért a hiba korrekciója nem történt meg.11

6 Dudás  2013.
7 Dudás  2001.
8 Kirwan  1994.
9 Jártasság, szabályok, tudás.
10 JAA TO  106.
11 Idézi Dudás  2013.
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Az emberi hibák jellegzetességei és a piszkos tizenkettő

A Transport Canada (a továbbiakban TC) a karbantartás hiányosságai miatt bekövetkező 
légi közlekedési események kapcsán összegyűjtötte azokat a jellegzetes hibatípusokat, 
amelyek a repülésbiztonságot károsan befolyásolják. Tizenkét olyan tényezőt azonosítottak, 
amelyek az emberi teljesítőképességet, a hatékony és biztonságos munkavégzést veszé-
lyeztetik, és emberi hibákhoz vezethetnek. A légi közlekedésben gyakran tapasztalt prob-
lémák alkalmasak arra, hogy a bemutatott leíró modellek között összefüggést teremtsenek, 
amennyiben ugyanaz a felbukkanó hiba a modellek alapelgondolásai felhasználásával több 
oldalról megragadható. A tizenkét hibatípust Piszkos tizenkettőnek (azaz Dirty Dozen, 
a továbbiaakban DD) nevezték el, és kezdetben kizárólag a karbantartás és üzemeltetés 
területén értelmezték. A tizenkét faktor a következő:12

1. a kommunikáció hiánya;
2. elbizakodottság;
3. a tudás hiánya;
4. a figyelem elterelődése;
5. a csapatmunka hiánya;
6. kifáradás;
7. erőforráshiány;
8. idői nyomás;
9. az asszertivitás hiánya;
10. stressz;
11. a helyzettudatosság hiánya;
12. normák.

A faktorok kis módosításokkal nemcsak a karbantartás területén használhatók, hanem 
kiterjeszthetők a repülési rendszer többi szakterületére is, figyelembe véve ezek jellegze-
tességeit. Érdemes tehát megkísérelni ezek némelyikének bemutatását a rendszermodellek 
és más elméleti kutatások szempontjából.

Kommunikáció

A légi közlekedésben a kommunikáció fontossága nem szorul magyarázatra. A légi jármű 
fedélzetén a személyzettagok közötti, a légi jármű személyzete és az irányítás közötti, 
az irányító egységek egymás közötti, az üzemeltetés és karbantartás személyzete közötti 
kommunikációk mind idesorolhatók, de a terület tágításával akár a repülésbiztonsági szer-
vezeti elemek egymással való információváltása is megragadható ebben a keretben.

A nem megfelelő vagy hiányos kommunikáció előidézhet olyan helyzetet, hogy a sze-
mélyzet nem látja a helyét, szerepét és feladatát a rendszer egészében.13 Ha a kommunikáció 

12 Transport Canada  2003.
13 FAA  2018.
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hibájából a hatáskörök, célok, feladatok, eljárások nem tisztázottak, nem várható el sem 
a hatékony tevékenység, sem a biztonsági tudatosság és elkötelezettség. A kommuni-
káció hiánya mellett a nem megfelelő, nem pontos, nem időbeni információcsere is emlí-
tést érdemel. Kommunikációs hibákkal találkozhatunk a repülési személyzet tagjai közt 
vagy a szervezeten belül, akár a szervezeti elemek között is. A felvázolt modellek közül 
a SHEL(L)-modell szerint az ember-ember (L-L), valamint a szervezeti környezet-ember 
(E-L) kapcsolódásai érdekesek, de akár az ember-gép (L-H) kapcsolódás is vizsgálható 
a két elem közti információátvitel szempontjából.

Asszertivitás és csapatmunka

A tizenkét faktor közül több összefügg egymással, így például a kommunikáció kapcsán 
nem mehetünk el szó nélkül az asszertivitás hiánya és a csapatmunka hiánya mellett. 
Az asszertív képesség, amelynek fontosságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a CRM14 
egyik kulcseleme, olyan kommunikációra való képesség, amely lehetővé teszi, hogy a sze-
mélyzet vagy szervezet tagja a gondolatait, aggályait, véleményét, meggyőződését és igé-
nyeit produktív módon legyen képes kommunikálni. Az asszertív kommunikáció nem 
agresszív, hanem nyugodt, hatásos és pozitív módja a kommunikációnak. Az asszertíven 
kommunikáló személyzettag stresszmentesen, határozottan képes közölni, érvelni bármi-
lyen személyzettag, akár egy magasabb rangú személy irányában. Az így elért kommuni-
kációs hatékonyság biztosítja azt, hogy a kommunikáció pontos, időbeni és zavarmentes 
legyen, ami különösen vészhelyzetben válik kritikussá.

A csapatmunka kapcsán gyakran hallható kijelentés, hogy a biztonság a csapatmun-
kával kezdődik. A csapatmunka a tudás és információ megosztásáról, a tevékenységek 
összehangolásáról, az együttműködésről szól. Ha ezek eredményeképp a személyzet vagy 
akár a teljes szervezet tagjai megértik, elfogadják a célkitűzéseket, feladatokat, és egymást 
támogatva végrehajtják azokat, az mindenképpen a biztonság javára válik.

Hiányában a tevékenység lelassul, hiányos és hibás kommunikációt eredményez. A csa-
patmunka kiaknázása az emberi tényezőben rejlő potenciál optimális kihasználását jelenti, 
amelyet a CRM is támogat. A CRM humán képességek kifejlesztését támogatja, mint 
például a vezetői képességek, a helyzettudat kialakítása, a helyes döntéshozatal képes-
sége és egyes kommunikációs képességek, amelyekről már szó esett.15 Utóbbi, vagyis 
az asszertív kommunikáció képes kezelni a közös tevékenység során a hatalmi távolságból 
és túlzott autoritástiszteletből keletkező kommunikációs deficit problémáját is. Ami a CRM 
kapcsán már említett döntési képességet illeti, a hiányos kommunikáció és csapatmunka 
eredményeként az operatív és taktikai szinten hozott hibás döntések a SHEL(L)-sziszté-
mában vizsgálva leginkább a SHEL(L) és előbbi L-L (ember-ember) és E-L (környezet-
ember) kapcsolódásokban lelhetők meg.

14 Crew resource management.
15 CAA UK  2016.
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Tudás és jártasság

A repülési jártasság és szakmai ismeretek kapcsán népszerű vélekedés, hogy a tanulás 
és gyakorlás a repülésbiztonság növekedése irányába hat. A stabil repülési jártasság ki-
alakulásával a gyakorlottság emelkedik, a személyzet képességei kiteljesednek. Ez a fej-
lődés azonban nem jár minden esetben együtt a biztonság növekedésével. A jártasság egy 
ponton túl a túlgyakorlás által a veszélypercepció változásához és a figyelem csökkenéséhez 
vezethet.16 A jártasság alacsony szintjén a túlzott figyelem jellemző. A tudás- és jártas-
ságdeficit nem kedvez a biztonságnak, ugyanakkor ez a túlgyakorlottságra is igaz, ahol 
viszont a figyelem alacsony szintje jellemző. A gyakorlatlanság, a tudás hiánya gyakran 
vezet eljárásbeli hibákhoz. Ezek értelmezhetők a rendszermodellek szintjén is.

A jelenség az SRK-modell R (szabály) és K (tudás) szintjén egyaránt megragadható, ha 
például az alkalmazandó eljárás nem ismert, és a SHEL(L)-modell S-L kapcsolódásaiban, 
amennyiben az eljárás hibás. Az SC-modellben bemutatott védelmi vonalak közül a képzés 
és szabályok finomítása szintén utalhat az eljárásbeli hibák kivédésére. A jártasságalapú 
hibák egyértelműen az SRK-modell S (jártasság) szintjére utalnak, de párhuzamosság 
fedezhető fel a Reason-modell védelmi vonalai közül a tudást megalapozó képzéssel, amely 
ez esetben a jártasságot erősítő gyakorlati képzésként értelmezhető.17

Normák

A normák kapcsán célszerű felidézni, amit a leíró modellek bemutatásakor a szabályokról 
ismertettünk. Mindhárom elgondolás foglalkozik a normákkal. Reason elismeri a szabá-
lyokban konzervált biztonság fontosságát és a hiba kifejlődésével szembeni védekezés 
eszközének, védelmi vonalnak tekinti a szabályokat. Felfoghatjuk úgy, mint SRK-modell R 
(szabály) szintjén felbukkanó problémának (a szabály nem ismert, a szabály rossz, a szabályt 
nem tartják be). A SHEL(L)-modellben az S-L (szabály-ember) kapcsolódásaiban, az SC-
modellben pedig személyi és jogi központú megközelítésben köszön vissza a szabálysértés 
problematikája. A szabályok és normák biztonságra gyakorolt hatásának vizsgálatakor 
érdemes egy kitérőt tenni a biztonság elfajulásának (practical drift) témaköréhez. A biz-
tonság szabályok mentén való sérülése a napi gyakorlat során a kényelmetlen szabályok 
virtuális felülírásával valósul meg.18 Bármilyen rendszer biztonságos működése adott 
szabálykörnyezetben garantált. De a biztonságot garantálni hivatott szabályok a gyors 
végrehajtást korlátozhatják, ezért a végrehajtók ezeket akadályként kezdik szemlélni. 
A szabályokkal szemben tett apró engedmények, eltérések, kreatív értelmezések ellenére 
a rendszer működőképes marad, és a biztonság szintjének változása nem érzékelhető, ezért 
az önkényesen enyhített normák válnak alapnormává.

16 Dudás  2001.
17 Dudás  2017.
18 Leemann  2011.
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Az ezekkel szemben megengedett újabb apró engedmények a tevékenységet észrevét-
lenül a biztonság tartományán kívül helyezik. Szerencsétlen esetben a normaszegés válik 
szervezeti normává, aminek a biztonságra gyakorolt következményei egyértelműek, a légi 
közlekedési események bekövetkezése pedig törvényszerű. A folyamat azért veszélyes, 
mert lassú és észrevétlen, a veszélytudatosság szintjét apró lépésenként ássa alá.

A normák az elbizakodottság jelenségével is összefüggenek. Ez a szakmában eltöltött 
idővel, a tapasztalattal és tudással hozható összefüggésbe. Amint láttuk, a légi közleke-
dési karrier elején az ismeret és gyakorlat hiánya a biztonság csökkenését eredményez-
heti. A gyakorlat és a tudás megszerzésével azonban együtt járhat a túlzott önbizalom, 
és az elbizakodottság is megjelenhet, ez pedig a hibázások növekedését okozza.19 A jár-
tasság növekedésével a túlzott magabiztosság, valamint a figyelem és veszélytudatosság 
csökkenése is együtt járhat.20 Az elbizakodottság erodálhatja a szabályok tiszteletét is, ami 
egyenes úton vezet a kockázatok nagymértékű emelkedéséhez. Ahogyan azt a biztonság 
elfajulásának jelensége mutatja, az elbizakodottság és a szabályok figyelmen kívül hagyása 
is válhat normává. Ezt a jelenséget a bemutatott leíró modellek közül többel értelmezhetjük. 
Az elbizakodottság összefügg a veszélytudatosság hiányával is. A helyzet vagy a kockázat 
nem megfelelő felmérése a tevékenység következményeinek helytelen értékeléséhez vezet. 
A korábban bemutatott túlgyakorlás az előrelátás és a tervezés hiányához vezethet. Ezt 
a figyelem és éberség csökkenése váltja ki, ahogy azt a jártasság tárgyalásánál láttuk. 
A tudás, a jártasság, az elbizakodottság tehát egymásra ható faktorok, amelyek megsok-
szorozhatják a repülésben felmerülő problémákat.

Összegzés

A légi közlekedést emberi tevékenységek komplex rendszere alkotja. Ennélfogva a rendszer 
nem tökéletes, kisebb-nagyobb hibák időről időre felbukkannak. A légi közlekedés 
biztonságának fenntartása érdekében fontos ezeknek a gyakori hibáknak, illetve 
az azokat kiváltó veszélyforrásoknak a felismerése és megismerése. A nagy kockázatú 
rendszerek, mint amilyen a légi közlekedés is, komoly biztonságtudományi alapokon 
nyugszanak. A rendszert a biztonság szempontjából leíró elméletek szinte mindegyike 
vizsgálja az emberi tényezőt a hibák előállítása és kivédése szempontjából. Az elméletek 
összekapcsolásával az emberi hiba természete jól feltárható, hiszen az elméletek kiegészítik 
egymást. A biztonságra hatást gyakorló emberi hibalehetőségek összegyűjtésével több 
repülésbiztonsággal foglalkozó szervezet megpróbálkozott már. Ezek közül a TC tizenkét 
faktoros koncepciója különösen érvényes elgondolás, hiszen a gyakorlat tapasztalataira 
támaszkodik. Az eredetileg az üzemeltetési szakterületre kidolgozott veszélyforrásleltár 
egyes elemei leíró modellekkel: az SC-modellel, a SHEL(L)-modellel és az SRK-modellel 

19 ICAO  1993.
20 Dudás  2001.
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is alátámaszthatók. A modellek összevetése és a DD faktorok szerinti összefűzése a jövő 
kutatásainak jó kiindulópontja lehet.
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Introduction

As a result of the earlier NBC arms race, security policy specialists designated the 
threat arising from the proliferation of materials, tools and intellectual products needed 
to produce NBC (CBRN)1 weapons as a new type of hazards. NBC devices that got 
out of control and enlarge the repository of small armed groups could play a role in 
smaller local wars. In spite of the fact that only a fraction of terrorist acts committed in 
the past 25 years proved to be CBRN incidents, the expansion of international terrorism 
could give cause for concern. Due to the growing capabilities of international terrorism, 
the utilisation of radiological, chemical and biological materials in acts of terrorism 
represents a typical component of the scenarios of exercises testing the reliability of 
defence systems worldwide.

In the course of preparing armed forces, NBC environments as a possible theatre of 
armed fights should be taken into account in the future, too. Soldiers should be prepared 
so that they can continue military activities under NBC conditions, too. One of the 
conditions is to establish skills that enable soldiers to first of all survive NBC impacts 
and to continue the activities.

Arising from the international involvement of NATO and our relevant obligations 
the soldiers of the Hungarian Defence Forces may land in real NBC situations at various 
areas of the world. As the hazard sources of NBC are known, it is important to prepare 
the soldiers of the Hungarian Defence Forces. It is a universally valid fact that even the 
strongest, best equipped army can easily become vulnerable if any of its imperfections 
concerning preparation and equipment becomes recognisable.

Factors occurring not as a direct result of the application of NBC weapons (e.g. the 
decrease of visual acuity, faculty of motion, comfort feeling, combat effectiveness and 
morale during the use of personal protective equipment) but related to NBC impacts 
occurring in real NBC situations (irradiation, incorporation of radiating materials, 
intoxication, infection by biological warfare agent) deteriorate the survival ability of 
the soldier.

1 Using these two designations I want to indicate that although the international and NATO technical 
literature uses the phrase CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear), based on the uniform 
guidelines of the Chemical Protection Section of the Permanent Task Force for Arms of the Hungarian 
Defence Forces (MH) the NBC (ABV) abbreviation is used in the documents of the MH.



2004

Berek Tamás

The new types of tasks for the Hungarian Defence Forces require—together with 
the changes in military equipment—that by revising the procedures of other operational 
activities the preparation of soldiers for them is also modernised.

The direction of changes in the warfare procedures is unforeseeable; conclusions can 
only be drawn from the trends of development of sciences, technology and military theory. 
According to the concepts of security policy experts the parties going into battle at the 
theatres of war would not represent equal forces since the adoption of the state-of-the-art 
technology is not even possible for all modern armed forces. Asymmetric warfare that 
obviously intends to counterbalance dominance will presumably move towards applying 
CBRN tools.

The Commander’s Expected NBC Expertise

The NATO Military Standards Office issued a standardisation agreement (STANAG 2150) 
in  1997 entitled “Standards of Proficiency for NBC Defence” so that commanders carrying 
out missions in the areas of operation and especially commanders controlling international 
forces have adequate certainty of the NBC defence capabilities of subordinated forces. 
This STANAG was cancelled, but the contents of the STANAG were adopted by Allied 
Tactical Publication 3.8.1.

In order to present the commander’s NBC expertise with the related main requirements 
I have to touch upon the level of the NBC expertise required of the soldier.

It is a requirement that can be expected of every soldier that he recognises the signs 
indicating the deployment of NBC weapons and acts effectively upon this information 
for his own survival at least.

He should be aware of the NBC hazard warning signs, should recognise the alarm 
and should be able to alert his subunit. He should possess the necessary skills to use his 
personal protective device.2

In this context the soldier should be aware of the security limitations of his protective 
wear and gas mask. An unjustified, excessive misbelief of the protective abilities of 
protective devices is just as dangerous as the external danger itself. The soldier should 
not just know against what the protective device provides protection and where it can 
be applied but also against what it does not provide protection and what the cases are 
when it is unusable.

The above-mentioned problems related to putting on and taking off the protective wear 
and the gas mask make it clear that application skills are not equivalent to the knowledge 
of the protection levels of the device i.e. the knowledge how to put it on. Putting on and 
taking off as well as the protection levels should be continuously practised until the soldier 
is able to perform these actions not only with closed eyes but also under external physical 
and psychic influence, without hesitation. Is it really possible to deploy the protective 

2 ABV védelmi jártasság NATO szabvány szerinti követelményei (2004).
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device that fast under fire, during a combat, and under the effect of combat stress? Of 
course, practising does not provide  100% certainty to avoid panic reactions, but decreases 
the possibility that such reactions develop. Talking about soldiers’ survival chances it is 
not questionable that even if the soldier possesses the above described skills, this is still 
not sufficient, as he has to survive and also carry out his mission. For this reason, these 
techniques must be practised during situational target practices and numerous tactical 
exercises and practicing is required day and night, in rain and in snow, in cold and in 
warm weather, in open country and in the woods and mountains etc. The soldier must 
carry out his mission under all circumstances. Even with gas mask and in protective 
wear. This means that expertise and skills must be developed, and exercises suiting the 
basic mission should be regularly accomplished, wearing NBC protective devices. For 
instance, a rifleman should be able to handle his own personal firearm with almost the 
same efficiency as the collective weapons of his subunit, even in gas mask. This expertise 
can only be obtained by regular practising.

He should perform chemical and radiological reconnaissance in the interest of his 
own subunit and upon the order of his commander, in order to establish the nature and 
rate of the NBC hazard and for how long personnel should wear the protective devices. 
This reconnaissance activity should be performed as a member of the chemical and 
radiological, non-organisational reconnaissance patrol set up from the personnel of the 
subunit, using the reconnaissance devices put in service.

The soldier can accomplish this mission if he is not only aware of the reconnaissance 
devices but is able to operate them under real circumstances. To perform such missions, it 
is sufficient to hold comprehensive preparations once, but the routine must be established 
during daily practising and during tactical exercises.

With respect to commanders the NATO requirements of the NBC expertise3 prescribe 
that commanders should have NBC protection knowledge that exceeds the knowledge 
of his subordinates. In order that the commander can plan and execute the operation in 
the surroundings of hazardous facilities or in an NBC environment originating from 
an attack, the hazards of chemical, biological and radiological contamination events, 
originating from NBC strike or non-strike, must be known.

Regarding the efficiency of warning and reporting the interpretation of the CBRN 
reports is extremely important as well as the knowledge of the rules of warning and 
reporting, together with the application ability of the NBC protection regulations.

On the other hand, the whole series of protective measures make it difficult to properly 
accomplish missions. The time required increases and in addition it lays considerable 
psychic burden on the personnel.

The commander can only accomplish the specified tasks and obligations efficiently if 
he involves top position persons of his staff and their staffs as well as the units subordinated 
to them in the accomplishment of professional activities. By stressing “reliability” as one 
of the requirements in the methods of making the decision, which means the authenticity 

3 AJP 3.8.1.
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of the material processed, the accuracy of the procedures developed and their professional 
acceptability and feasibility. It can be stated that the basic requirement of reliability is the 
professional skills of the staff, authentic information and the NBC skills of the service 
staff. During operations the control of the reconnaissance assessment of the combat area, 
and during the preparation and conduct of the combat operation the collection, analysis 
and evaluation of data that concern the enemy and influence the enemy’s activities 
has great importance for the commander to make his decision, thus e.g. the role of the 
operational unit (G2) is vital concerning the expected deployment of NBC weapons.4

The technical literature distinguishes the following methods of making the decision:
• systematic (methodical) decision;
• decision made under combat situations (dynamic);
• quick decision;
• immediate reaction.

The systematic decision applied during the planning of the first military operation or 
combat activity makes it possible – due to its nature – to perform a comprehensive 
analysis.

When making the decision under combat circumstances, the staff does not carry out 
each analysis in full detail but accomplishes its tasks by executing the most important 
steps and process components required from the aspect of planning the operation and 
the combat.

Quick decision. The stages of a quick decision are the same as in case of decision made 
under combat circumstances with the difference that even less time is available for it. This 
fact makes the detailed execution of individual process components even less possible.

In case of immediate reaction, the commander has no possibility to apply the procedures 
and mechanisms described above, because of the changes in the circumstances.

Since the systematic decision applied during the planning of the first military operation 
or combat activity makes it possible – due to its nature – to perform a comprehensive 
analysis, an opportunity presents itself to verify the reliability of the data required. 
However, when making a dynamic decision under combat circumstances, planning is 
made difficult by the fact that the time to make the decision is limited and also that 
simultaneously with making the decision (concurrently with it) the ongoing activity 
should be controlled. During the immediate reaction the commander makes his own 
independent decision based on his experience and his decision made during preparations, 
and he delivers it to his subordinates without delay in the form of a —verbal—command.5

The commander’s proficiency and professional skills as well as the detailed knowledge 
of the abilities and possibilities of subordinates is especially important to make an 
executable decision. The knowledge of the effects of NBC weapons, the NBC protection 
abilities of subordinates and their NBC expertise etc. is also important, for which the 
commander has to put into words his information requirements.

4 Berek  2013.
5 Hajdú et al.  1999.
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The significance of the commander’s guide issued to the staff before making the 
decision is of high importance from that aspect. The commander’s guide includes the 
time schedule, the preliminary concept and among others the assessment of risks (which 
I’m not discussing here), the information required by the commander, reserve forces and 
their composition and the conditions of reserve deployment. The assessment of NBC 
vulnerability requires the analysis and evaluation of the NBC protection ability and how 
the requirements for gears of own troops have been met.

Components of the Commander’s NBC Expertise

Commanders and their staff should be capable of accomplishing the following:6

• To have knowledge of the organisational system and tools of the available NBC 
protection
The commander executing missions in military operations must be aware of the 
NBC protection abilities of the units under his command, i.e. he must know with 
absolute certainty whether the forces under his scope of responsibility are able to 
survive an NBC attack, to accomplish a mission or to complete an operation in 
progress in an NBC environment, respectively. If the commander does not possess 
the above-mentioned information he is not able to realistically assess and evaluate 
the combat abilities of his own troops. This could prove fatal to the success of the 
operation.

• To assess the abilities of the professional NBC protection forces under their 
command and use them in accordance with the regulations
Beyond the requirement of knowing the abilities of the subordinated subunits, the 
chemical and radiological reconnaissance tools put in service at subunit level, the 
principles and rules of using them, their application possibilities and restrictions, the 
commander should also be able to assess the abilities of the professional chemical 
protection subunit under his command in order to apply them when supporting the 
operation. He should know the material-technical equipment and possibilities of 
the subunits.7

• To specify and execute the preparation and training for proper NBC protection
Training, intended purpose and the degree of supply with NBC protective equipment 
considerably determines the combat abilities of the subunits.

The commander should be aware of the NBC expertise requirements of the staff 
and the different levels of command.

Naturally it is an important task of the staff to maintain the preparedness of the 
subordinated troops, the collection, studying, processing and evaluation of the data 
connected to the situation. The basic and essential condition of the relation between 

6 AJP–3.8 (A).
7 Berek  2007.
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combat level staffs and the troops is the knowledge of the status and activities of the 
subordinates and the representation if the occasion arises. At the same time, it can 
be said that the ‟commander is in one person fully responsible for the preparation 
and efficient deployment of the subordinated troops, for the successful and timely 
accomplishment of combat missions, and the moral condition of the staff.”8

• To evaluate the effect exerted by NBC incidents and the operational NBC environment 
on own troops
The commander has to understand the effects of chemical, biological and radiological 
incidents arising out of NBC strike and/or of non-strike on the execution of the 
operations and on the subunits. In order to do that the commander obviously has 
to be aware of the primary and secondary destructive factors of NBC weapons 
affecting personnel, combat-technical assets, technical facilities and the combat 
area and the rate they influence the military operation led by him.

The commander is also obliged to assess the combat abilities of his own 
formation and the execution possibilities under incidental NBC circumstances. 
The commander should know the effects of NBC weapons particularly concerning 
the operation to be performed. He should take into consideration the impact of NBC 
incidents on the main efforts and should prepare himself to implement appropriate 
NBC protection procedures.9

• To implement NBC protection measures that correspond to the combat situation 
and the mission
The NBC threat level—among many other factors—significantly influences the 
efficiency and successfulness of the activities carried out in the operational area. 
In order to protect the combat formation, the commander has to determine the 
protection level for the personnel and has to implement protection regulations, 
furthermore, he has to make sure of the readiness and determine the order of use 
of the installed collective protection equipment (Collective Protection, COLPRO).

The knowledge of the effect of the NBC protection regulations to be implemented 
on the combat activity and the knowledge of the preliminary analysis procedures 
are of special importance.

• To plan operations by taking into account NBC threats and the protection ability 
of the commander’s unit
The commander should be able to plan operations in an NBC environment by 
keeping the chemical, biological and radiological exposure at the lowest possible 
level according to the ALARA10 principle, bearing in mind threats and the different 
operational abilities of the subordinated subunits.11

8 Hajdú et al.  1999.
9 Berek  2007.
10 As Low as Reasonably Achievable.
11 Berek  2007.
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During the reconnaissance preparations of the theatre of war the commander 
should be able to outline to the staff the primary reconnaissance requirements, 
which should include—among others—the assessment of threats, the operational 
area, the analysis of the terrain and the meteorological circumstances.

• To understand and assess the adverse health effects of wearing NBC protective 
devices for a prolonged period and applying relief measures

The commander should be able to estimate the inhibiting factors, i.e. that the combat 
formation’s freedom to manoeuvre in contaminated areas decreases when wearing 
individual NBC protective devices. In this context the requirement on part of the 
commanders is that they have to be able to assess the effects of wearing individual NBC 
protective devices for a prolonged period. The commander should be able to apply the 
measures that could reduce the effects of the protective device on combat effectiveness 
and sense of comfort.

• To understand the basic principles of the philosophy of NBC risk management
In case there is considerable hazard of NBC incidents, the commander should 
provide guidance by determining operational priorities.

It is required to evaluate CBRN risks and vulnerability as part of the military 
operation risks evaluation.

The commander must find the proper balance between successful operations and 
expected losses. He should be aware of the consequences of assuming NBC risks 
and the result of his decision may be a close call. He should realise the ambiguous 
situation when for instance the effect of the protective device on personnel achieves 
the degree that spoils combat effectiveness, which threats the soldiers’ survival. 
The commander should make a decision about applying necessary relief measures 
in that situation and if he does not properly judge it he could expose personnel to 
external NBC effects.

• To understand the results and limitations of health measures, and the operational 
and legal consequences of implementing them
Out of the regulations that are to be implemented before the NBC incident, the 
commander’s responsibility for distributing prophylactic preparations and for their 
incidental application is not negligible.

The effective time of application and the effects should be known. The effect 
of the antidote not applied at the appropriate time may result in indisposition that 
itself causes unfitness for fighting.

At the same time, the limitations of the application must be known. After 
self-injectioning or injectioning a fellow-soldier following the poisoning in the 
theatre of military operations the poisoned person still requires treatment for 
a shorter or longer period. Atropine provides only partial protection against spasm 
and brain damage due to severe poisoning.

The decision-making ability of the commander is important in this case, too. One 
pillar of handling the problem outlined above is the NBC appraisal and assessment 
of the situation.
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Crucial Information Requirement on Part of the Commander

The possibility of NBC environment of military operations determines that future 
military operations must be planned and commanded by taking into account the risk 
of NBC weapons deployment against the forces participating in these operations. In 
addition, materials detrimental to health may be released from destroyed industrial plants 
and nuclear facilities. Consequently, it is not enough for our forces to prepare just for 
defence against conventional attacks.

Modern combat has an intense manoeuvring nature. The basic aim of troop manoeuvres 
is to create favourable conditions for strikes and firing and to protect own forces from 
enemy strikes and firing. In accordance with the principles meeting the challenges of our 
times the favourable conditions to execute manoeuvres during combat, which enable the 
development of tactical success, are created by open wings and wide gaps (characteristic 
of advanced combat) and the intense mobility of the troops.12

The application of NBC weapons—over and above the destructive factors—reduces 
the opportunities of the commander leading the operation by restricting the manoeuvring 
ability. Therefore, the information received about the NBC situation plays and important 
role in the commander’s assessment of the tactical situation.

The main features of crucial information are, for instance, the following:
• it depend on the circumstances and can be forecasted;
• it is sensitive to time;
• it is applied by the commander and are marked;
• it forms a link of chain between the present and the future;
• it can be forwarded verbally by well-defined means.13

Information received from the theatre of military operations characterising the NBC 
situation can be included here. To obtain this information it is necessary to employ 
organisational, supportive chemical protection subunits that have received secondary 
training and are under the commander’s command. However, the forces and tools 
available for the commander are limited, thus the components supporting operations 
and accomplishing chemical and radiological reconnaissance should be differentiated.

Operations executed in urban environment entail the risk that hazardous industrial 
materials may be released from industrial facilities due to their destruction that may 
have been caused even by conventional weapons. The requirement of information about 
the NBC situation is essential for commanding the rapid and very intense operations of 
urban combat, and we should not forget that the activities of chemical and radiological 
subunits are made more difficult by the urban combat characterised by fire, barricades 
and dense smoke.

During the clarification of the mission—besides analysing the superior’s concepts 
and examining the facts and factors—the data available by the time the mission goal 

12 Berek  2006.
13 Hajdú et al.  1999.
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was received has to be examined and the analysis of the combat mission received has to 
be executed. In order to assess the NBC threat during the preparations with regard 
to NBC reconnaissance of the theatre of war, NBC vulnerability analysis and the 
evaluation of the field from an NBC protection aspect, action should be taken to obtain 
the necessary information and to deploy the chemical and radiological reconnaissance 
subunit that received secondary training or the supporting chemical-radiological unit 
under the command of the commander. It is impossible to continuously execute NBC 
reconnaissance at all points. The activities of the NBC reconnaissance subunits should 
be focused on the areas where the enemy is expected to deploy NBC weapon and where 
contamination from other sources may occur. Therefore, it is essential to acquire the 
knowledge of the deployment principles of NBC weapons and their effect on the activities 
of the troops. The training should cover these issues.

Operational activities may not only be implemented in the course of attacks or defence 
operations but also during peacetime operations. The handling and assessment of the NBC 
situation is a very complex task when providing NBC support both in case of high14 NBC 
threat level and in case of real NBC situation developed as a result of the deployment 
of weapons of mass destruction. Therefore, gathering information from the theatre of 
war should be implemented through the coordinated efforts of the forces performing 
complex reconnaissance activity. In the assessment of the situation the reconnaissance 
and assessment system has the task of evaluating the threat induced by the NBC weapons 
that can be deployed by the opposing party (enemy) and assess the consequences on the 
one hand, and the possibility of contamination as a result of the destruction of industrial 
facilities storing hazardous industrial substances in the sector of combat activity, on the 
other.

The NBC threat level—among many other factors—significantly influences the 
efficiency and successfulness of the activities carried out in the operational area.

The defence measures concerning the personnel, specified by the commander in the 
interest of the combat formation, make it more difficult to properly execute the tasks and 
the time required for the given activity increases. In order to reduce the psychic burden 
on the personnel it is extremely important to justify that personal protective devices 
must be worn and to determine the period necessary for wearing them. The assessment 
and evaluation of the NBC circumstances is an important component of supporting the 
commander’s decision in respect of the conditions outlined in the previous chapter—e.g. 
the application of antidote or prophylactic preparations, the reduction of the NBC risk 
etc.15

Looking either at the planning of operations or the execution phase, the commander 
continuously requires information updated in accordance with the changes taking 
place in the course of progress, concerning—among others—the NBC threat, the 
NBC circumstances and the effects on combat activity. Today’s advanced warfare is 

14 The highest threat level specified by NATO STANAG 2984.
15 Berek  2010.
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characterised by the continuous and dynamic change of the combat activities and the 
combat environment affecting them (including the NBC environment). The myriad of 
information from the theatre of war and the status of the operations should establish the 
commander’s decisions, regardless of the fact that decision-making is supported by the 
NBC protection staff—at the joint forces level—or the chemical security officer or the 
chemical security NCO.

When planning joint forces military operations and during the intelligence preparations 
of the battlefield (IPB) it is of extreme importance to determine the current and overall NBC 
threat—together with the industrial sources—affecting the theatre of military operations 
and activities. The basic aim of the NBC Intelligence Preparation of Battlefield (IPB) is 
to provide information for the commander’s Priority Intelligence Requirements (PIRs), 
which is the first stage of the commander’s operation planning procedure of the joint 
forces (Operation Planning Process – OPP). The reconnaissance preparation of the theatre 
of war generally precedes the clarification of the mission and the commander’s operation 
planning process.16 Specifically, the preliminary forecast of the NBC circumstances must 
be prepared, which forms the basis of further reconnaissance and operation planning. 
Thus the NBC IPB should include—among others—the evaluation of the NBC threat, 
the theatre of military operations, the allied forces, and the meteorological assessment.

The commander of the joint forces is responsible for determining the NBC threat 
level, but commanders at all levels should determine the physical NBC protection level. 
In order to determine the threat, the NBC threat must be assessed and continuously 
updated. When developing abilities, the possible NBC hazards, threats and the risks 
of an incidental industrial release should be taken into consideration. By taking into 
account NBC risks the NBC protection capacity of our own forces should be determined 
with special regard to personal protective devices as well as the capacity of the chemical 
protection professionals. All that should form the basis of evaluating own forces. The 
positioning of the forces is ideal if combat effectiveness does not decrease significantly 
even in an environment with many NBC hazards. When planning the operations, the areas 
endangered by the release of hazardous industrial substances (toxical industrial material, 
TIM) should be avoided by keeping in mind the principle of avoiding hazard except 
if these areas cannot be passed around from an operational aspect and are especially 
important in the course of the operation.

The evaluation of the threat requires over and above the assessment of the enemy’s 
capacities —composition, location, abilities and intentions—the assessment of 
vulnerability to NBC weapons and toxical industrial material.

Connected to this, the weaknesses and strong points of the own forces is a crucial 
information for the commander. The vulnerability analysis integrated into the process of 
threat assessment carried out during the NBC reconnaissance evaluation of the theatre 
of war is intended to find out vulnerabilities in the area of NBC protection.

16 Atom, biológiai, vegyi védelmi doktrína (2010).
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It must be possible to establish the deficiencies in the NBC protection system of 
the troops. The organisational components of the NBC protection, the subunits’ NBC 
protection gear and the NBC protection preparation and training form the aspects of 
examination.

The identification and attacking our focal points can be a component of the enemy’s 
planned operation. The enemy’s “indirect approach” when attacking our focal points 
by concentrating on exploiting the physical and moral or other crucial vulnerability of 
our forces involves efforts which would eventually lead the enemy to overcome the focal 
point. NBC protection is one of these crucial points. Besides fully completing the goals 
the commander should try and hide or eliminate these vulnerabilities by appropriate 
risk management based on threat analysis and the coordinated implementation of the 
regulations concerning the protection of the troops.

The assessment of the NBC protection abilities should be performed in the light of 
the NBC protection organisation and the NBC protection gear put in service. The NBC 
protection officer performs essential duties during this assessment. Furthermore, the 
commander has to ensure that the exercises and training executed to obtain the essential 
individual NBC expertise of the personnel are in line with the NATO and the national 
principles.

Training is in fact a factor that substantially influences the execution of the NBC 
protection duties. It is required in the operational field to maintain NBC training if 
there is low operational risk of NBC weapons deployment and to increase training if the 
operational risk is higher (medium). It is the duty of the NBC protection officer to plan, 
execute and verify the NBC protection training, and to make recommendations to the 
commander in the course of the operations executed by the subunit in NBC environment 
in order to increase the ability to survive and to continue operations.

The tactical considerations of terrain evaluation are the following:17

• monitoring, firing and shooting (zones, opportunities);
• masking and camouflage (covering);
• obstructions (barricades);
• key areas, terrain points;
• approach and advance routes;
• passages (directions) suitable for movements.

For the commander the most important information is about the approach (advance) routes 
that can be used by his own troops and by the enemy’s troops, both on the ground and 
in the air. The enemy considerably reduces the commander’s freedom to manoeuvre if 
it contaminates these routes. Prompt and relevant information about the contaminated 
area is essential for selecting routes that avoid the contaminated area especially if the 
troops have to overcome the contaminated area because wearing personal protective 
device significantly increases the time for executing the given operation and influences 
combat effectiveness.

17 Hajdú et al.  1999.
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Reconnaissance provides information on the fact of NBC strikes and emissions 
and the consequent hazards. According to the wording of AAP–21, this is information 
gathering using visual and other methods. It includes the collection of meteorological data 
required for the evaluation. The systematisation and evaluation of the wide-ranging NBC 
information from the theatre of military operations is a complex task. Even instrumental 
reconnaissance data from the same area can differ from each other due to the operator’s 
activity, not to mention the results of visual observations.

The information standardised according to NATO 2112 on the chemical, radiological 
and biological reconnaissance should be collected by the NBC reconnaissance subunits 
when the NBC incident or the release of hazardous industrial substance of non-strike 
origin takes place or if such release is suspected. At the same time the basic principles of 
the operations related to NBC reconnaissance and survey as well as that of the sampling 
operations have been unified. The knowledge of them fundamentally determines planning 
calculations.

The basic aim of NBC reconnaissance is to detect and identify NBC contamination. 
The detection of radiological contamination is less influenced by environmental factors but 
the detection of chemical contamination is intensely influenced by them. Besides terrain 
features, soil type and coverage by vegetation, meteorological conditions significantly 
affect not only the spatial propagation of the biological and toxic warfare agents but also 
the efficiency of detection. NBC reconnaissance should make the information describing 
the parameters of the NBC incident available to the commander commanding the 
operation so that it can serve as an aid to decision-making in order to avoid NBC hazards.

Conclusion

Military operations always involve the possibility of losses. The protection of forces 
and assets rests on the appropriate management of risks and not on the exclusion of 
risks. Accordingly, this aspect should appear in planning, execution and preparation, 
as well as in training. The protection of military forces and subunits pursuing combat 
activity requires the operation of a complex system that is based on the activities of 
support and security forces, and which comprises the entirety of security regulations 
with the purpose of protecting facilities important for the forces, the gear and the military 
forces; its efficiency is provided by the coordinated regulations built on each other and 
complementing each other, realised in a joint effort.18

The commander is responsible for organising NBC protection in accordance with the 
duties of the NBC protection of the troops. The efficient application of the NBC protection 
regulations ensuring survival could guarantee protection in the period of assuming NBC 
risks. At the same time there is the requirement of understanding the philosophy and 
consequences of assuming risks, obtaining accurate and authentic information about 

18 Padányi  2006.
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the NBC circumstances and the evaluation and managing of risks. The commander’s 
adequate NBC expertise is a pledge of that.

The NBC protection officer who analyses the information plans the activities involving 
the deployment of NBC protection subunits and makes proposals. He has numerous tasks 
in planning, organising and verifying the execution of the NBC protection training and 
the preparation and implementation of the NBC protection regulations. He organises 
the collection of information on NBC contamination and besides maintaining the map 
registering NBC circumstances records the radiation dose received by the subordinated 
and reinforcing forces; analyses, evaluates and forwards the data connected to the 
weather; prepares measurements and reports regarding the effect of NBC contaminations 
on the execution of the mission (task); plans and organises chemical and radiological 
reconnaissance and makes recommendations on the deployment of smokescreen devices. 
He plans and organises the acquisition, storage and distribution of chemical devices and 
materials.

The staff should perform a huge number of tasks in the course of decision-making. 
The selected method should comply with numerous requirements in order to enable the 
staff to perform these tasks in time and with the appropriate contents.

The requirement of the commander’s access to crucial information makes it possible 
to direct the staff’s efforts in the course of obtaining the information for making the 
decision which enables more efficient operation planning.

‟The requirement of the commander’s access to crucial information (PIR) is for 
the aggregate of previously unknown data which data directly influence the successful 
execution of the military operation or combat and which are absolutely necessary for 
the commander’s decision.”19

Accepting the fact that crucial information has a direct impact on the tactical and 
operational activity and are therefore indispensable for the commander’s decision, the 
requirement of the commander’s access to crucial information indirectly influences the 
successful execution of the operation or combat.

With the changes in the tactical situation, this requirement on part of the commander 
obviously changes, since by the change in the NBC circumstances the NBC protection 
regulations implemented in accordance with the above plans fundamentally influence 
the information requirement concerning the combat effectiveness of own troops, e.g. 
with respect to the radiation dose received by individuals and the cumulative radiation 
dose received by the subunits.

In order that the commander can put into words with tolerable accuracy his requirement 
for information on the NBC circumstances towards his staff he should be aware of the 
effects of NBC weapons on the theatre of military operations as well as of the effects 
directly or indirectly affecting combat activity.

In addition to the fact that crucial information received from the battlefield have 
direct impact on the execution of the combat mission, they also support the commander 

19 Hajdú et al.  1999.
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in reinforcing, approving or modifying the given military operation and combat activity 
as well as in the assessment performed whether the task assigned to the troops have been 
executed as planned by the superior; furthermore, crucial information makes recognisable 
the phases where the deployment of NBC protection plans become necessary.
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Disaster Management Capabilities and Issues of their 
Development and Cooperation for the Hungarian 

Defence Forces

Berek Tamás – Földi László – Padányi József

Introduction

There are plenty of hazard sources in Hungary, which can cause disasters. Some of them 
immediately, and others by activating a series of secondary hazards. We can categorise 
them from several points of view. One way of grouping them is the following:1

Hazards of civilisational origin:

• nuclear hazards (e.g. domestic nuclear energy installations, transportation of nuclear 
or radiological materials and consequences of nuclear accidents abroad);

• hazards of production, storage and use of dangerous goods (e.g. dangerous industrial 
infrastructure and hazardous waste);

• hazards of transportation of dangerous goods (on roads, railways, rivers and seas, 
by air, or direct or indirect effects of space technology).

Hazards of natural origin:

• hydrological hazards (floods, inland waters or droughts);
• geological hazards (earthquakes, different soil and rock movements);
• meteorological hazards (from extreme weather situations).

Hazards of human or ecological origin:

• diseases (epidemic or pandemic situations);
• migration;
• proliferation of weapons of mass destruction and their delivery means;
• terrorism;
• ecological disasters (e.g. animal epidemics, forest- and wildfires).2

1 Schweickhardt  2018,  118.
2 Schweickhardt  2018.
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Practically, there is no such part of Hungary where hazards would not exist. Moreover, 
there are many areas where more than just one type of disasters can happen. Good 
examples are the industrial territories, where different types of dangerous marerials 
are in use and at the same time the local population is dense.3 The chance for disasters 
is further increasing due to more and more extreme weather events originating from 
global climate change.

Legal background

In Hungary, the constitution guarantees the right of citizens to the safety of their life 
and wealth. From this, it is obvious, that any organisations, which can take part in 
disaster relief activities have the obligation to play an active role in it. It is true for the 
military, too. The history of military forces prove that every country needs this human 
and technical resource in disaster prevention and relief. On one hand, the help from the 
military does matter in cases when local disaster management forces cannot handle the 
situation because of its severity On the other hand, military involvement can be essential 
during disaster situtions when special or customised capabilities and tools are needed 
to solve unique problems.

In Hungary, the Act on the protection against disasters and its related acts together with 
some special departmental regulations (including those referring to the Hungarian Defence 
Forces4) essentially regulates domestic disaster management tasks and responsibilities and 
creates the legal base of the so-called “national disaster management system”. At the same 
time, continuous development of legal regulations concerning disaster prevention, relief 
and restoration, fine tuning of tasks and responsibilities, organisational and command 
structures are essential.

Concerning our military, disaster management tasks and responsibilities of the HDF 
are formulated in the National Defense Departmental Disaster Management Plan.5

Cooperation Issues

The complexity of disaster situations and the number of involved relief organisations 
demand significant cooperation on both command and execution levels. While planning 
and organisations are the main areas of cooperation in the phase of disaster prevention 
efficient phasing of the on-site activities during disaster relief is the most important 
objective. Though particular tasks of cooperation can vary in different disaster scenarios, 
there are some basic principles. One of them is that it is practical to organise and maintain 

3 Hornyacsek–Keszely  2013.
4 Abbreviated in the following as HDF.
5 62. számú HM utasítás (2014).
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cooperation on the same levels between the stakeholders. A significant attribution of 
the cooperation is the utilisation of each others’ benefits in prevention or relief of disasters. 
This requires continuous and timely exchange of information and synchronisation of 
tasks in time and space to avoid parallel (and thus redundant) work of partners.

Cooperation can be successful if it works proactively, that is, stakeholders should 
specify its purpose, location, time, involved forces, tasks, order of subordination and 
way of command in time, at the phase of prevention. It must be clear, that cooperation is 
not a standalone, separate task, but a comprehensive approach for the whole defence. It 
is an integral part of the commandeering of troops because this can only be successful 
with joint, aligned actions of all stakeholders in disaster management.

Opportunities of the HDF

It is obvious that the primary tasks of our military force are the protection of the country’s 
independence and compliance with alliance obligations. The constitution of Hungary 
clearly states, that the Hungarian military takes part in disaster protection activities as 
a contributor, in other words, the HDF is a part of the national disaster management 
system. This is not an extraordinary obligation, almost every country uses this kind 
of human and technical resources. Of course, preparation for this task undergoes in 
organized manner is controlled by the regulations of the National Defence Departmental 
Disaster Management Plan.6

The Defence Departmental Disaster Management System (in the following: DDDMS) 
is a decisive element of the national disaster management system, it describes the details 
for planning, organisation, command and execution of the military’s disaster management 
tasks. It contains all functions that the military provides during disasters. This continously 
improving document lists all the temporarily generated, designated subunits which, based 
on the HDF’s present capabilities, have the task to contribute in disaster protection inside 
(or, if it is necessary, outside) our national borders.

It is important to emphasise that there are many other tasks among the basic duties, 
so not the participation in disaster management is the primary function of the HDF. In 
a disaster situation, in a given time and place they take part in disaster relief operations, 
that is why these tasks are called “temporary services”.

When a situation is declared as “disaster danger”, these forces and equipment will 
be on standby. This means that they are prepared and also preparing their subunits and 
equipment to be capable to move onto the disaster site and start the assigned defence 
activities immediately in case of need. These military subunits involved in the DDDMS 
take part in thematic trainings and exercises regularly.

6 Megújul a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer eszközparkja (2016).
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Let us see what kind of military units the DDDMS contains and what are their 
capabilities.7 We did not narrow down our investigation only to flood protection, because 
the majority of the subunits are multi-purpose, they can be alarmed and used in different 
types of disasters. This can be advantageous, as we know that disaster situations can be 
sometimes very complex. There is often not just one type of danger on the site, mainly 
because of the so-called “domino effect”. This means that a disaster can cause a series 
of other hazards (e.g. at Fukushima on  11th March  2011 the primary disaster was an 
earthquake, that raised a tsunami which caused a serious nuclear accident).

• CBRN8 Area Control Centre (CBRN ACC) and CBRN Zone Control Centre (CBRN 
ZCC): They are to be established at national commands. CBRN ACC has to observe 
the CBRN Area of Observation, the borders of which are the national borders. In 
peacetime, the Area of Observation may be sub-divided into Zones of Observation 
in case of a natural or humanitarian disaster, and HDF Command appoints units to 
assume responsibilities as CBRN ZCCs. Their main tasks include:
− Information Fusion: The gathering of the information by sensors, observers and 

other CIS, which detect, identify and monitor CBRN incidents. The fusion of 
this information is expected to provide accurate and timely picture of CBRN 
incidents within the battle space.

− Analysis and Assessment: The display, modelling and simulation of these CBRN 
incidents for the prediction of consequences for CBRN Defence. The use of these 
coclusions for the adoption of appropriate physical protection, risk assessment, 
hazard management, and medical countermeasures and support.

− Reporting: The timely exchange of CBRN information/output between National 
CIS, National Control Centres (static and deployed) and NATO CIS in order to 
warn and report about CBRN incidents and their consequences.

− Filtering: The filtering of information outputs so that processing and display of 
CBRN Defence situation is appropriate to the user at the tactical, operational 
and strategic level.9

CBRN Survey Group: Its tasks are reconnaissance of chemically or radiologically 
contaminated areas on land, checkup of chemical or radiological contamination of 
personnel, objects, materials and equipment, and proposals to determine methods of 
eliminating the consequences of the disaster.

• CBRN Decontamination Group: It has the task to perform thorough/operational 
personnel and material decontamination missions – including dress and individual 
equipment, vehicles, sensitive optical/electrical material –, and conduct fixed-site 
and terrain/road decontamination missions.

7 Csurgai  2019, 4.
8 CBRN: This abbreviation stands for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (previously: 
NBC) issues in armed forces. Generally, it means the defence against Weapons of Mass Destruction 
(WMD).
9 ATP–45(D),  2014.
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• Nuclear Early Warning System (NEWS) Support Group: Its mission is to install 
mobil NEWS subsystems in directions of interest for increasing station density 
and/or support critical objects.

• SCUBA Diving Group: Its missions are:
− Reconnaissance, strengthening and insulation of dams from the direction of the 

water in case of floods.
− Underwater survey of damaged flood protection structures.
− Participation in removal of damaged flood protection structures (demolition tasks).
− Participation in life and wealth rescue operations during water transportation 

accidents.
• Biological Diagnostics Group: Its mission is to analyse biological samples collected 

and sent from the site to detect possible causative agents. It includes a Mobile 
Biological Laboratory Complex with complete staff and equipment.

• Lifting Machinery Group: It has the mission to load and unload transport vehicles 
with the necessary flood protection materials (sandbag, gabion, straw bale, etc). It 
also participates after earthquakes in ruin removal operations and personnel rescue 
missions when people are trapped under ruins, restoration of public utilities and 
wrecking works. It provides assistance in loading and unloading military transport 
railway trains and lifting heavy objects and materials.

• Epidemiologic Group: Its task is the epidemiologist work on site under the 
supervision of the military chief epidemic officer. On-site control and survey, 
necessary countermeasures and sample taking in case of need.

• Medical Group: Its main task is to provide primary life-saving and professional 
on-site medical first aid.

• Electric Power and Lighting Supply Group: Its mission is to support disaster relief 
forces providing electric power and lighting.

• HAVARIA Laboratory: Its mission is to recon chemical or radiological contamination 
in case of industrial disasters, to measure the range of contamination and its 
borders, and qualitative and quantitative analysis of released hazardous chemical 
or radiological materials. Its experts give proposals to determine complex methods 
of eliminating the consequences of the disaster.

• Light Geoworks Machinery and Ruin Removal Group: Its task is to perform different 
soil mobilisation works.

• Delivery Group: Its main task is to transport personnel.
• Light Water Transporter/Medic and Waterways, Water Area Locking Support Group: 

Its mission is to perform and assist in transportation and rescue tasks on water.
• Air Support Group: Its mission is to perform air reconnaissance and survey of disaster 

sites, rapid transportation of the wounded to hospital, support closed or occluded 
areas with food and medication, airborne search and rescue from occluded or life-
threatening sites, dam strengthening from the air and participation in firefighting.

• Airborne Radiological Reconnaissance Group: It has the mission of fast 
reconnaissance of radiologically contaminated area in case of nuclear disaster, 
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including reconnaissance of large contaminated areas (with the effectiveness of ca. 
300 km2/h), searching for separated radioactive sources and limited identification 
of radioactive isotopes.

• Mobile Medical Group: Its mission is to give medical attendance with their 
professional equipment to the wounded and make them transportable from the 
disaster site.

• Heavy Geoworks Machinery and Ruin Removal Group: Its task is to perform 
different soil mobilisation works.

• Heavy Amphibious Rescue Group: Its mission is to carry out transportation and 
rescue on heavy terrain and on water during floods.

• Vaccination Group: Its task is the immunisation of the designated personnel with 
its staff and equipment and giving certificate of inoculation under the supervision 
of the military chief epidemic officer.

• Medical Support Group, Hospital Bed Capacity: Its task is to provide special 
medical care on a detached  100-bed hospital capacity.

• Psychologist Advice Group: Its mission is to provide psychological support to the 
military personnel involved in disaster relief and prevention against Post Traumatic 
Stress Disorder (PTSD).

• Military Police Group: Its mission is to provide police support and convoy escort 
to and from the accident site in case of the use of a larger military force.

• Demolition Group: Its mission is to carry out demolition works (in ice, soil, objects 
and buildings) and cutting with explosives.

• Radiation Health Protection Laboratory: Its mission is to carry out radio-medical 
control, give proposals to decision-making and regulations to be introduced.

• Personnel Transport Group: It consists of five buses with drivers.
• Transport Towing Group: Its mission is to transport materials and valuables and 

tow damaged vehicles.
• Land Area and Road Closing Support Group: Its task is to close or secure areas or 

roads on disaster sites, extremely important for defence and unobstructed movement.
• Field Support Group: Its task is to give full logistic support on field for  200–

250 persons involved in disaster relief (meal, bed, electricity).
• Winter Emergency Response and Rescue Group: Its mission is to rescue lives and 

valuables in case of extreme weather emergencies during wintertime, including 
rescue of public transport vehicles and cars with passengers, stucked in snow, 
cleaning of important road crossings, transportation of wounded or sick persons to 
hospital and support of closed or occluded areas with food and medication.

• Manual Defecse And Wrecking Working Group: Its task is to strengthen dams and 
remove ruins and wreckages with hand tools, fill-up of soil and sandbags and their 
hand delivery, participation in lookout service, rescue of lives and valuables under 
the supervision of the on-site commander. It includes 50 persons and 3–4 all-terrain 
vehicles. The group is capable to fill sandbags with a performance of 800 pieces/hour 
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and deliver sandbags within 5 metres to vehicles with a performance of 2500 pieces/
hour.

• Water Transportation Group: Its mission is to support the strengthening and 
insulation of dams from the direction of the water in case of floods, delivery of 
materials, support of rescue operations on areas flooded by water, and the operation 
of cargo ferry.

• Water Purification Group: Its mission includes water retrieval, water purification 
and support both the disaster relief forces and the population with drinking water.

• Tracked Winter Emergency Response and Rescue Group: Its mission is to rescue 
lives and valuables in case of extreme weather emergencies during wintertime in 
areas impassable for wheeled vehicles. Its tasks include rescue of public transport 
vehicles and cars with passengers stucked in snow, cleaning of important road 
crossings, transportation of wounded or sick persons to hospital and support of 
closed or occluded areas with food and medication.

• CIMIC and PSYOPS Group: Its main task is to inform both the disaster relief forces 
and the population about the current disaster situation. It includes seven persons 
(four officers, three NCOs) and three MG G270 cross-country vehicles (one of them 
is the PSYOPS multimedia car). The group is capable to make CIMIC databases 
and analyses on their area of responsibility,and to provide and hand over their 
connection network and database to the experts of on-site disaster relief subunits.

• Non-conventional Transport and Escort Group: Its mission is to transport special 
personnel and technical equipment, escort convoys and oversized vehicles.

• Airborne Radiological Reconnaissance Patrol: Its mission is to carry out airborne 
radiological reconnaissance with its regular equipment.

• CBRN Casualties Decontamination Group: Its task is to decontaminate and attend 
civil and military casualties rescued from territories contaminated with hazardous 
chemicals, radioactive or biological agents.

• Salvager and Transloader Group: Its task is to transload liquid hazardous chemicals 
on site from damaged containers to elastic tanks.

• Water Sucking and Pumping Group: Its mission is to participate in cleaning terrain 
elements covered by water (roads, ditches, tunnels, buildings, houses) by sucking 
and pumping water.

We can see that military troops can provide such a large-scale assistance during disaster 
relief activities as no other rescue organisations in our country. They can operate with 
full logistic support capability, which means that involved military forces can supply 
themselves, so their application does not generate any need of subsequent capacities. 
Rapid mobilisation, special equipment, skilled personnel together with full logistic 
support capabilities increase their value even further.
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The “Tisza” Multinational Engineer Battalion

The tasks of the joint Hungarian–Romanian–Slovakian–Ukrainian subunits of the “Tisza” 
battalion are:

• Prevention of floods or other natural disasters, ecological catastrophes on the 
catchment area of River Tisza;

• Direct intervention to help the local population;
• Taking part in disaster relief operations (damage reduction and/or elimination).

The staff of this temporary military organisation consisting of four engineer companies 
holds exercises in every year. The battalion and its equipment is specially organised and 
shaped in order that in case of floods capabilities effectively intervene, save lives and 
strengthen damaged dams. Every time, the commander comes from the effected country 
where the exercise is held or the disaster relief works are done.

The Hungarian company of the “Tisza” battalion consists of  154 persons. Its decisive 
subunits are:

• Sapper Platoon: It is capable to provide reconnaissance data or refine existing data, 
operate cargo ferry or rescue lives and valuables with its assault-boats. Its water 
purification section is capable to support both the forces involved in the disaster 
relief and the affected local population with potable water in case of the damage 
of public utility services. With their bagging equipment the potable water can be 
packed and dispensed without any risk of infection.

• Assault Water Crossing Platoon: It is capable to rescue 840 persons or 60 tons of 
materials at a time or transport  1200 sandbags to the defence site.

• Pontoon Platoon: Its mission is to rescue and transport heavy materials and technical 
equipment on water.

Additional subunits coming from other nations’ armed forces into “Tisza” battalion are 
the followings:

• Slovakian Engineer Company: It has two sapper platoons, a pontoon platoon, a road 
building platoon and a logistics platoon with  150 soldiers.

• Romanian Engineer Company: It consists of a bridge building platoon, a pontoon 
platoon, an assault water crossing platoon, a road building platoon and a logistics 
platoon with  168 soldiers.

• Ukrainian Engineer Company: It has an engineer platoon, a bridge building platoon, 
a road building platoon and a logistics platoon with  163 soldiers.

Developments

• Capability development of the Hungarian Defence Forces is continuous even in the 
field of disaster management. An important phase of this procedure is the latest 
procurement of disaster relief equipment carried out with an almost 6 million EUR 
financial support from the European Union.
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• Thanks to the support of the European Union Cohesion Found and the Hungarian 
Government as co-financer, this development will help the Hungarian Defence Forces 
to provide assistance in disaster management on higher standards in prevention and 
elimination of natural disasters including floods. The project will be realised with 
a total budget of 2.215 billon HUF (6.5 million EUR) with a 100% intensity of EU 
support of 2.005 billion HUF (5.9 million EUR). With this investment, the Hungarian 
Defence Forces carries out a large-scale equipment modernisation needed to its 
participation in disaster management activities, mainly in flood protection.

• With this development, the Hungarian Defence Forces will be able to maintain all 
of its previous contribution capabilities in disaster management and to increase 
their performance. Besides this, the Hungarian Defence Forces contributes to the 
development of the capabilities of the National Disaster Management System with 
its enriched performances.10 The modernisation of its command and control system 
and the infocommunication capabilities of its intervening subunits will make the 
field cooperation with other organisations’ units easier and better.

• Development of informatics and office technical equipment, procurements of digital 
radio transmitters and portable field chemical identification devices will be carried 
out in the project. Besides the individual protective gears used in flood protection, 
high delivery pumps, field camp lighting systems, dinghies and outboard motors will 
be put into service. Renewal of old amphibious vehicles used in flood protection, 
but also suitable for the rescue of the population, will be carried out to improve 
their capatilities of food and drinking water supply. In addition, modification and 
modernisation of the fuel supply system and capability improvement of field tent 
quartering are to be realised.

Procurement of technical devices includes the following:
• high delivery gasoline-powered portable slop pump and high delivery 

gasoline-powered portable drinking water pump;
• field camp lighting system mounted on truck trailer;
• industrial diving suit;
• light diving suit;
• dinghy with outboard engine;
• outboard engine (four stroke engine with 30 BHP);
• average performance universal engineer geoworks machine;
• life vest and life-ring.

In addition to these, renewal of eight PTS-M (PTS stands for Plavayushchij 
Transportyer – Sryednyj = medium amphibious transport vehicle) tracked amphibious 
vehicles has been started, that can be involved not only in flood protection but also in 
extreme winter weather emergency relief activities. The newly procured heavy transport 
trailer is perfectly suitable to their transport to the disaster site. Another result of the 

10 Padányi–Földi  2019, 7.
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development is the renewal of a fuel transport truck and eight trailers with one cubic 
meter of water tanks.

Conclusions

The described system has been continuously developed for years, but it is obvious that 
there are still some areas that should be improved. Monitoring of international results is 
important to gain opportunity to implement new solutions, for example in the command 
and control system, in special equipment, or training and exercise.

One thing is for sure: protection against disasters cannot be privatised either by 
organisational nor individual ambitions. This task can be successfully and effectively 
solved only in cooperation, systematically using all of the resources that we altogether 
have, and utilising existing synergies.

We can be sure that hazards of serious floods will increase due to the consequences 
of global climate change. Not the yearly amount of precipitation will be higher, but the 
precipitation pattern is changing, including more and more extremities recently. Longer 
dry periods are predicted followed by shorG É ter but more intensive rainy periods, often 
with extreme rainstorms and thunder showers. Meteorological experts forewarn us of 
increasing chance of supercells formation.11 All of these can cause higher flood peaks 
on any of our rivers. We cannot raise the altitude of our dams higher and higher every 
year, so the risk of floods will increase and useful capabilities of intervening relief forces 
will become more valuable.
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Hungary’s Strategic Answers to the Challenges of 
Global Climate Change

Berek Tamás1 – Földi László2 – Padányi József3

Introduction

Based upon global climate model forecasts, the average temperature will increase in the 
future both globally and in Hungary in a way that the increment will exceed the extent of 
natural variableness in every season of the year. Despite the increment of averages, there 
will be colder years and seasons as well, but usually higher temperatures will be typical. 
Model results prognosticate the highest temperature increases in summers and autumns. 
Until  2050, the increment will be 1.4–2.6 °C in summer and 1.6–2.0 °C in autumn 
compared to the reference periods and until the end of the 21st century the increase can 
approach +4 °C in autumn and exceed it in summertime.4 Concerning the precipitation 
in Hungary, a 3% to  14% of increase is predicted based on the climate models.

The two main models adapted by the Hungarian Meteorological Service 
(ALADIN-Climate and REMO regional climate models) predict very different values for 
spring and winter: increase or decrease can occur evenly in both seasons not exceeding 
 10% in the forthcoming decades.5

Involving more European climate models it can be stated that increase in precipitation 
is predictable in wintertime with a certainty of 60% for  2021–2050 and more than 80% for 
 2071–2100 (this means that 60% and 80% of the models predict increase to the territory 
of Hungary). For spring periods, however, even with involving more models, the tendency 
is not so obvious: in the middle of the century, the increase is a bit more feasible, but at 
the end of the 21st century, increase or decrease can equally happen.6

Concerning precipitation, it seems that the picture is quite complex, model forecasts 
predict very different scenarios, for example, in case of yearly precipitation values even 
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the direction of the change is not unambiguous. Definite decrease predicted only for 
summer, where all the models show almost the same values (less than 5% for  2021–
2050 and  18–43% for  2071–2100).7

Primarily more extreme weather events have been caused by climate change in 
Hungary (heat waves, heavy winds, thunderstorms and rainfalls, drought, flash floods, 
etc.), and their social and economic consequences are more serious than the changes of 
average temperatures and annual precipitation values. Concerning extreme heat waves 
(when heat alert is officially issued in Hungary), also significant increase is predicted with 
a small deviation between the two models. In the past reference period, the number of 
summer days with extreme heat was 3.4 in an annual average and the forecasted increase 
is 3.6–10 days for the forthcoming decades and  14–20 days for the end of the century. 
Models show that the warmer south-southeast territories will be more affected than the 
colder northern part of Hungary.8

The Second National Climate Change Strategy of Hungary with a special 
emphasis on adaptation

In  2003, the Ministry of Environment together with the Hungarian Academy of Sciences 
started a project Global Climate Change: Domestic Effects and Answers (in Hungarian: 
változás – hatás – válaszadás, VAHAVA) to reveal most of the positive and negative 
consequences of climate change and try to give answers for the emerging domestic 
problems. It was a 3-year-program to analyse the domestic effects of global warming in 
the present to suggest countermeasures for the future. Main points were the protection 
of the atmosphere and the adaptation to the effects of climate change.

The program’s declared aims were preparation, prevention, mitigation and rehabilitation 
to the effects of climate change. The most important tasks were gathering and spreading 
of information, communication of international knowledge, helping the related domestic 
activities and organising meetings and conferences. The main goal of the VAHAVA 
project was to develop the scientific basis of the National Climate Change Strategy.9

The completion of the National Climate Change Strategy (in Hungarian: Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégiára, NÉS) was specified by the national regulations based on 
the United Nations Climate Convention and its Kyoto Protocol. In order to fulfil the 
national commitments, the First National Climate Change Strategy was planned for 
the  2008–2025 period. Its aims were to be completed by the National Climate Change 
Programs developed and renewed in every two years.

The First National Climate Change Strategy designated three main directions in the 
mid-term climate policy of Hungary:

7 Szépszó  2014.
8 Halász– Földi, László  2019, 83.
9 VAHAVA jelentés (2005).
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1. Making regulations appropriate to the European and international requirements 
in order to decrease or at least to prevent future increase of the greenhouse gas 
emission. Limitation of the greenhouse gas emission with the decrease of the total 
energy demand by the transformation of production and consumption structure 
focusing on the less energy demanding ways and areas (MITIGATION).

2. Elaboration of the main elements of the adaptability to the unavoidable ecological 
and social consequences of climate change (ADAPTATION).

3. Giving information to the citizens in order to boost environmental consciousness 
of the society.

Evaluation of the NÉS program: Directions of the desired activities were not totally clear 
within the NÉS. It was not declared, how to strengthen the adaptation capabilities. In the 
field of mitigation, the strategy showed properly the status and tendencies in the domestic 
greenhouse gas emission and strategic goals and the necessary measures were elaborated 
in accordance with them. Nevertheless, concerning the adaptation, the objectives were 
not made in details, only in some individual areas:

• protection of ecosystems and nature conservation;
• human health;
• water management;
• agriculture and silviculture;
• settlement and county development, human environment.

The two main areas of “NÉS” got different emphases.10

After the evaluation of “NÉS”, the Second National Climate Change Strategy “NÉS-2” 
was introduced in  2015. It had two comprehensive aims:

1. Subsistence and sustainable development in the changing World.
2. Recognition of our makings, capabilities and limits.11

The Second National Climate Change Strategy (NÉS–2) confirmed that NÉS was 
developed with competent professional grounding, but it has not taken account of the 
areal differences of the global climate change’s effects, and that the areal differences 
of social-economic systems can result in different adaptation potentials on particular 
territories. According to this recognition, during the development of NÉS–2, the following 
terms were determined:

• Areal differences should be taken into consideration during status evaluation, 
determination of objectives and dispatch of measures.

• During the evaluation of the “Domestic Decarbonisation Pathway” and the “National 
Adaptation Strategy” the coherence and equality between the mitigation and 
adaptation parts should be guaranteed.

• Development of the population’s approach to climate change should be strengthened. 
This can provide the third pillar of the efficient intervention besides the prevention of 
the negative effects of climate change and strengthening of adaptation capabilities.

10 NÉS (2008).
11 NÉS–2 (2017).
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• A decision support system should be developed with the improvement of the 
National Adaptation Geographic Information System, (in Hungarian: Nemzeti 
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, NATéR) to support local and central 
governmental planning.

• Objectives and measures declared within NÉS–2 should be integrated into the 
development policy program documents and proper indicators should be selected 
in order to evaluate the usefulness of subventions.

The new program declared the double objectives of mitigation–adaptation to correct 
the weakness of its predecessor. It contains a so-called “Decarbonisation Vision” with 
the slogan “transition to sustainability”: In order to create and maintain economic 
competitiveness and advancement and social well-being with special attention to climate 
change, Hungary is committed to the transition to a low-carbon economy. The main 
reason is not the adequacy to the international obligations but the national strategic goal 
of the intention to sustainability:

• decrease of the dependence from the fossil energy sources;
• increase the ratio of material and energy saving technologies;
• increase of the use of renewable energy sources.

Hungary’s greenhouse gas emission has been changed in several stages since  1990. In 
the beginning of the  1990s, cessation of the former socialist heavy industry (responsible 
for the majority of the emission), transformation of the structure of the economy and the 
decreasing output of agriculture together resulted a drastic decrease in greenhouse gas 
emission. In the next period, the change from coal to natural gas in the industry and the 
efficiency increase conserved this favourable process until nowadays while the economy 
still could grow. The world economy crisis starting from  2008 had a huge negative effect 
also to the Hungarian economy (almost 9%) resulting a further decrease in the emission.

The second part of the objectives-pair is the so-called “Adaptation Vision” with the 
slogan “prepare for the unavoidable, prevent the avoidable!” Concerning the effects of 
climate change, Hungary is one of the most vulnerable countries in Europe. To avert 
negative natural, social and economic consequences of climate change, the tasks of 
adaptation and preparedness especially in the areas of water management, security of 
agricultural yield, protection of our natural values and human health, even in the short 
run are built-in to our political planning and economic decisions. Tasks of domestic 
decarbonisation and climate adaptation are completed with a climate approach shaping 
program.

The aims of NÉS–2 are referring to the objectives, mirroring the scheme concerning 
mitigation–adaptation:

• “Subsistence and sustainable development in the changing World.” Climate change 
endangers our national (natural, human and economic) resources, so the related 
aims here are: to provide good living conditions in Hungary with the conservation 
of our natural resources (soil, drinking water, biodiversity) and cultural values, 
and to protect human health. To provide sustainable development that is based on 
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the careful and efficient use of our resources, changing lifestyle of our citizens and 
remission of territorial differences.

• “Recognition of our makings, capabilities and limits.” The recognition of the 
phenomena, natural effects, territorial features and social-economic consequences 
of climate change needs comprehensive analysis based on scientific methods. To 
decrease uncertainty in planning and support decision making processes, complex 
monitoring systems and informatics-based analysing–evaluating mechanisms are 
needed, which are also suitable to measure the effectivity of countermeasures. To 
reveal the possibilities of emission reduction and cost-efficient adaptation dedicated 
research, development and innovation activities are needed.

These aims show the commitment of the Hungarian Government to create a more 
secure environment putting emphasis on the wider use of renewable energy sources 
with “low carbon” profile of the economy and decrease of greenhouse gas emission. The 
conservation of nature and the protection of the safety of our environmental resources 
also became of paramount importance.

Climate change and energy security

• The majority of the released greenhouse gases is related to energy production 
and consumption (burning of fossil energy sources). On the one hand, this means 
electric energy production and heat production (or cooling), fuel consumption 
in transportation, on the other hand. In addition, there is the so-called “fugitive 
emission” in close connection with energy production, which means the seeping 
methane gas during its transportation. The most important emitter within the 
energy sector is electricity production with 30%, then the consumptions of service 
industries, households and agriculture with 29% and transportation with 28%. Table 
1 contains the energy production and consumption values from different sources 
of the country for the recent years.

An important milestone was the creation of the National Energy and Climate Plan (its 
background was provided with the  2018/1999/EU decree of the European Parliament 
and Council). Its working plan was created and handed to the Committee in January 
 2019. The aim was that the Plan should be in accordance with the NÉS–2 and the First 
Climate Change Action Plan, and should be climate politically relevant, and with the 
help of it, a complex and diversified service pack for energy policy solutions should be 
created for the different consumer sectors.12

12 Action Plan (2020).
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Table 1.
Hungary’s energy production and consumption in the recent years

Energy sources (GWh) 2014 2015 2016 2017 2018
Nuclear 15,649 15,834 16,054 16,098 15,733
Coal and coal products 6,114 5,908 5,758 5,098 4,834
Natural gas 4,240 5,108 6,479 7,838 7,234
Crude oil 76 77 63 85 90
Biomass 1,702 1,660 1,493 1,646 1,799
Biogas 287 293 333 348 331
Renewable communal waste 137 208 245 160 162
Water 301 234 259 220 222
Wind 657 693 684 758 607
Sun 67 141 244 349 620
Geothermal 0 0 0 1 12
Other 173 204 290 284 360
Altogether 29,403 30,360 31,902 32,885 32,004

Primary consumption from renewables (TJ) 2014 2015 2016 2017 2018
Solid biomass 98,388 103,914 101,026 99,547 90,062
Biogas 3,323 3,335 3,708 4,141 3,850
Renewable communal waste 2,249 3,123 3,482 2,766 2,907
Biofuel 7,890 7,332 7,835 6,929 8,144
Water 1,084 842 932 792 799
Wind 2,365 2,495 2,462 2,729 2,185
Sun 647 956 1,346 1,749 2,759

Source: Official Statistics  2019

The National Energy and Climate Plan contains definite objectives for both the emission 
reduction of greenhouse gases and increased use of renewable energy sources. Emission 
of greenhouse gases (GHG) should be reduced with at least 40% for  2030 (in comparison 
with the emission values in  1990). It means that the total GHG emission value should not 
exceed 56.28 million tons of CO2 equivalent. The emission in  2017 was 64.44 million 
tons of CO2, so the task is a further 8.2 million tons of cutting. In order to do so, the 
followings are necessary:

• Termination of the traditional coal-burning in power plants and the reduction of 
GHG emission to 7.30 million tons of CO2 equivalent in the energy industry.

• Maximisation of the GHG emission to  15.66 million tons of CO2 equivalent in 
transportation with the limitation and reversal of a presently heavily increasing 
trend.

• Reduction of GHG emission of buildings to 8.07 million tons of CO2 equivalent.
• Concerning industry, our goal is that the GHG emission may grow to a maximum 

of  11.37 million tons of CO2 equivalent. Within this, despite of its growing, the 
industrial energy sector’s emission should remain under 5.05 million tons, while 
the process industry’s value under 6.32 million tons of CO2 equivalent.
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• In the agriculture, the increase of the GHG emission should have a maximum of 
9.28 million tons of CO2 equivalent, with an origin of 1.59 million tons of energetic 
and 7.69 million tons of non-energetic emission.

• In the waste management sector, our goal is to reduce the total GHG emission to 
a maximum of 2.97 million tons of CO2 equivalent.

• The aim in the rest of the sectors is to limit the GHG emission to a maximum of 
1.63 million tons of CO2 equivalent.13

Concerning renewable energy sources, Hungary’s aim is the increase of their use up to 
 20% until  2030. In  2018, the ratio of the renewable sources in electric energy production 
was 8.3% and in the heating and cooling energy consumption was  18.1%.

The development of the photovoltaic systems appears as an important element in the 
national plan with the aim that the 700 MW built-in capacity from  2018 should grow up 
to 3,000 MW to  2022–2023. Cost forecasts for this technology indicate such consequent 
price reduction that capacity increase can predictably run with the same dynamics until 
 2030. Besides the increase of the percentage of solar cell systems, also important purposes 
are the spreading of electricity production with geothermic sources and the electric 
utilisation of biological materials produced on site in a sustainable way.

In the recent years, serious electric power-cuts raised the attention to the vulnerability 
of the energy sector. All critical infrastructures are affected by climate change to 
a different extent. The energy sector is in contact with almost all the others, and highly 
depends on other critical infrastructures, so it has a special situation. Decrease in volume 
or efficiency of energy production can cause serious consequences in a very short term 
for all the national economy.14

The National Energy Strategy aims the evaluation of the “nuclear–coal–green” 
scenario, which rests on a balanced, varied fuel and technology structure containing all 
types of power plants. The primary aim for the capacity development is the increase of 
the ratio of renewable energy sources maintaining the present production values with 
nuclear and coal-based power plants. In order to achieve this, NÉS–2 describes short 
and mid-term action directives.

The short-term action directive is the stimulation of the use of renewable energy 
sources, and for its optimisation with the transportation costs’ reduction the creation 
of local energy self-sufficiency capabilities. In order to this, not only the technical and 
economic conditions should be created, but also the formation of the local regulations 
with the involvement of local governments.

Because of the increasing frequency and power of the meteorological extremities 
as consequences of the global climate change, the mid-term action directive is the 
development of flexibility and resiliency of the energy system as the increase of peak 
consumptions will predictably grow. The development of network elements will be 

13 Energy and Climate Plan (2018).
14 Berek  2019.
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necessary as interconnectors and electric energy storage technologies, but also financial 
and technological measures on the consumer side.

Concerning sustainability, the use of renewables seems to be promising, and the 
zero GHG emission of nuclear power plants made them already popular worldwide 
(despite of their risk of nuclear disaster). They can play important roles in order to ease 
the consequences of climate change, but at the same time, climate change itself has 
effects for these technologies. According to estimations, our potential renewable energy 
capabilities at present exceed the total energy demand. However, climate change will 
exercise an influence on the availability of renewable sources, and the extents of the 
changes cannot be foreseen these days. The utilisation of the sun energy will be affected 
by the predictably increasing global radiation and the change of clouding. The use of water 
energy will depend on the future runoff of our rivers and wind energy will be affected 
by the changes in wind speeds. The future of agricultural energy sources is extremely 
uncertain. Future yields and of course prices of these energy sources’ raw materials 
(as corn, rape, straw or firewood) are extremely dependant on the future tendencies of 
climate change not exactly known today. For this reason, the Climate Change Action 
Plan contains the evaluation of electric energy transfer and distribution system with the 
consideration of the possible long-term effects of climate change with special regards 
to guarantee the safety of energy supply. Within all the renewables, the utilisation of 
the sun energy is the most important, but all the others contain many further potential 
capabilities. Nevertheless, a lot of obstacles interfere with the spread of the utilisation of 
these energy forms: absence of social acceptance, integration into the existing network, 
infrastructural and economic conditions. Most of the renewables highly depend on the 
climate, so its change can modify their utilisation possibilities (sun and biomass energies 
are the most affected).15

Even now, within the frames of Hungary’s new National Energy Strategy, the resiliency 
of our energy system is under investigation. Within the process, the key points are the 
followings:

• Integration of the production with renewables into the system.
• Development of additional electric energy connections and strengthening of market 

integration in order to improve the operation and resiliency of the national energy 
system.

• Promotion and facilitation of consumer side counter measures.
• Better utilisation of control capabilities on the distribution networks.
• Improvement of technical and regulatory conditions to be able to use innovative 

technologies such as electric energy storage within the system.
• Spreading of digitalisation and smart devices.

15 Mika–Kertész  2011.
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Water Management – Water Security

The World Summit on Sustainable Development (WSSD), held in Johannesburg, 
South Africa in  2002 created the so-called WEHAB program (Water and 
Sanitation – Energy – Health and Environment – Agriculture – Biodiversity) that 
identified the problematic areas, and the final document of the conference stated that 
among others, the proper handling of problems emanating from water scarcity are needed 
and immediate measures are necessary to achieve sustainable water consumption.16

The practice of sustainable water consumption should provide, besides the fulfilment 
of communal needs, the subsistence of ground water levels as a fundamental requirement 
for the existence of connected ecosystems and economic activities (agriculture). During 
the defence of the quantity and quality of our water supplies, emphasised aims are the 
achievement of water saving and prevention of water contamination. In order to achieve 
these, important actions are: wastewater purification and damage relieve, i.e. the collection 
of the maximum possible amount of wastewater that formed from drinking water, its 
purification according to the regulations and finally their release back to surface waters 
with strict supervision.17

Such factors as the increase of population, urbanisation, economic and social 
conditions play a more important role worldwide concerning water management than 
climate change. However, in economically developed regions, where the number of the 
population and water consumption per capita is more or less constant, climate change 
will affect water problems more intensively. Besides the territorial and timely changes of 
water demand, the quantitative and more importantly qualitative changes of water bases 
will dominantly affect the possibilities of their fulfilment.18 For this reason, the long-term 
target of the Action Plan, in addition to the necessary infrastructural developments, is 
the forming of a nationwide social approach. Its elements are the followings:

• Evaluation of the conditions for a comprehensive drinking water network 
reconstruction program executed after  2020.

• Preparations for new legal rules for the obligatory creation of built-in rainwater 
collecting installations for the newly constructed buildings.

• Researches for the development of sanitary rules for the application of non-utility 
and alternative drinking water sources (e.g. rainwater).

More intense droughts increase water demand but at the same time limit water uses 
especially irrigation activities. The task is to develop more effective irrigation technologies 
and increase the water retention and water storage capacities of our country and provide 
adequate protection to our water supplies.

According to the prognoses, we will face more extreme precipitations in the future 
resulting sometimes in serious floods, sometimes in longer periods of droughts. The 

16 Berek  2016.
17 KSH  2015.
18 Papp–Dávidné Deli  2007.
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task seems to be very simple: save and store the extreme surplus water in rainy periods 
for the time when there will be no precipitation for months […] but putting this simple 
thesis into practice means a lot of research, planning, engineering work, investment and 
constructions to work out. In  2003, the Hungarian Government accepted the so-called 
“Improved Vásárhelyi Plan” on the River Tisza in order to create a better defence system 
against floods and to provide water storage capacities for the dry periods.19 But not all 
the Hungarian rivers provide ideal circumstances for such developments. For example, 
the River Danube, as the largest river of the country, has such a high runoff that a similar 
solution cannot be implemented for flood protection.

Another special problem emerged recently in our urban areas. As a consequence of 
climate change, extreme precipitation events also became more frequent and more intense 
there. During extreme rainfalls, the amount of water on streets exceeds the capacity of the 
sewage systems, and city traffic can be blocked for hours. Water usually causes damages 
in cars and in buildings and local fire brigades have a lot of extra pumping work for days. 
Local wastewater treatment plants can be overloaded if they use open-air installations, 
and sometimes wastewater surplus can flow into the rivers or lakes without purification.

Our water specialists are seeking for the solution with modifying sewage systems or 
enlarging or using existing city parks as green surfaces that can mitigate the effect of 
paved road surfaces.

To improve the climate resilience of drinking water systems, a risk management part 
connected to the extreme meteorological phenomena is needed for the drinking water 
security plans in the future. The drinking water security plans contain a comprehensive risk 
assessment and risk analysis about the whole water supply system from water collection to 
the consumer’s tap. Because of climate change, negative events are predictable concerning 
any element of the system, so as part of the risk assessment, we should be prepared with 
adequate prevention and countermeasures. The Climate Change Action Plan provides 
a new methodology with the aim of modifying water security plans to handle extreme 
weather events more effectively. The drinking water security plan should contain risk 
analysis, risk assessment and risk management, control measures, description of the 
monitoring system with a supplement about repairing and predicting activities and proper 
intervention plan plus emergency and disaster plans if necessary guiding through the 
whole water utility system in a documented way.20

Water Management in Agriculture

Effects of climate change appear differently in time and space and can cause different 
damages in agriculture depending on natural, land-use and agrotechnical features. 
In Hungary, the majority of environmental damages are emanating from droughts, 

19 Improved Vásárhelyi Plan (s. a.).
20 Dávidovits  2011.
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followed by ice and water damages. Taking into consideration that as consequences of 
climate change, the rise of summer average temperatures are expected together with the 
decreasing amount of summer precipitation, it can be stated that drought will be definitely 
the greatest challenge for our agriculture in the future.21

This can cause problems especially in areas where agricultural lands cannot be 
irrigated from surface waters and at the same time subsurface waters are difficult to 
reach or the amount of their demand and consumption exceeds the rate of their natural 
replenishment.

It can be stated that the greatest challenge for agriculture caused by climate change 
is the prognosed decreasing amount of precipitation in the growing season. For this 
reason, the main objective of the Climate Change Action Plan was the expansion of 
agricultural irrigation vindicating sustainable environmental and climate protection 
aspects in order to adapt to the drier climate. This plan contains the evaluation of the 
development’s casemaps and as a part of it, the formation and operation of the Operative 
Drought and Water Scarcity Management System’s monitoring stations network.

In order to take appropriate steps to answer the challenges of climate change and water 
scarcity, it is necessary to survey and evaluate the present conditions. The key aspects 
during the evaluation of economic values and capacities of our surface and subsurface 
waters is the assurance of proper volume of surface waters of energetic aspects and the 
expedience of waters providing agricultural water use.

In the future, the cultivation of some plant species can be brought in the fore, for 
which the changes in the Hungarian climate are beneficial, such as tomato, paprika, 
cucumber, melon, cherry, apple, plum and walnut. The lifetime of wheat or corn is only 
a few months, so we know the climate conditions necessary for them. Nevertheless, we 
do not know what kind of climate scenario will be emerging in  20–40 years. This means 
a special uncertainty in planting a forest or fruit trees since during the lifetime of these 
species climate change can modify the local circumstances to become inadequate for 
them. This can cause problems in the next decades, yields or logging masses can lag 
behind expectations resulting in financial and other losses.
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The Role and the Risks of Explosive Ordnance 
Decontamination in Hungary

Ember István

Introduction

The World War II was an enormous concussion for the whole planet. Its effect could also 
be felt in those countries where there was no factual military action. Our country was 
not in a good position, because in Europe it was the operational area of the opponent 
parties for 6 months. Those nations who did not reach Hungary in land warfare, they 
spread death and devastation in the courses of aerial operations.

These war facts are very determinative, as they have influence on the life of the 
population after decades. On a daily basis, they have to deal with handling and defusing 
of explosive ordnances (hereinafter: EO). It is rather impossible to find a construction 
site in the capital where a sort of grenade or bomb is not to be found. Unfortunately, not 
just the capital, but also the whole country is implicated. The lethal mechanism present 
in the entire region is common knowledge, at least for those facing the inconveniences 
of their handling.

Over the decades, after the end of the World War II hundreds of experts of bomb 
disposals and explosive ordnance disposals (hereinafter: EOD) died a heroic death. This 
fact confirmed that the threat we face is real, but according to my assumptions, there 
is a continuously deteriorating presence in the background. Therefore, these explosive 
devices could be more and more sensitive.

Another important aspect could be analysed by the data related to the alerts. With 
the analysis of the statistics, we can gain beneficial information, which can help to plan 
and organise the neutralising tasks. According to my assumptions, those periods could 
be identified when the expected number of alerts are rising or decreasing. This could be 
a good forecast for the bomb disposal tasks.

Historical Facts

The battles in our country had a great importance. Those military troops, whose main goal 
was to slow down or stop the Russian frontline, were building barriers, laying minefields 
in each crossroads, tracks and outskirts of high priority objects. The opponents used the 
entire spectrum of the military ordnance to reach their operational and strategic goals.1

1 Gellért  1981, 5.
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On the former operational areas, millions of artillery projectiles, mortar shells, aerial 
bombs, hand and rifle grenades, rockets, anti-tank devices, small arms ammunitions and 
landmines were left behind.2 During the war, the presence of these devices was a serious 
problem, they could obstruct the different manoeuvres, took lives, but in the period of 
peace their importance increased. A post-war death is given much more attention since 
the period of fear is over and people try to step forward. In such a situation it is hard to 
acknowledge that death is still present and reaps most unexpectedly.

During the Hungarian battles, an amazing number of explosive devices were used, 
the significant part of which did not explode, the task of their management remaining 
to posterity. This is a work of professionals, who often give their lives neutralising the 
explosives. This is not a negligible number: more than 300 professionals died, performing 
a heroic duty from the end of the World War II until the present day.3 Unfortunately, the 
number of civilian casualties was significant, and many people lost their limbs or got 
wounds from shrapnel in the rebuilding period of the country.

Who Are the EOD Operators?

We hear many times the term of EOD experts or bomb squad in some news in television 
or while browsing on the internet. In such a case, we place the associated meaning after 
the word immediately: Those disarming the bombs. The original meaning of the word 
was different from the recent one, it formed for decades continuously, until it reached 
its today content.

The term of EOD operator can be originated from the German “Feuerwerkmesiter”. 
In the beginning, these professionals dealt with the combination and optimisation of 
the artillery used by EOs. Before World War I, their main tasks were to take over these 
projectiles – which are able to explode – from the manufacturers, testing and monitoring 
them, and destroy those grenades that were not usable. The first cataclysm of the World 
brought a significant change. The bomb squad also tackled with combat tasks, because 
grenades and bombs left behind caused a lot of damage to the soldiers; the trained and 
established bomb patrols’ mission was to neutralise the EOs that were found. After the 
war ended, the former system was returned. As the former operational areas fell apart 
in detached regions of the country, not too many EOs have been found; therefore, the 
expansion of capabilities was not necessary.4

Later, the increasing number of standardised EOs made it necessary that the specialists 
get serious training. The truly significant development of skill came true in  1939. At that 
time, neutralising the unexploded areal bombs was one of the main partial tasks of the 
air raid precautions; therefore, it was essential to train EOD operators in a rather big 

2 Bucsák et al.  2015,  19.
3 Bucsák et al.  2015,  155–161.
4 Bucsák et al.  2015,  13–14.
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number. Until the end of the World War II, hundreds of firemen and civilians got “air 
raid precaution” EOD training. In  1943, a few trained EOD patrols under the command 
of the Ministry of Defence were available, who were trained and equipped with modern 
tools. Their task was the destruction of bombs that were left behind after air strikes.5

In  1944, an essential thing changed. The fighting arrived in our homeland; thus, the 
necessity arose for what became an EOD service. The dangerous military ordnance that 
were left behind and the elimination of the minefields needed much more comprehensive 
knowledge compared to earlier periods. By this time, not only a few dozen devices had 
to be prepared for neutralising, but hundreds of different types of explosives.

After World War II, the decontamination of the EO polluted areas had to start. The 
soviet military engineering units also took their part in these missions, but the millions 
of ordnances could be neutralised and overridden only with mobilising huge resources. 
In Somogy County, the Engineer battalion, which was based there, also took its part 
in eliminating the minefields. The unit was led by the Bulgarian Major Dimov and 
Lieutenant Colonel Alajos Fodor. Solving the increased number of neutralisations, they 
started to use volunteers from the prisoners of war, of course after a quick preparation. 
These hundreds of volunteers performed a huge task, but they had to pay a dear price 
for this duty. There was a 10-person demining team, which finished its task with an 
80% human loss.6

After this period, the engineer units and subunits were continuously reorganised,7 
but this did not affect the EOD tasks. The public service mission at this time became 
crystal clear. The decontamination of the country from the explosive remnants of war 
seemed to take a long time. In the beginning, the minefields were the main problem; 
therefore, significant forces were deployed. The minefields were in a continuous area, so 
this task was not difficult to perform. In such a case, the area to be discharged, sooner 
or later would be restricted. The case of fired, dropped, or thrown remnants of war is 
entirely different. It was not possible to localise these types of EOs, they could pop up 
everywhere, as the battle reached the entire part of the country.

As time went by, the specialists also had to face the danger of terrorism. This was 
separated from the tasks of the Hungarian Defence Forces decades ago, and the EOD unit 
of the Ministry of the Interior was established. Nowadays, the police department bomb 
squad is responsible for neutralising the improvised explosive devices. This does not 
mean that for military experts it is an unknown region, because they have to neutralise 
the weapons of terrorism across borders, during missions many times, not just in the 
past but also in the future.

That is the path, which led to the present EOD tasks. It changed a lot since the 
beginning, but all the time it formed in close relation with the grenades and bombs. 
The changes always followed the current requirements, and tens of millions of different 

5 Bucsák et al.  2015,  14–18.
6 Hajdu–Pap  2006, 34–39.
7 Kovács et al.  2012.
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dangerous materials were neutralised during the past decades. In our days, the amount 
of newly discovered EOs is just a fraction of how many was found during the years after 
World War II, but it still not negligible. The professionals have thousands of tasks each 
year, they defuse thousands of remnants of war all over the country. This data itself is 
extraordinary and predestine the necessity of their public services for many decades to 
come.

Statistics Referring to the EOD Tasks

In the present days, it is no longer necessary to disarm millions of different explosive 
shells. This is the result of the hard work of the professionals, who risked their lives to 
liquidate the minefields and other explosive materials.

However, nowadays it is a significant engagement to deal with deadly assets. Via public 
service, the soldiers of the Hungarian Defence Forces 1st EOD and Warship Regiment 
(henceforth: 1st EOD REG) handle thousands of alerts. In order to do this, the 1st EOD 
REG operates a country wide on-call duty service, where the alerts of suspected explosive 
devices regularly arrive. This duty works constantly day and night, and it is able to record 
the received alerts.

Figure 1.
EO alerts in Hungary
Source: Compiled by the author based on the 1st EOD REG’s archive
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Figure 1 shows alerts for the past 30 years. The variance is very large. The difference 
between the highest and lowest reporting number is 979, which is a significant difference 
and shows a 33% percent decline. Over time, that is an actual declining trend. Compared 
to an average of 2,379 annual alert number, the number of reported sites has decreased 
to around 2,000 in the last four years. This could easily demonstrate a decreasing trend 
that could be expected. However, this requires further analysis as there have been similar 
temporary periods in the past.

In my opinion, several factors affect the annual number of alarms. The trivial aspect 
is the current state of the construction industry since investments have started with 
earthworks. Explosive devices may emerge from different depths in the soil, which may 
be influenced by their mass, material, shape and method of application. In Budapest, it is 
nearly impossible to build underground parking houses on frequented sites without first 
disarming air bombs. My personal experience is related to the construction of a garage 
next to the Parliament, where I had to disarm a Russian FAB-50 demolition bomb (with 
an AV–1 fuse: all-ways acting, impact detonating type) on  12 January  2014. Similar 
events happened in  2016 in the  11th district, next to the Rákóczi Bridge. Four air bombs 
in several meters’ depth were found at a relatively small construction area. There were 
three American GP–1000s among them, and a single German SC–250, but not only 
these four items were handled by demolition experts on the site.8 Examples show that 
the surrounding areas of World War II priority target buildings and structures can still 
be contaminated with explosive objects.

Another factor stems from agriculture and forestry. In both areas, there are tasks 
where tillage is carried out. This work carries the risk of EOs being uncovered, especially 
in areas of major battles. Such areas are along the line of the Danube, Budapest and its 
surroundings, Győr and its surroundings, Székesfehérvár and its surroundings, and 
certain parts of the shores of Lake Balaton.9 A higher number of reports were received 
from these parts of the country than from the rest. This is well proved by the fact that 
in  2019, the followings were the most frequented areas in terms of discovered explosive 
bodies: Fejér County, Veszprém County and Budapest. The dispersion is shown in Figure 
2, which also shows that all parts of the country are affected at some level.

8 Based on the results of the author’s research in the 1st EOD REG’s archive.
9 Vörös–Daruka  2012, 23.
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Figure 2.
Alerts in  2019
Source: Compiled by the author based on the 1st EOD REG’s archive

The weather should also be taken into account. This may affect several components. 
In snowy and prolonged winters, relatively less alarms are expected since no explosive 
objects can be discovered under the snow cover. In this case, hikers do not find suspected 
explosive bodies and less people spend time outdoors. Rainy, inland water periods and 
flooding periods also have an impact on the number of reports, as agriculture is pushed 
into the background. However, extreme drought can significantly increase the number of 
devices found on the waterfront. In  2018, the Danube River had a very low water level 
during an extended period. As a result, the number of reports was nineteen times higher 
for the Danube compared to the number in  2017. In  2018, these reports gave 5% of the 
full year reports.10 It can be seen that extreme weather can also significantly influence 
the development of statistics.

Grenades and bombs in Hungary

What is the necessary knowledge in the field of EOs? Professionals have an enormous 
knowledge about the hundreds of types of dangerous military ordnances. This huge 
knowledge is not necessarily enough, and the usage of some databases is a requirement for 
experts. These sources of information help EOD operators during render safe procedures.

10 Ember  2019, 69.
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The practical classification of EOs is the following in Hungary:
• small arms ammunitions,
• hand grenades,
• rifle grenades,
• mortar shells,
• anti-tank devices,
• artillery projectiles and ammunitions,
• rockets,
• aerial bombs,
• landmines.

Every type has a different attribute that is well known by the EOD operators. In case of 
small-arms ammunitions, the great majority of non-professionals cannot understand the 
possible danger in connection with this EO type. Everybody knows these ammunitions, 
but this familiarity is cursory. They can easily cause lethal wounds. The ammunition 
in Figure 3 is a 13 millimetres German EO that is quite similar to a 12.7 millimetres 
machinegun cartridge. Nevertheless, the German one has a fuse and it is filled with 
explosives, which means it is much more dangerous. It is very important to note that 
the moving and handling of every ammunition is the job of the highly trained experts.

Figure 3.
13 mm German ammunition
Source: Author’s collection

In the class of hand grenades, we can find some subclasses. In general, it can be categorised 
as an offensive (also called fragmentation) or a defensive (also called blast) type. The 
defensive type is used thrown from fortified positions because of its high fragmentation 
effect. The offensive type is used during assault because it has a blast effect with no or 
minimal fragmentation. There are several other types, too. For example, one of them 
is used against armoured vehicles. They work with shaped charge and cumulative blast 
effect. According to Gersbeck, the subcategories are the following: fragmentation, blast, 
heat, bursting smoke, burning smoke, illumination, incendiary, riot control and practice.11

11 Gersbeck  2014,  116.
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Figure 4.
Hand grenades (from left to right): Soviet F-1M, German EiHgr–39n. A., Hungarian 42M
Source: Author’s collection

‟Rifle grenades were devised to cover the tactical range beyond hand grenades. Designs 
vary from a hand grenade fixed to a simple stabilizer tube assembly to complex designs.”12 
The obsolete types were projected with blank ammunition with an additional equipment 
that was mounted on the rifle. Nowadays, under-barrel grenade launchers are the 
widespread solutions.

Figure 5.
Rifle grenades (from the top): Soviet VOG–17, German SS G. Pz.gr.–46
Source: Author’s collection

12 Gersbeck  2014,  133.

http://Pz.gr
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Mortars have a large range from 45 millimetres to 280 millimetres. These EOs are filled 
with explosives or smoke mixture or illuminating mixture or chemicals etc. Mortar 
shells have a fin that can stabilise their flight but there are some spin stabilised types 
(these are rare).13 The bigger the diameter is, the bigger the possible destroying effect. 
The size is not enough because the fuse is important. It has to have a delay function to 
reach the expected action. These mortar shells are able to annihilate fortified positions. 
The smaller ones have a fragmentation effect, i.e. they have a point-initiated impact fuse. 
Between these categories, we can find those mortar shells that are able to operate with 
both effects. They have a fuse that is point initiated with an adjustable impact action and 
delay function. It is a rarity, but we can find anti-tank types in the field of mortar shells.

Figure 6.
Mortar shells (from the top): Soviet 82 mm O–832D and O–832
Source: Author’s collection

The EOs are man-portable in the anti-tank devices category. These devices are developed 
to destroy armoured vehicles and they are used by the infantry. They have five main parts: 
warhead, fuse, rocket motor (optional), fin and launcher. For better effects on armoured 
vehicles, the warheads are designed with shaped charge. They have a rocket motor that is 
able to improve its effective range. The earlier types were made without a rocket motor; 
they projected the grenades with gunpowder cartridges or with mechanical solutions. 
For example, the British Projector Infantry Anti-Tank (PIAT) weapon was made with 
a powerful spring mechanism. Launcher systems or parts have two variations. The first 
type is multiple time reloadable; the other type is a single use.

13 Department of the Army – U.S. Marine Corps  1994, 2–20.
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Figure 7.
Anti-tank devices (from the top): German rockets of “Panzerschreck” and “Püppchen”
Source: Author’s collection

The projectiles and ammunitions used by the artillery is the biggest EO category. This is 
my opinion based on my experience. We can see the huge variety of calibres, the dozens 
of subcategories and the thousands of types in this category.

They can be filled with explosives (basic types), chemical agents, riot control chemicals, 
illuminating mixtures, smoke mixtures, submunitions or propaganda sheets. The basic 
types have fragmentation, demolition, or combined effect. Projectiles can be stabilised 
by a spin or fin. Anti-tank projectiles with shaped charge are the most effective when 
they are fin stabilised. On the other hand, spin stabilised ordnances are more accurate. 
The fusing can be of impact, time delay or proximity type. Fuses can be in the nose or 
in the base.14 Sometimes it can be inside-body fuse, like the Hungarian 33M base-placed 
fuse of a  15 centimetres demolition projectile.

The render safe procedure of artillery projectiles and ammunitions is probably the 
biggest challenge in Hungary. Maybe this is my personal opinion, but it is based on my 
executing this demanding task for over  15 years.

Figure 8.
Artillery projectiles and ammunitions: Soviet  203 mm projectile G–620, disarmed by the author in  2013, 
Székesfehérvár
Source: Author’s collection

14 Department of the Army – U.S. Marine Corps  1994, 2–17.
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The rockets category has two main subcategories in the Hungarian practice, these are the 
unguided rockets and the guided missiles. The unguided rockets are obsolete EOs. They 
are not so accurate, precise, or high-tech, but these surface-to-surface or air-to-surface 
devices have a great power that comes from the number of used ordnances at the same 
time. These rockets are used from multiple rocket launcher systems (e.g. American 
T–34 Calliope) and rocket pods (e.g. Russian UB–32).

“The defining factors that categorize a munition as a “Guided Missile” are that the 
body being projected:

1. Is propelled by a missile motor or motors. This definition is easier to apply if the 
motor remains attached to the warhead during flight, but this is not always true.

2. The munition is internally or externally guided and capable of altering its trajectory 
while in flight.”15

Types of guided missiles: surface-to-surface, surface-to-air, air-to-surface and air-to-air. 
Missile sections are the following: guidance section, control section, fin assemblies, motor 
section, warhead section, fuse section. It can contain some very dangerous parts like 
high-pressure gas bottles, high-voltage thermal batteries, generators and toxic compounds 
(e.g. helium bottle in the TOW missile).

Figure 9.
Rockets: Soviet M–8 unguided rocket
Source: Author’s collection

The aerial bombs, i.e. the EOs that are used by dropping from an aircraft do not meet 
the definition of rockets (or guided missile). They are attached to an aircraft with one 
or more lugs, with a few exceptions. For example, the bombs used during World War I 
were dropped from an open cockpit and they do not have any cleats.16

1. ‟High Explosive:
a) Fragmentation.
b) General Purpose (GP) old style.
c) GP new style.
d) GP demolition bomb.
e) Penetration.

15 Gersbeck  2014,  195.
16 Gersbeck  2014,  155–167.
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f) Guided.
g) Fuel Air Explosive (FAE).

2. Fire:
a) Photoflash.
b) White Phosphorus (WP).
c) Napalm.
3. Practice:
a) With explosives or spotting charges.
b) Inert.”17

Figure  10.
Aerial bombs: U.S. GP-2000, disarmed by the author in  2016 in Budapest
Source: Author’s collection

The predecessor of landmines is the so-called “land torpedo”. Fedor Zubovics was the 
person who developed the high-level usage of it.18 Landmines cause huge problems 
all over the world. Minefields are armed after a war and the former warring parties 
have to face the challenge and the cost of demining. It is very important to remove 
those landmines because they can block the agricultural work, the restart process of the 
economy and endanger civilians’ life. They can be hand or mechanically laid. The laying 
may occur by vehicles or with a dispenser unit like a submunition.

According to Gersbeck, this is the classification of landmines:
1. ‟Anti-personnel (APERS or AP).

a) Blast.
b) Fragmentation (frag).

17 Gersbeck  2014,  160–161.
18 Lukács  2017, 21.
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c) Bounding fragmentation.
d) Directional fragmentation.

2. Anti-tank (AT).
a) Blast.
b) Armor-penetrating with shaped-charge or Explosively Formed Projectile (EFP).

3. Practice.”19

Figure  11.
Landmines: German Tellermine 43 anti-tank mine
Source: Author’s collection

The render safe procedures of these military ordnances can cause significant challenges to 
professionals. They find obsolete devices on a daily basis, but because of the circumstances, 
sometimes this is much more problematic, than the disarming of modern ordnances. 
Every type of EO present in Hungary is shown here in my article. We can see in Figure 
 12 the number of devices that are identified all over Hungary. It is easy to see that 
the number of small arms ammunitions are the biggest, but the categories of artillery 
projectiles, ammunitions and mortar shells are the most relevant. The numbers are not 
so important in these last two categories due to the size of the EOs. For example, 1 piece 
of Russian  203 mm artillery projectile (Figure 8) which has a demolition effect (type 
code: G–620, also called concrete-buster projectile) weights more than  100 kilograms. 
The most common disarmed EO in Hungary (based on my experience) is the Russian 
82 millimetres mortar shell (Figure 8) which has a fragmentation effect (type code: 
O–832 or O–832D). There is a contracted category in the table below for the other 
military devices like rifle grenades, rockets, fuses, parts of ordnances etc. I would like 

19 Gersbeck  2014, 232.
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to underline the status of landmines in Hungary. The experts do not have to disarm a lot 
of them, because of the demining operations after the World War II.

Table 1.
Number of identified EOs from  2015 to  2019

No. Name 2015 2016 2017 2018 2019
1. Number of alerts 2,456 2,069 1,955 2,000 1,986
2. High priority alerts 638 525 526 526 444
3. Small arms ammunitions 8,974 5,965 34,333 28,526 27,931
4. Hand grenades 369 294 423 470 364
5. Mortar shells 692 863 869 893 747
6. Artillery projectiles and ammunitions 4,585 3,708 1,221 3,575 2,486
7. Aerial bombs 1,060 361 361 158 386
8. Landmines 14 18 16 7 16
9. Other unexploded ordnances 4,454 1,432 4,270 2,437 2,838

10. Other safe objects20 801 742 552 2,506 3,476
11. Total 20,148 12,641 41,493 36,066 34,768

Source: Compiled by the author based on the 1st EOD REG’s archive

The current status shows us that the decontamination process is far from being finished 
in Hungary. The number of disarmed dangerous military devices verifies the importance 
of the public duty of EO experts. The outstanding numbers and the state of unarmed 
devices show the real volume of this task. Now we can see the extreme danger behind 
this job, and we can understand the deep vocation necessary to pursue this profession.

Dangerous Features of EOs

Now we can see the enormous number of the possible EO alerts. EOD operators have to 
handle every alert as quickly as possible, but it is very demanding because of the number 
and type of grenades, bombs, landmines and projectiles. It is also hard to disarm the 
ordnances because of their large number: a few ten thousand pieces on a yearly basis in 
Hungary. After this, the sources of danger coming from the EOs have to be examined. 
A non-professional may think that time works against these dangerous devices. They 
think that the aerial bombs, projectiles, and landmines become unarmed because of the 
natural degradation of explosives. Sometimes it happens, but there is the possibility of 
the worsening safety condition of explosives. Thus, it is very important to define those 
factors that have any influence on the render safe procedures.

20 Does not contain any explosive or pyrotechnical parts.
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The Explosive Charge

The process inside the EOs is identical to explosive trains working. “In other words, 
the initiator, also called primary explosive, is initiated by a small energy input and its 
explosive output initiates the booster, which in turn, initiates the main charge that is, 
HE filling. The booster is sufficiently insensitive yet capable of initiation by the initiator. 
Booster explosives are limited in number (Tetryl and PETN) and their explosive properties 
are in between initiators and main charges.”21

The great majority of EOs are made and designed to annihilate troops, technical 
equipment, vehicles and buildings. Generally, this destroying power is coming from 
the main charge that is inside its body. Naturally, there are some exceptions. These 
ordnances do not contain explosive or main charge. Without any explosive materials, 
these projectiles are not authoritative, and I will not analyse them.

Almost every time, the blast of EOs is a condensed-phase explosion. We can find 
a few exceptions. Some aerial bombs use liquid fuel. This type of bomb can create a fuel 
cloud in the air that is able to explode. These bombs are also called thermobaric bombs, 
vacuum bombs or aerosol bombs.

Generally, the explosion is a very quick chemical transformation and this process 
generates a lot of energy. This energy or demolition power comes from the gases of 
chemical transformation. The gases rise and spread in the air and they have a high 
pressure, high velocity and high temperature.22

The military EOs are filled with military explosives. This is a very important point, 
because these explosives are much more reliable and stable than their industrial versions. 
Sometimes it is problematic to reach higher quality in a factory in wartime. In such 
a case, the production quantity is maximised, and the explosives can have an inferior 
quality. This is not an enormous problem, when there is a short time between production 
and usage. The usage is rather quick in wartime. On the other hand, the unexploded 
ordnances under the ground and the stockpiled ammunition can be problematic due 
to impure explosives. These polluted materials can be the fertile ground of a chemical 
transformation or recrystallisation.

“TNT, RDX and HMX are typical crystalline material used for explosive.”23 These 
materials are not just explosives, these are military grade explosives. I will therefore 
analyse TNT (trinitrotoluene or trinitrotoluol or trotyl) to illustrate this problem. It 
is a widespread military use, secondary explosive. “TNT is still the most important 
explosive for blasting charges of all weapons. It is very stable, neutral, and does not 
attack metals; it can be charged by casting as well by pressing; it is insensitive and needs 
no phlegmatizers. It can be applied pure and mixed with ammonium nitrate (Amatols), 

21 Agrawal  2010, 39.
22 Lukács  2017,  20.
23 Kubota  2002, 77.
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aluminium powder (Tritonal), with RDX (Composition B), and combinations (Torpex, 
HBX, Trialenes)”.24

This perfect material is able to produce some awkward chemical processes. According 
to Meyer, Köhler and Homburg, TNT does not attack metals, but Orlova’s book shows 
us another viewpoint. A Meisenheimer complex can arise from TNT in the presence of 
an alkaline solution and the metal salts of toluene can reach the sensitivity of primary 
explosives.25

What does it mean in practice? The EOD operators have to handle those military 
ordnances that were fired or dropped. These grenades and bombs were exposed to extreme 
energy during their launch and when they hit their targets. This is not enough. Sometimes 
these military ordnances were also exposed to bad weather conditions for seven decades. 
The extreme energy could cause damage to the main charge, which means that the main 
charge could crack or/and compact. The cracks provide the chance for the effects of 
weather to reach the explosive charge. A damage inside the main charge can result in 
the appearance of air gaps that are necessary for the crystallisation process.

In the case of TNT, there is also a possible problem during the storage time. If the 
explosive has a bad quality (it is polluted with bad isomers), the so-called “toluene 
oil” separates from it.26 This separation can cause volume reduction and the explosive 
diverges from the wall of the charge cavity, the varnish layer can exfoliate and air gaps 
arise. The space inside the explosive charge is conducive to the crystallisation process 
and bigger crystals may grow, which is a very dangerous condition. It is prohibited to 
use these EOs because of accidental explosion. These military ordnances will not be able 
to handle the force effect of launch or fire and only EO operators are eligible to move or 
disarm them. In this situation, the EO operator has to choose a nearby blasting area that 
is proper to annihilate them.

Concerning the danger of explosives, there is also another viewpoint. For example, 
TNT is toxic, and it is able to poison the human body through skin. It can attack the 
hematopoietic system and the digestive system.27 It can also destroy nature through its 
toxicity. Because of these toxic explosives, the wildlife is in real danger, but not every 
race is equally vulnerable.28 The explosives start to degrade in nature. The photochemical 
degradation changes its colour from yellow to brown. Bacteria of soil are able to degrade 
TNT and other dangerous materials.29 Fungal degradation is also possible.30 It does not 
mean that bacteria and fungi can disarm unexploded ordnances under the ground, because 
they cannot get into the ordnances.

24 Meyer et al.  2007, 338.
25 Orlova  1986, 89.
26 Orlova  1986, 93.
27 Orlova  1986, 92.
28 Johnson–Salice  2009,  171.
29 Ahmad–Hughes  2000.
30 Fritsche et al.  2000.
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Fuses

The fuses of the EOs provide for the explosion to happen at the right time and in the 
right place. These devices can be simple and expressly complex. The simplest type works 
like a cartridge cap without any mechanical parts. There are several types, which use 
the blending of chemical components or a chemical method is used during the arming 
process. A cutting-edge equipment is built up with electronic parts like Global Position 
System, Infrared System, and Proximity Sensor System etc. I will not analyse these 
modern devices, because EO troops never disarm fuses like these during public duty 
in Hungary.31

In order to demonstrate the risks caused by an EO fuse, I show a British one. The 
No.  17 Mk I, II, III bomb fuse (Figure  13) is one of the most dangerous devices. This is 
a tail fuse or pistol with a chemical delay of half an hour to 36 hours. The basic principles 
of operation are impact (mechanical) action, chemical action and anti-withdrawal action. 
The arming mechanism works through the vane. The arming time lasts until the vane 
finishes eight spins. It is used in several types of aerial bombs (GP 250 Mk I, II, III and 
GP 500 Mk I, II, III, V).32

Figure  12.
British aerial bomb fuse No.  17
Source: Author

31 Department of the Navy, Ordnance Systems Command  1946,  208–210.
32 Department of the Navy, Ordnance Systems Command  1946,  208–210.
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The most important parts of the operation of the fuse are the followings: after the arming 
process, when the bomb hits its target and the striker weight (through the hammer and the 
crusher) smashes the ampoule which is filled with acetone, after a few other processes the 
acetone corrodes the delay celluloid disc, when the celluloid disc is softened or dissolved 
the timing spring lifts up the release cap and the cocked firing spring can force (retaining 
balls are also forced to move out of the way) the striker to hit the detonator’s cap.

We can find some very important information in the last example. The explosion 
of the bomb depends on a small celluloid disc inside the fuse. This celluloid part is 
durable, but we cannot know the extent of the action of the acetone. It might happen 
that the disc is only partly dissolved during the arming process. Later, the bacteria and 
the bad effects of weather could worsen this condition due to damaged parts. This is 
a very hard situation for an EOD team, because they do not know the actual state or 
stability of the fuse. Furthermore, it is impossible to unscrew the fuse, because it has an 
anti-withdrawal action.

The render safe procedure of these devices is one of the greatest challenges. It can 
show us clearly that the fuses are very dangerous parts of an EO despite the fact that they 
spent 70 years in the soil. Not every ordnance is so problematic like this, but one type is 
enough to set up a new rule or a new disarming process in this profession.

Other sources of danger

Nowadays, the number of terrorist attacks committed with explosions is increasing, and it 
is widespread all over the world.33 I will not analyse the risks of the improvised explosive 
devices (Victim Operated, Time Delay, Suicide Born, Radio Controlled etc.34) and the 
homemade explosives, because this is the duty of the Hungarian Police.

I would also like to avoid the Chemical, Biological Radiological and Nuclear EOD 
tasks in this article, because this field of disarming is very complex. This task demands 
specially and highly trained troops.35 Thus, I accept the fact that these ordnances are 
very hazardous.

Summary

Now we can see a general idea about the quantity of the tasks of EOD teams in Hungary. 
The number of alerts and the statistics of the last few years forecast a very long term 
when the professionals will have to handle dangerous remnants of war on a daily basis. 

33 Horváth  2016, 258–259.
34 Kovács  2012.
35 Berek  2016, 25.
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The number of identified EOs is high, and the organising of the render safe procedures 
demands high prudence.

I identified a few sources of danger during the review of EOs. These devices may 
cause lethal danger after more than 70 years. Besides, they are able to cause more 
highly dangerous conditions than ever before. The possible chemical transformation 
of explosives and the corrosion or deformation of the inner parts of fuses makes the 
unarming process much riskier. The handling of CBRN EOs is an extremely challenging 
task and the worsening processes make it more and more dangerous.

Data and processes show us the world of EOD operators. This world is full of challenges 
and danger and only the most dedicated troops have the right to pursue this profession.
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Information-Sharing Challenges and Issues in 
Multinational Operations

Tóth András1

Introduction

In our information society, one of the basic conditions for efficient and effective military 
operation is that the information is provided to the entitled person or persons in a timely 
manner. Information management includes the assessment and planning of operational 
needs, the information gathering or production, the storage and maintenance, the 
distribution, the information-sharing and the utilisation of resources. Sharing information 
with authorised persons within the organisation or with cooperating parties, whether 
foreign partners or international organisations, is an essential condition for an organisation 
to operate efficiently and successfully. In all military operations, the main goal is gaining 
and maintaining information superiority, which is the fundamental key to success. In 
NATO and the EU, there are a number of technical solutions for the interconnection of 
systems that handle “unclassified” data or data with different classification levels, which 
have also been accepted by supervisory bodies and authorities, so the requirements 
for their safe operation have been laid down in different directives. In many cases, it 
is necessary to process open source information on a classified electronic information 
system so that the data flow in the opposite direction cannot take place. It may also be 
necessary to move data files between electronic information systems that handle data 
of the same or different classification levels. Even more interesting is when the data 
processed on these systems have different entities, such as national or foreign.

Methods

I review the military information-sharing research literature to organise and integrate diverse 
studies. First, I collect research articles and reports across military information-sharing 
disciplines including national and international (EU, NATO) doctrines, complex systems 
science, and theories of information-sharing techniques and solutions. Each of these 
topics on their own has hundreds of associated research articles; however, a few studies 
cover all topics and integrate them into a comprehensive framework. To limit the review 
to the smaller subset of studies and to overview the frameworks of these topics, I have 
used the following methods. First, I used Harzing’s Publish or Perish software to retrieve 
and analyse military information-sharing publications on Elsevier Scopus. I have used 

1 National University of Public Service, Budapest; e-mail: toth.hir.andras@uni-nke.hu
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Scopus as my preferred repository because of the significant amount of literature on 
information-sharing. I have also used Google Scholar, where I could also find military 
reports and books that are not indexed in other academic search engines. Using sub-sets 
during my searches, I have still got more than hundred results, but after I compared them 
to see duplicates, I got my final combined list of 39 records. Analysing these results, I 
could specify the doctrines, rules and frameworks of information-sharing. I could do 
a comparative analysis according to the different national and international processes, 
and find the solutions for multinational operations.

International information security management

Information security, often referred to as InfoSec, refers to the processes and tools designed 
and deployed to protect sensitive business information from modification, disruption, 
destruction, and inspection. It is a domain of cybersecurity focusing on the practice of 
protecting systems, networks, and programs from digital attacks. These cyberattacks 
are usually aimed at accessing, changing, or destroying sensitive information; extorting 
money from users; or interrupting normal business processes. Table 1 shows the different 
domains within the field of cybersecurity.2

Table 1.
The different domains within the field of cybersecurity

Cybersecurity domains

Communications Security
Protection against a threat to the technical infrastructure of an information system which may lead 
to an alteration of its characteristics in order to carry out activities which were not intended by its 
owners, designers or users.

Operations Security Protection against the intended corruption of procedures or workflows which will have results that 
were unintended by its owners, designers or users.

Information Security Protection against the threat of theft, deletion or alteration of stored or transmitted data within an 
information system.

Physical Security 
Protection against physical threats that can influence or affect the well-being of an information 
system. Examples could be physical access to servers, insertion of malicious hardware into 
a network, or coercion of users or their families.

Public/National Security 

Protection against a threat whose origin is from within cyberspace, but may threaten either 
physical or cyber assets in a way which will have a political, military or strategic gain for the 
attacker. Examples could be ‘Stuxnet’ or wide-scale DOS attacks on utilities, communications, 
financial system or other critical public or industrial infrastructures. 

Source: Definition of Cybersecurity  2015

The exchange and sharing of classified data with other countries and international 
organisations is regulated by security agreements concluded between the parties. All 
NATO and EU member states are entitled to handle and share NATO and EU classified 
information with NATO and EU organisations based on security agreements, and to 
share and manage national classified information with other NATO and EU member 
states prepared for the benefit of NATO and the EU. In  2003, the Agreement between 
2 ENISA  2015.
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the European Union and the North Atlantic Treaty Organisation on the Security of 
Information entered into force, and it formulated that each Party shall:

• “protect and safeguard classified information or material subject to the agreement 
provided or exchanged by the other Party;

• ensure that classified information or material subject to the agreement provided or 
exchanged keeps the security classification given to it by the providing Party. The 
receiving Party shall protect and safeguard the classified information or material 
according to the provisions set out in its own security regulations for information 
or material holding an equivalent security classification […]

• not use such information or material subject to the agreement for purposes other 
than those established by the originator and those for which the information is 
provided or exchanged;”

• not disclose such information or material subject to the present agreement to third 
parties, without the consent of the originator.”3

It is also specified that “each of the entities of the Parties […] shall have a security 
organisation and security programmes, based upon such basic principles and minimum 
standards of security which shall be implemented in the security systems of the Parties 
[…] to ensure that an equivalent level of protection is applied to classified information 
or material subject”4 to the agreement.

Pursuant to the security agreements among NATO and its member states, the Parties 
shall protect and safeguard classified information originating from NATO, provided to 
NATO by a member state, or transferred from one-member state to another in support 
of a NATO mission, program, project or contract.

Examining the above, it can be stated that this type of security agreements does not 
regulate if a NATO member wishes to share classified information with another NATO 
member without doing so in the interest of NATO. In these cases, countries must sign 
a bilateral or multilateral security agreement with each other. These security agreements 
between nations only regulate the security requirements of classified information 
sharing in general, but include the details of the information sharing and the rules for 
the interconnection of electronic information systems. Classified information may only 
be shared in a strictly regulated, supervised manner, with the mutual consent of the 
cooperating parties, and it is always based on a complex risk analysis.

Information Security Threats and Solutions

The IT system handling electronic classified data must be designed in accordance 
with the relevant NATO and EU requirements and legislation. Accreditation of the 

3 Agreement between the European Union and the North Atlantic Treaty Organization (2013), Art. 4, 
(a)–(d).
4 Agreement between the European Union and the North Atlantic Treaty Organization (2013), Art. 6.
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subnetwork and guaranteeing compliance with federal (international) requirements is 
always the responsibility of the participating nations. The next step is the verification 
and certification of the technical system providing the interconnection (technical design, 
regulation and supervision issues) by the competent international organisation. Tasks 
related to interconnection or connection to other networks may occur during exercises, 
relocations or demonstrations both at home and abroad. The electronic information 
security requirements, security policies and procedures required for interconnection 
(or connection) shall be developed in accordance with NATO, EU or other international 
requirements, including hardware and software certification requirements. The IT 
systems with the accredited hardware and software configuration and external data 
exchange services can only be operated at the location specified in the data management 
license. According to NATO, EU and national requirements, encryption must be used 
in all cases where the transmission of restricted or higher electronic data crosses the 
border of the protected area.5

During the information-sharing between different security domains, it is always 
mandatory to place great emphasis on protection against malicious codes, prevention of 
data leakage between security domains, and timely detection and prevention of attacks 
from the “outside world”.

Malware protection

Malware is malicious software, including any software that acts against the interest of 
the user. Malware can affect not only the infected computer or device but potentially any 
other device the infected device can communicate with.

Malware spans everything from the simplest computer worms and Trojans to the most 
complex computer viruses. Malwares need a way to spread, as well as code to achieve 
its intended goal.

In order to share information securely, one of the basic tasks of border protection 
systems – located and operating between security domains – is to provide protection 
against the malware listed in Table 2.

5 Kassai  2015.
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Table 2.
Types of malware.

Delivery system Payloads
Trojan horse: Tricks a user into installing it

Worm: Copies itself

Adware: Displays unwanted advertising

Botnet: Places a device under outside control

Cryptocurrency miner: Uses compute power for 
cryptocurrency work

Ransomware: Demands money

Spyware: Secretly gathers data through a keylogger or other 
means

Other damage: Data destruction, vandalism, sabotage

May be combined with:

Exploit: Uses a software vulnerability to gain access to 
a system

Phishing: Tricks a user into providing information that can be 
used to gain access

Rootkit or bootkit: Gains administrative access to evade 
detection and obtain more control

Source: What is malware?  2018

The design of this protection, as well as the reduction of threats to systems and data, is 
worth dealing with in a complex way, and it is recommended to develop an Advanced 
Threat Protection (ATP). “ATP refers to a category of security solutions that defend against 
sophisticated malware or hacking-based attacks targeting sensitive data. Advanced threat 
protection solutions can be available as software or as managed services. […] There are 
three primary goals of advanced threat protection: early detection (detecting potential 
threats before they have the opportunity to access critical data or breach systems), 
adequate protection (the ability to defend against detected threats swiftly), and response 
(the ability to mitigate threats and respond to security incidents). To achieve these goals, 
advanced threat protection services and solutions must offer the following components 
and functions:

• Real-time visibility: Without continuous monitoring and real-time visibility, 
threats are often detected too late. When damage is already done, response can be 
tremendously costly in terms of both resource utilization and reputation damage.

• Context: For true security effectiveness, threat alerts must contain context to allow 
security teams to effectively prioritize threats and organize response.

• Data awareness: It’s impossible to determine threats truly capable of causing harm 
without first having a deep understanding of enterprise data, its sensitivity, value, 
and other factors that contribute to the formulation of an appropriate response.”6

ATP solutions must include at least the following protection measures:
• use of predefined and enabled file formats;
• use of multi-engine virus scanning (for example: gate machine);
• sanitization of data.

Regulatory tasks include that during information sharing, collaborating parties must 
predefine all file formats that will be allowed when sharing information between 
different security domains. Particular attention should be paid to the settings of our 
border protection system, so that malicious programs cannot enter our system during 

6 What is advanced threat protection (ATP)? (2018).
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the security check with data created in a file format that is not allowed. The system must 
detect in time and prevent, if for example, an attacking file tries to enter malicious code 
into our system.

When sharing information between security domains, it is advisable to use gate 
machines that have several malicious code search engines (multiscanning system) at 
the same time. Different antivirus engines use different algorithms to analyse files, and 
different vendors have different antivirus databases, which increases the chances of 
detecting malicious code. Virus scanning should also cover compressed files.7

Data Leakage

Another key task of the border protection system in information-sharing between 
security domains is to prevent data leakage. This is especially important for qualified 
data management systems, where data confidentiality is a priority. It is recommended to 
use Data Loss Prevention (DLP) policy as part of the border protection system to detect 
and prevent leakage of electronic data. DLP devices can check for data leakage in three 
ways, depending on where the data occurs:

• data at rest (stored data) – Information stored in databases, cloud repositories, 
computers, laptops, mobile devices and so on;

• data in motion – data that is being transmitted between parties (for example, during 
ISR8 report sending);

• data in use – data that users are actively working with and possibly modifying.
DLP systems can help:

• to control permissions to access information assets;
• to monitor successful and failed activity on workstations, servers and networks, 

including who is reading or copying which files or taking screen shots;
• to audit information flows inside and outside the organization, including those from 

remote locations using laptops and other mobile devices;
• to control the number of information transfer channels (such as use of flash drives 

and instant messaging apps), including the interception and blocking of outgoing 
data streams.

DLP devices can be configured in several ways to notify if a data leak is detected. For 
example, you can send an alert to the organization’s security operations centre (SOC) 
and / or notify the user via e-mail of a policy violation. The DLP solutions work with 
the process, which might proceed like the following:

• a rule identifies an incident;
• the DLP solution blocks the message from being sent;

7 Multiscanning, advanced threat prevention with simultaneous anti-malware engines (2020).
8 ISR: Intelligence, surveillance and reconnaissance
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• it generates a report with details of the incident, including the user involved, and 
sends it to a specified email address (such as to the IT security officer) or stores it 
on a specific share, as specified in your DLP policy.9

A data diode can be used to prevent data leakage. The data diode is based on the principle 
of a conventional diode, a protection device that provides only one-way communication 
from a lower security rating range to a higher one, and does so by preventing data 
leakage from the high range to the low range. A data diode is hardware device that is 
placed between two networks with different levels of security and controls the flow of 
information. A data diode is a cybersecurity solution that makes sure that information 
can only travel in one direction. Guaranteeing a unidirectional flow of information 
means sensitive information can be transferred without jeopardising the integrity or the 
confidentiality of the network, depending on how the data diode is used. Being hardware 
and not software based, means it cannot be attacked by malicious code and intrusion is 
thereby prevented. A data diode allows to transfer the data without putting the security 
of the network at risk.10

During information-sharing, we can use also content filtering, which may be hardware 
or software solutions. Content filtering is an automated system that processes a large 
amount of data and takes action when any content that meets certain conditions is 
detected. This hardware and/or software solutions can be configured to filter entire 
domains, specific URLs, keywords, word fragments, images, and ports. Network traffic 
between different security domains is provided by proxy servers, which can be thought 
of as an additional security level, segment. The electronic information system uses 
authenticated proxy servers to direct internal communication traffic on the managed 
interfaces to the specified external networks. The proxy server not only controls the data 
flow, but is also able to analyse the data traffic.

Many solutions are software based and run on servers that are attached to the network 
through a “mirrored” network port. Other solutions are dedicated appliances that are 
installed inline with the network, allowing it to see all the network traffic and allowing 
it to take fast, responsive action against unauthorized and malicious contents. Basic 
policies using content filtering:

• establishing a well-written usage policy;
• communicating the usage policy to every person in the organization;
• educating everyone on proper network, email, and computer conduct;
• installing monitoring tools that record and report on network usage;
• implementing policy-based tools that capture, rate, and block URLs, keywords, 

word fragments, images, and ports;
• taking appropriate action when complaints are registered, policies violated, etc.11

9 10 best practices essential for your data loss prevention (DLP) Policy (2019).
10 What is a data diode and how does it work? (2019).
11 Vacca  2009, 728.
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Because this application can perform very in-depth automated analysis according to 
predefined rules, NATO also prefers to use it to monitor data entry and exit. It can be used, 
for example, when NATO classified information is transmitting as an e-mail attachment. 
The content filter then examines the classification level in the attached document and 
in the header of the letter, and checks whether the selected recipient has the appropriate 
authority to access the classified information. A well-configured mail filter is capable of 
in-depth scanning and control of data traffic, even with a very complex set of information 
sharing criteria.

Protection Against Network Attacks

Attackers typically connect to the infected computers from outside of the attacked 
electronic information system. To avoid these, well-configured border protection 
devices should be used to examine unusual network traffic, and with them logging can 
be performed, and they are suitable for intrusion detection. During information-sharing 
between security domains, traffic must be separated from all other network streams. 
Network traffic between security domains can only and exclusively take place through 
the border protection systems. All other data traffic bypassing the border protection 
systems must be blocked.

In all cases, the border protection systems must be installed in a demilitarized zone 
(DMZ) created between the security domains. The purpose of it is to allow the external 
attackers to access only the services and equipment located in this border zone and not to 
the entire network of the organization. A DMZ is front line of a network that protect the 
valuables resources from untrusted environments. A DMZ is an example of the principle 
of defence in depth. The defence in depth principle points out that no one thing, no two 
things will always provide complete security. It points out that the only way the system 
is reasonably protected is to consider every part of the system and to ensure that they 
are all secure. A DMZ adds additional security layer beyond a single perimeter. The 
network traffic passing through the DMZ is controlled by a network routing and traffic 
filtering router and firewalls operated between the security domains and the border zone. 
Proxy servers can also be used in DMZs in addition to firewalls. There are three main 
firewall types:

• Packet filters: Also known as static packet filters. It works based on checking the 
exchanged packets between computers on a network. By checking the packets of 
a network, the packet filter firewall verifies that the packet conforms to one or more 
rules set by the network administrator. These rules determine whether the packet 
will be allowed to pass or not based on the information contained in the packet 
itself. This type of firewalls enables administrators to pass or block data streams 
by using the following controls: physical network interfaces, destination and source 
IP addresses, and destination and source ports.
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• Stateful inspection: Also known as dynamic packet filter. It improves the packet 
firewall filters by tracking the state of connections and blocking packets that deviate 
from the expected state. In more details, this type of technology is not only processes 
the packet header, but also checks incoming and outgoing packets for a period of 
time and maintains the connection state information in the operating system kernel 
and parses the IP packet. This type after examines TCP/IP header and permits it, all 
answers are automatically permitted for. As a result, all ports are closed excluding 
of incoming packets queries a connection to a particular port then only requested 
port opens and such method avoids port scanning and a common hacking methods.

• Application-proxy gateway: The aim of the second-generation firewall is to enhance 
the packet filter firewall exclusion and extending to assess network packets for 
valid data before allowing to start the connection. Generally, this type is a host 
running proxy server that does a separation (no direct traffic) between networks. The 
application firewall uses a NAT (network address translator) to cover the traffic that 
passes from side to the other in different network address. Understanding certain 
protocols (such as FTP, DNS, HTTP) are very important to the application layer 
firewall that helps to identify undesirable protocol trying to bypass the firewall 
through open port. Each successful connection attempt actually results in the 
creation of two separate connections one between the host and the proxy server, 
and another one between the proxy server and another host.12

It is possible to increase the security of network traffics by using public key encryption 
and authenticating the servers and border protection devices involved in information-
sharing. It can be used when sensitive information must be sent on unsecure network. In 
public key cryptography without any sharing of secret key sender and receiver are perform 
secure communication over unsecure network. In public key cryptography use one key 
for encryption and other key for decryption. The sender used receiver’s public key which 
is known to every one for encryption. The encrypted data is sent to the receiver, receiver 
decrypt this data with his private key. Only receiver can decrypt the data because no one 
else has the private key. In this algorithm the sender only needs to know the receiver’s 
public key and the receiver’s private key is keep secret. Public key cryptography is slower 
but more secure than to the secret key cryptography. Public key cryptography fulfils all 
four aspects or requirement of security. Public Key Infrastructure is a system of digital 
signature; digital certificates, Certificate Authorities, and other registration authorities. 
These components are used for verify and authenticate the validity of each entity involved 
in an online transaction. PKI can be used for email communication, web browsing, and 
online banking. Public Key Infrastructure is the combination of hardware, software, 
and people policies with aim to manage, create, issue, modify, store and remove digital 
certificates. The main benefit of the PKI is that it provides a system for distributing and 

12 Rababaha et al.  2018.
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managing digital certificates, in other words it manages transmission and storage of 
Public/Private keys.13

Information-Sharing Solutions in Multinational Operations

NATO partners contribute to NATO-led operations and missions, as well as exercises, 
often significantly. Partner forces need to be interoperable – able to operate together 
with NATO forces according to NATO standards, rules, procedures and using similar 
equipment.

In  2014, at Wales summit NATO declared the Partnership Interoperability Initiative 
(PII). It includes:

• the Partnership Interoperability Initiative maintains and deepens the interoperability 
that has been developed with partners during NATO-led operations and missions 
over the last decades;

• the PII underlines the importance of interoperability for all its partnerships and 
proposes new means to deepen cooperation with those partners that wishes to be 
more interoperable with NATO;

• the PII also launches the “Interoperability Platform” (IP) to provide a wider group 
of partners with deeper access to cooperation on interoperability issues – currently 
23 selected partners, who are interested and committed to deepening interoperability 
for future crises, participate in meetings of a number of NATO committees and 
bodies held in the IP format.

NATO’s interoperability policy defines the term as the ability for Allies to act together 
coherently, effectively and efficiently to achieve tactical, operational and strategic 
objectives. Specifically, it enables forces, units and/or systems to operate together and 
allows them to share common doctrine and procedures, each other’s infrastructure and 
bases, and to be able to communicate. Interoperability reduces duplication, enables 
pooling of resources, and produces synergies among all Allies, and whenever possible 
with partner countries. Through its technical (including hardware, equipment, armaments 
and systems), procedural (including doctrines and procedures) and human (including 
terminology and training) dimensions, and complemented by information as a critical 
transversal element, interoperability supports the implementation of such recent NATO 
initiatives as Smart Defence and Connected Forces.14

13 Verma–Agrawal  2013, 820.
14 Wales Summit Declaration (2014), Para. 80–82.
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Classification Categories in Multinational Operations

The commonly used communication solutions in multinational operations are the use 
of national, NATO or EU networks. In this section, I will examine NATO operations. 
NATO has four levels of classified information: COSMIC Top Secret, NATO Secret, 
NATO Confidential, and NATO Restricted. NATO also distinguishes official, unclassified 
information. The markings and categories of NATO information are the following:

• COSMIC Top Secret (CTS): This security classification is applied to information 
the unauthorized disclosure of which would cause exceptionally grave damage to 
NATO.

• NATO Secret (NS): This security classification is applied to information the 
unauthorized disclosure of which would cause serious damage to NATO.

• NATO Confidential (NC): This security classification is applied to information the 
unauthorized disclosure of which would be damaging to the interests of NATO.

• NATO Restricted (NR): This security classification is applied to information the 
unauthorized disclosure of which would be disadvantageous to the interests of 
NATO.

• NATO Unclassified (NU): This marking is applied to official information that is 
the property of NATO, but does not meet the criteria for classification. Access to 
the information by non-NATO entities is permitted when such access would not 
be detrimental to NATO.15

During NATO operations and missions, the commonly used networks are NATO 
Unclassified, NATO Secret and Mission Secret (like ISAF Secret, KFOR Secret, SFOR 
Secret, MCSI Secret).

Information-Sharing Issues in Multinational Operations

There are many cases where it is necessary to share information between open networks 
and secret networks, such as sending open-source intelligence (OSINT) reports. For this 
and this type of reporting, it is essential to connect networks with different classifications. 
One other issue is that there are many civilian organizations that contribute to the 
successful resolution of a crisis. These organizations can be government related (agencies, 
embassies, and bureaus) or nongovernment (NGOs) and private organizations (PVOs) 
such as:

• Local Fire and Police Departments;
• Doctors Without Borders;
• FEMA (Federal Emergency Management Agency);
• Press Corps (CNN);
• and the Red Cross.

15 Directive on the security of information (2014).
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These organizations can handle many situations including: humanitarian relief, nation 
building, disaster relief, diplomatic problems, refuge situations, etc. Often times, a crisis 
goes through phases where different

agencies take priority roles. Information sharing and security in dynamic coalitions is 
a complex task, which manifests itself throughout the lifetime of the coalition. The critical 
issues that arise during a coalition’s formation, and in support of its day-to-day management 
and usage, include, but are not limited to the following:

• federate groups of users quickly and dynamically in response to a crisis;
• bring together resources (e.g., COTS16, databases, legacy systems, etc.) without 

modification for usage in support of the crisis;
• dynamically realize and manage a security policy during simultaneous crises;
• identify users by their roles to finely tune their access in support of a crisis;
• authorize, authenticate, and enforce a scalable security policy that can be managed 

and changed in response to the needs of the coalition;
• provide a distributed security solution in support of dynamic coalition problem (DCP) 

that is portable, extensible, and redundant for survivability;
• offer robust security policy definition, management, and introspection capabilities 

that are able to track and monitor system behaviour and activities of users.17

Information-Sharing Techniques in Multinational Operations

Every multinational operation is different. There are different forces and participants, 
different tasks and missions, and different networks and classification levels. To handle 
these differences there are a lot of alternative solutions, but because of the complexity of 
the problems, it is usually a big challenge to find the right and best way to share sensitive 
information.

One of the solutions is to use air gap. The air gap is a security measure implemented for 
computer systems or networks requiring airtight security without the risk of compromise 
or disaster. It ensures total isolation of a given system—electromagnetically, electronically, 
and, most importantly physically—from other networks, especially those that are not secure. 
When using the air gap method, the user must first connect an external hard drive authorized 
for the system and domains to a computer. The user copies the data to the attached hard drive 
and then performs a security check on the data copied to the media on a gate machine (dirty 
machine). These gate machines are usually equipped with five to ten different anti-virus 
software and other engines that can detect malicious code. The advantage of the air gap 

16 Commercial off-the-shelf: is a term used to describe the purchase of packaged solutions which are 
then adapted to satisfy the needs of the purchasing organisation, rather than the commissioning of 
custom made, or espouses, solutions. A related term, Mil-COTS, refers to COTS products for use by the 
military.
17 Phillips et al.  2002.
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solution is that our security domains, which are isolated and independent of all other 
networks, are not affected or threatened directly by an external network attack. This method 
also has disadvantages, such as the fact that copying data between different security domains 
takes a lot of time. It is usually used, when different nations want to share information with 
each other, but they have no gateways between their networks.

When the participants in the operations use the same networks for instance the NATO 
Unclassified and NATO Secret ones, one good solution can be the data diode. With it, it 
is possible to send information from an unclassified device to a secret one, but the other 
way is not working. With this solution, the way of the information is always one-way, so 
no data can leak into the lower domain. There may be a potential risk to the integrity and 
availability of data handled in the higher domain with network attacks, or malicious codes 
with the files transmitted from the lower domain.

Sometimes it is needed to share information from the secured domain to the unclassified 
as well. It is not possible with data diodes, so we must use a solution with two-way 
communication. In this case, it is mandatory to use the above-mentioned methods with 
border protections and content filtering. The connection from the unclassified system 
requires traffic control, scanning incoming files for malicious code, and intrusion detection. 
On the other way, it is necessary to filter sensitive keywords and word fragments like secret, 
mission, coordinates, names etc. It is the easiest and fastest solution to share information 
between multinational troops, but it is required well-trained IT and IT-security professionals 
who can build and manage the necessary information security environment for the networks.

In the following, I present the SWOT analysis results, in Table 3–5, of the above-mentioned 
solutions. I tried to find the most specific advantages and disadvantages of the different 
alternatives, and to find the best solution.

Table 3.
Air gap SWOT analysis

Air Gap
Swot Analysis Helpful Harmful

Internal Origin
• no network connection;
• offline data cannot be affected;
• requires to gain physical access before execu-

ting any sort of attack or breach

• slow information-sharing;
• easy to lose portable medias;
• social engineering (Snowden18)
• malicious codes can upload to our system from 

portable medias

External Origin
• no remotely access;
• no attacks against secured network from unse-

cured

• social engineering (quid pro quo19, tailgating20)
• malicious codes can upload to our system from 

portable medias

Source: Author

18 Edward Snowden is a former National Security Agency subcontractor who made headlines in 
 2013 when he leaked top-secret information about NSA surveillance activities.
19 Quid pro quo attacks rely on people’s sense of reciprocity, with attackers offering something in 
exchange for information. (In Latin, ‘quid pro quo’ means ‘something for something’.)
20 A physical security attack that involves an attacker following someone into a secure or restricted 
area, for instance while claiming to have mislaid his or her pass.
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Table 4.
Data diode SWOT analysis

Data Diode
Swot Analysis Helpful Harmful

Internal Origin
• one-way communication;
• integrity of the secured network is preserved;
• no jeopardising the integrity or the confidentia-

lity of the network

• one-way information-sharing;
• portable media is needed to share information 

from secured to unsecured network (can be lost)

External Origin
• easy to share information from the unsecured 

network to the secured;
• no data leakage from secured network

• malicious codes, contents (files, attachments) 
from the unsecured network

• malicious codes can upload to our system from 
portable medias

Source: Author

Table 5.
Content filtering SWOT analysis

Content Filtering
Swot Analysis Helpful Harmful

Internal Origin
• two-way communication;
• user independency: automatic content filtering;
• easy and fast information-sharing

• limited content analysis: the filter can capture 
important information;

• automatic content filtering: user inattention

External Origin • no malicious codes, contents;
• easy and fast information-sharing

• possible remotely access;
• possible attacks against secured network from 

unsecured

Source: Author

During the analysing of the different alternatives, the main result found is that, there is 
no good solution. At air gap, the social engineering is the biggest disadvantage. With 
adequate information security awareness, the risk can be reduced, but during this solution 
the users’ habits can be a big issue. The data diode is a good alternative, if the aim 
is to share information from the unsecured network to the secured one. At the other 
direction, it is also needed to use portable media for information-sharing, so it can have 
the same problems as the air gapping. To avoid the use of portable media, the solution 
is the two-way communication. In this case, the main problem is that there is a gateway 
between the networks, so attackers can reach the secured system from the unsecured.

One common issue is the malicious codes and contents. This is why it is important to 
use an advanced anti-malware solution to ensure that the data entering secure networks 
is free from malware threats. It is used in the content filtering so with a right security 
management, there is the lowest risk of this type of attacks at this solution.

To find the most effective alternative, I made a complex analysis, which can be seen in 
table 6. This solution is the use of data diode from the unsecured network to the secured, 
the other way is the air gap; and in both direction, there is the use of an advanced threat 
protection with multiple advanced anti-malware software.
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Table 6.
Complex solution SWOT analysis

Complex Solution
Swot Analysis Helpful Harmful

Internal Origin

• two-way communication;
• user independency: automatic content filtering;
• integrity of the secured network is preserved;
• no jeopardising the integrity or the confidentia-

lity of the network

• portable media is needed to share information 
from secured to unsecured network (can be 
lost);

External Origin

• no malicious codes, contents;
• easy to share information from the unsecured 

network to the secured;
• no data leakage from secured network;
• no remotely access;
• no attacks against secured network from unse-

cured

• social engineering (quid pro quo, tailgating)

Source: Author

Conclusions

There are a number of solutions for sharing information in multinational operations, 
but in all cases, it is important that users must fully comply with the requirements laid 
down in regulations. There is no perfect solution, but with adequate information security 
awareness the data leakages, losses and compromises can be reduced.

It is always a big challenge to find the best way to share information between national 
and international networks. Every nation has different security strategies, doctrines, 
regulations, so the first thing that the connection points between them must be defined. 
When it is specified, which information with different classification level can be shared, 
it is needed to use the right way for the sharing. For this, I recommend the complex 
solution shown in Table 6. With this the number of disadvantages is the less, and the 
data leakages, losses and compromises can be reduced.

It is also needed to use well-organised and well-managed administrative and physical 
security solutions to avoid the social engineering attacks and data leakage.
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Communication and Information Services – NATO 
Requirements

Farkas Tibor1

Introduction

Nowadays it became focal that NATO has to deal with constantly changing, renewing 
security threats, since security environment worsened greatly. Among the new threats 
are climate change, intensifying threat of terrorism, migration and several other dangers, 
which require the developing of defence capabilities and armed forces, as part of the 
reactions on international and national level.

International tendencies support that during any defence activity, the principle 
of possessing sufficient quantity of information from reliable and secure source is 
of exceptional importance. A key feature of this is the utilisation of state-of-the-art 
infocommunication systems with high level of information protection capabilities, which 
is a feature of recent systems in the defence sphere only partially.

Shaping and maintaining requirements for the basic purpose of national armed forces, 
and securing the offered capabilities towards NATO is a key priority for the defence 
ministries and military.

The securing of sovereignty, the protection and security of national interests and 
citizens require the development of military capabilities. To this end, the member states 
began their long term defence and military development programs in the recent years, 
by which the agility of the alliance is raised due to national capabilities. A key goal is to 
strengthen the abilities of the armed forces and to make their operability more efficient. 
Development involves modernisation of technical devices and personal gear, and the 
raising of efficiency regarding command and control.

In my opinion, development of communication and information support is of highest 
priority, since this secures the flow, processing and distribution of information for the 
command and control, which, beyond supporting leadership, also enables communication 
between systems and assets.

Security Threats for NATO

Security threats affecting NATO have changed significantly during the 70 years of its 
existance. By the foundation of the alliance, the main objective of the  12 members was 
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collective defence, through which they aimed to assure their security. This remained 
the main purpose of the alliance throughout the four decades of its cold war existance.

With the end of cold war, collective defence became indirect; withouth any potential 
agressor, instability emerged in other fields. The focus shifted from the direct protection 
of the allies to the partaking in regional conflict management. It emerged as a clear task 
to share the responsibility in ending wars and to build peace and stability. Such crisis 
management operation was the engagement in ending the conflict on the Balkans.

At the beginning of the nineties the alliance developed its cooperation with non-member 
states, organisations and other alliances. Intensifying terrorism further shaped the activity 
of NATO, which has been realised several times in multinational crisis management 
operations, such as SFOR (Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina), KFOR (Kosovo 
Force in Kosovo), ISAF (International Security Assistance Force in Afghanistan), NTM–I 
(NATO Training Mission – Iraq) and NATO Operation Ocean Shield.

Based on these, NATO actively shares the burden of creating international peace 
and security, based on the partaking of the member states in these tasks; civil-military 
decision process is based on NATO Crisis Management Process.

The fundament of NATO’s success is the identification of threats, the way of reacting 
to them, and the method of handling complex danger situations. Nowadays the alliance 
has to face complex threats, defined by digital threat—even nuclear endangering—beyond 
the traditional forms of war. Key to success is in any case the early definition of the 
situation, based on sufficient quantity and quality of information. Threats come from 
beyond the borders of the Alliance, regional conflicts can seriously affect the members’ 
and global security, thus stability has to be protected and projected beyond NATO. 
Comprehensive threats to NATO are:

• existance of weapons of mass destruction;
• global terrorism and its effects;
• threats on energy security;
• environmental challenges;
• cyber attacks, dividing cyber- and physical sphere;
• constant information attacks, desinformation, fake news;
• a hybrid warfare;
• and the complex security consequences stemming from the above.

Appropriate responses of NATO are:
• collective defence;
• developing quick reaction force;
• constant development and shaping of command structure;
• growing defence expenditure;
• fastening force development;
• growing level of national contribution;
• sharing of capabilities;
• common training and field activity;
• unified planning;
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• strengthening national cyber-defence capabilities;
• further development of command and control with state-of-the-art infocommunication 

support.
NATO is only able to react efficiently to all these threats and the changing security 
situation trough constant renewal—which is recognised and defined at NATO summits 
and other periodical meetings—and professional coordination, among others.

The Nato Summits in the Last Twenty Years

NATO summits are not held perodically, but in accordance with to some important events 
of the alliance. These meetings are always organised in one of the member states and 
led by the Security General. The decisions and new guidelines defining the life of the 
alliance are clarified on these occassions, as well as the invitation of new members and 
the strengthening of partnerships.2

Figure 1.
NATO working structure
Source: www.nato.int/nato-welcome/index.html (Downloded:  12.04.2020.)

Decisions are summarised in resolutions, and published in the form of announcements. 
Afterwards the member states begin to work, led by the competent organisation. (See 
Figure 1.) Controlled by the North Atlantic Council as the primary decision-making 

2 Nato Summit Guide (2018),  10–16.

http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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organisation of the Alliance—or in case of military action, led by the Military Com-
mittee (NATO MC)—the coordination of work begins within the frames of military 
leadership structure. NATO MC supports the processing of universal strategic concepts 
by creating documents (MC) which are proposals on preparing the military force and 
the realisation of readiness plans.

The Washington Summit (24–25 April  1999)

At the beginning of the new millenium, the points of the Washington Declaration counted 
as milestones, shaping the future vision of the Alliance greatly.3 The meeting came 
to life in the times of the third stage of Balkan wars, the “Operation Allied Force”, 
which also greatly affected the decisions made for the future. The summit defined three 
fields of highest importance, also as the directions of future activity. These are the new 
strategic concept, the Defence Capacity Initiative and the Membership Action Plan. 
These decisions have enhanced recent and future security for the alliance, through these 
NATO is able to measure and manage its activity in the right way, and to realise stability.

According to the new strategic concept, the most important task of the Alliance is the 
elimination of security threats stemming from conflicts and instable states, with a focus 
on the Middle-East and North-African region.

The renewal of the strategic concept greatly affected command and control, and 
also infocommunication support, since the broadened collective defence—reacting on 
terrorism, organised crime, and challenges threatening NATO’s security interests—
required new capabilities towards the regions outside the Alliance, such as:

• deployability;
• development of force/assets in order to raise defence capabilities;
• logistic support;
• improvement of efficiency for successful work;
• improvement of efficiency in command and control through development and 

utilisation of compatible information systems.
“Defence capabilities will be increased through improvements in the deployability and 
mobility of Alliance forces, their sustainability […], and command and control and 
information systems. In this connection, we […] develop the C3 system architecture by 
 2002 to form a basis for an integrated Alliance core capability allowing interoperability 
with national systems.”4

In my opinion this summit defined the requirements and capabilities for the upcoming 
years. Regarding communication and information systems, higher level of information 
support has to be prepared, with a focus on compatibility and interoperability as prime 

3 The Washington Declaration (1999).
4 Washington Summit Communiqué (1999).
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challenges, facing the evolving of information in great volumes, constantly changing 
technology and technical challenges.

Prague Summit (21–22 November  2002)

The capability development guideline was shaped according to the above strategic 
concept based mainly on the experiences of the Balkans missions; it defined agility and 
deployability, sustainability, successfull combat deployment, survivability and efficient 
communication as future requirements. The Alliance proceeded with the development 
of the strategic concept based on these, and discussed it at a later event, after which 
a written document was also issued. On these summits the discussion always focused on 
actual challenges, threats and requirements, also mirrored in the later (actual) concept 
of the Alliance. This also serves as a basis for the capability development strategy of 
NATO and the member states.

The Prague NATO summit collected further aspects of capability development, 
based on the recent Kosovo crisis and the terrorist attacks of September  11,  2001. A 
“comprehensive action package” was created, further strengthening the strategic concept 
and the capabilities of the Alliance. According to the document, defence of NATO and 
allied member states against external attacks is of highest priority, with a focus on the 
protection of citizens and territory, and missions are also furthered with the intention 
of decreasing threats stemming from WMD proliferation and terrorism. For all these 
purposes, forces have to be created which are adaptable, ready to cooperate, quick to 
deploy to the area of action—involving the field of transportation—are able to operate 
in the long term if necessary; furthermore, these forces have to be prepared for the 
management of possible nuclear, biological and chemical attacks.5

With these in mind, the creation of NATO Response Forces (NRF) was prepared, 
with the aim of being combat ready by  2004, and fully deployable by  2006. The concept 
envisions the creation and management of a force that is able to reach the place of crisis 
right after the political decision, and to act independently either in article five defence 
operations, or in non-article five crisis response. Regarding its structure, NRF contains 
ground forces, air force, maritime and special operations component—suited to the 
fundaments of 21st-century warfare—and also combat support elements, such as signal 
corps. Thus the allied nations need to prepare of the offered forces, and develop sufficient 
capabilities and infocommunication background ready for cooperation.

Another important decision of Prague summit was the creation and revision of NATO 
command structure so that it better supports Euro-Atlantic cooperation and enhances 
the efficiency of leadership decision making structure. The structure created then is the 
basis of the actual system.

5 Prague Summit Declaration (2002).
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In summary, this summit has put an emphasis on the ability to cooperate, intelligence, 
modern command and control principles, and support capabilities; furthermore, it 
prioritised the development of modern warfare capability, the protection of computer 
networks and cyber defence.

The Istanbul Summit (28–29 June  2004)

In line with the issues of the Washington summit, as described above, the Istambul 
summit of  2004 prioritised operational deployability and utilisation, for which purpose 
the Alliance required more complex (ground forces, air force, navy) cooperation on the 
part of the member states.

An increased support of the NATO-led International Security Assistance Force 
(ISAF) was required, in order to secure the forthcoming elections in Afghanistan. The 
Afghan forces had been prepared accordingly, in both their capabilities and their technical 
background. Provincial Reconstruction Teams (PRTs) play a further key role in the 
improvement of stability in the region. A further improvement of cooperative abilities is 
inevital for successful operation; this was also put into focus because of the multinational 
fashion of the mission.

The organisation of units, their supply with modern technological toolbox and 
new principles of command and control, and the enhancement of their “usability” and 
deployability was a necessary task for the member nations, and their possible deployment 
reinforces the commitment of the Alliance towards international peace and stability.6

Weapons of Mass Destruction (WMD) and the proliferation of terrorism means 
increased threats to be faced by the Alliance, as proved by the terrorist attacks in Istambul 
(15 November  2003 and  20 November  2003) and Madrid (11 March  2004). For this 
reason intelligence tasks and the ability to share information among member states are 
to be strengthened. Further development of quick reaction capability and the provision 
of NRF forces is important in the future in order to meet requirements. For the sake of 
successful fighting and the engagement against WMDs, NATO Multinational CBRN 
Defence Battalion came to life.

In order to support universal capabilities and secure the realisation of given tasks, 
the focus has been put on gaining information and the ability to share it. Key features 
here are compatibility and interoperability, which can be realised through focusing on 
adequate patterns. Cooperation in multinational operations (ISAF, KFOR, etc.) greatly 
enables the development of infocommunication capabilities of partaking nations, since 
cooperative abilities are inevitable for the success on the ground. According to this a great 
stress has to be put on meeting NATO STANAG requirements, securing the technological 
and technical components of interoperability. The Istambul summit defined eight key 

6 Istanbul Summit Communiqué (2004).
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territories of necessary development, among them “deployable and secure command, 
control and communications”.7

The Riga Summit (28-29 November  2006)

The focal point of the summit in Riga was the repeated revision of security situation 
and the future security environment. It was established that he most serious threat still 
stemmed from terrorism, instable states, regional crises and the abuse of indispensible 
resources (such as energy).

A key field of the meeting was the analysis of the situation in Afghanistan. Greater 
emphasis has been put on regional reconstruction, and a higher level of civilian presence 
and cooperational capability was required.

Important questions were the new dimensions of action against terrorist attacks. 
Utilisation of most modern tools has to be put in the foreground, such that are able to 
strengthen efficient reaction to new types of hostile attacks, and prevention. For this 
purpose, all member states have to constantly develop and further strengthening the 
military capabilites of the Alliance.

The field of mobility was again in focus on the summit—as a key feature for efficient 
and timely reaction—and also the need to improve partaking in multinational missions 
outside the Alliance, in regions without support from the host nation. Expeditionary 
capability is of high importance, enabling the constant presence of allied multinational 
forces, and their self-management in the crisis area. According to the actual global 
security state, it can be seen that the Alliance has to deploy smaller, more flexible and 
more agile groups on the international stage, able to be active in a broad spectrum.

Full operability of NRF was announced as well. The force was created from member 
states’ offered troops, and after national preparation they received NATO-training, ending 
with the highest level certificate.8 This greatly supports the development of cooperability, 
infocommunication and efficient C2.

The summit defined the ever greater need for Network Enabled Capability (NEC), 
meaning the sharing and the quick and secure transmission of information among 
operative allied forces, and the protection of information in case of attacks against 
computer networks. This can be regarded as one of the most important achievements in 
the period, supporting the development of communication and information capabilities. 
NEC is of high importance regarding information control, which is a key feature for 
the success of operation. The point is that possessing sufficient amount of information 
enables the commander to make quicker and more precise decisions. Due to NEC the 
commanders and subordinates at all level are able to understand the given situation and 
react to it quicker. This enables a quality decision making process and a cooperation 

7 Istanbul Summit Reader’s Guide (2004), 52.
8 NATO Response Force declared fully operational (2006).
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of every element in real time with the highest efficiency. NATO NEC capabilities are 
contained in NATO Network Enabled Capability Feasibility Study, which defines its 
basic methods, goals and key features:9

• unified aspect in network based information infrastructure;
• processing of a secure, structured data processing and providing mechanism;
• creation of IP based interoperable communication infrastructure;
• the processing of a unified interface pattern system to reach interoperability;
• patternising of softvare radios with the aim of securing uninterfered allied 

communication;
• development of NATO-level network information infrastructure.

Further developments aim at the protection against CBRN threats, which also develops 
the defence of forces in order to reach success.

In summary, several decisions were made in Riga affecting the development of 
infocommunication systems, with NEC based information process and distribution as 
a key element.

The Bucharest Summit (2–4 April  2008)

The Bucharest Summit of  2008 did not bring any decisional breaktrough in the life of the 
Alliance, but stability achievements have been defined as primary objectives. Intelligence 
and change of information, as key elements of combating terrorism, were decided to be 
strenghtened, further supporting the presence and protection of forces involved in NATO 
missions. It was emphasised that NATO was continuously ready to quickly react against 
any sort of threat, but closer cooperation was required in order to manage actual and 
future dangers of international security. Initiative and offerings of the member states—
strategic air lift and air lift within the theater of operation—enhanced stronger presence 
(regarding international operation primarily), which was a highly important issue of the 
meeting. ISAF in Afghanistan is still of great importance, aiming at the stability and 
reconstruction of the region. These are realised through the creation of 25 provincial 
reconstruction groups and the deployment of around 42,000 soldiers in the mission area.10 
During the tasks, the ability to cooperate is of ever greater importance, since the complex 
operational activity necessitates the involvement of greater forces, which requires unified 
command and control principles, operational plans and infocommunication activity 
supporting them throughout the common operations. A common operational picture can 
be realised only via CIS support based on the sharing of information, state-of-the-art 
quility, and NATO STANAG standards.

Agreement was fostered on strengthening network provided capabilities in order to 
achieve information control, which requires an integrated C2 system for more efficient 

9 Buckman  2005.; Tóth  2015, 26.
10 Gallis  2008.
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realisation of operations. NATO was still dedicated to patternisation, the development 
of high level cooperability, and the protection and security of information networks.

Terrorist activity and the initiative against it bear the attributes of assimetric warfare, 
but terrorist groups can utilise—beyond conventional weaponry—WDSs, too, which 
makes Allied engagement difficult, thus the development of capabilities in this field 
cannot be neglected either. Further strengthening of information capabilities involves 
integrated air command and control system; increased maritime situational awareness; 
and timely delivery of the Alliance Ground Surveillance capability and special operation 
capability in the field of interoperability.

Beyond these, a Policy on Cyber Defence was created, according to which NATO 
and the member states have to protect their critical information systems, share their 
experience, and maintain capabilities through which each other’s support can be realised.

The summit announced the success of NATO strategic communication, which was 
declared to be further necessary and of high importance. The alliance does not only 
utilise open diplomacy tools, but great emphasis is put on the importance of strategic 
communication in operations, such as those of ISAF.11

The Strasbourg/Kehl Summit (3–4 April  2009)

In  2009 the Alliance strengthened their strategic concept regarding Afghanistan and 
Kosovo. Global threats, such as terrorist activity and the threat caused by WMDs were 
defined as increasing. The summit put a focus on cyber attacks, with an emphasis on the 
protection of information networks.

According to the discussion, technological development had to be highlighted and 
maintained further, and a great awareness had to be put on information collection and 
the sharing of data in order to support NATO missions.

The utilisation of deployable, sustainable and agile forces has to be strengthened, with 
the additional aim of avoiding possible shortcomes, thus enabling quick and efficient 
reaction, when needed, at the place of possible crisis spots.

During the multinational operations in Afghanistan and the Balcans, NATO armed 
forces cooperated with several other nations and organisations, which further stresses 
the importance of compatibility and interoperability in the whole spectrum of operations, 
from technical, methodical and also personnel-related aspects.

For the higher protection for the information networks of the Alliance and its members, 
the development of infocommunication assets has to be of highest interest, since this field, 
too, came to the foreground on the list of recent threats. The occurance of cyber attacks 
is increasingly possible, against which the creation of new capabilities was urged. “To 
prevent and respond to such attacks, in line with our agreed Policy on Cyber Defence, we 
have established a NATO Cyber Defence Management Authority, improved the existing 

11 Németh  2013.
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Computer Incident Response Capability, and activated the Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence in Estonia.”12

One of the criteria for a high level cyber defence was said to be that the communication 
and information system trainings and cyber defence trainings were built into NATO’s allied 
tranings, and that the members and partners, just like other international organisations, 
cooperate closer in their activity against cyber attacks.

The capabilities discussed at NATO summits have been defined according to the 
changes that happened in that era, and the experience gained during activity. In my 
opinion, quick and effective response to the constantly evolving new threats is only 
possible if we recognise the directions which help our aims, and are able to define the 
principles and tools to reach our goals. It is a natural task of every NATO member states 
to constantly and greatly contribute to development.

Lisbon Summit (19–20 November  2010)

The summit agreed on a new strategic concept strengthening transatlantic alliance and 
fostering efficient response to the new types of threats. Since infocommunication support 
and cyber defence capabilities were of high importance, the summit put the focus on 
non-conventional threats and created the Emerging Security Challenges Division (ESCD).

Previous summits have already put a stress on terrorism, events threatening energy 
service, proliferation of WMDs, and cyber attacks as activities destabilising security, 
but this was the first time that the possible counter-measures have been collected. 
Regarding new types of threats, it was declared that certain attacks (such as in the cyber 
space) against one member state does not necessarily have the same impact on the other 
members, since they cannot necessarily be regarded as attack against NATO. Based on 
this, the response is also a question, since a military force does not have to be necessarily 
deployed as an answer. All these highly affect the definition of collective defence. In my 
opinion this has created a similar situation to that after the terror events of  2001, when the 
type of attack, and whether the attack happened against one member only or the whole 
alliance, were questionable. Another feature of the new types of attacks is that it is not 
always realised by a state or alliance, the actor can be any type of organisation, and that 
the aim is not necessarily of military nature, but can also be economic, for example to 
destabilise the given country.

Closer cooperation was said to be visibly more and more strong in the field of cyber 
defence and information operations; furhtermore, a growing need for national level cyber 
defence capability emerged; and also the need to unite NATO members in a centralised 
and integrated cyber defence system.

12 Strasbourg/Kehl Summit Declaration (2009). The mission of the CCDCOE is to support the member 
nations and NATO with unique interdisciplinary expertise in the field of cyber defence research, 
training and exercises covering the focus areas of technology, strategy and law. (About Us, s. a.)
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A missile defence system became a component of this development as a part of network 
capability. Tendencies show in a direction that command, control and communication 
(C3) capabilities of the Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) 
program have to be strengthened and expanded, beyond the deployable forces, also to 
the territory of the European allied countries.

Although the summit put new types of threats into focus, the alliance regarded the 
activity against them as secondary behind universal military tasks. It can be seen that 
from the aspect of global security the handling of new type threats cannot be neglected; 
these will become primary features of the Alliance”s activity with a focus on critical 
systems.13

The Chicago Summit (20  21 May  2012)

New strategic concept, as defined in Lisbon, comprises of three basic pillars, such as 
collective defence, active cooperation and crisis management. Threats have to be met as 
a comprehension, still with a scope on dinamically changing security environment, and 
with the creation of financial background. After the financial crisis, the defence budget 
of the nations were cut back, which makes complex security more difficult to manage, 
thus threatening the set goals. Existing capabilites had to be maintained further as 
a fundament of the Alliance, to be able to realise complex and synchronised operations, 
and there is a need for adaptable and quickly deployable forces. To secure this, a smart 
defence concept was created, based on a new way of thinking. The point is that the 
member states have to cooperate in some key features, developing capabilities together 
and sharing responsibility. This way ongoing development has been secured, just as the 
maintainance of defence capability with efficient economic support.

Further fields of development served efficiency and ability to react, with the most 
important ones being: the renewal of command structure, rationalisation of command, 
reform of handling resources, and the consolidation of NATO agencies, involving also 
the creation of new ones, such as NATO Support and Procurement Agency (NSPA) 
and NATO Communications and Information Agency (NCI Agency). Latter is of key 
importance in the field of infocommunication support. NCI Agency now secures the 
aquisition, maintaining and protection of different communication systems at political 
and command levels as well. It plays an important role in cyber defence activity, the 
development and protection of indispensable systems, from complex systems to client 
assets. As a result, NATO’s infocommunication support became more efficient, and the 
professional support of the member states has been broadened.

NATO was declared to be further committed to the creation of modern, strongly 
interconnected, cooperable armed forces, provided with state-of-the-art tools and trained 
at a high level. As an experience of the multinational operations, cooperability between 

13 Lisbon Summit Declaration (2010).
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national militaries has to be strengthened, especially during common training and mission 
tasks. Strengthening interoperability through the utilisation of Connected Forces Initative 
(CFI) is one of the pillars, connecting modern technology with education, training, 
preparing and evaluation. This is meant to support NATO’s goals for  2020.

The further development of cyber defence capabilities was increasingly present among 
the objectives, because of constantly increasing cyber attacks. Defence involves the 
capability of prevention and detecting, with the aim of securing full spectrum allied 
protection in the cyber space. Cooperation with different organisations and partners 
is still of high importance, securing the power of common engagement. It was also 
announced that by the end of the year NATO Computer Incident Response Capability 
(NCIRC) becomes operable, with the task of protecting its own network through providing 
a centralised cyber defence service, managing the events, creating reports and sharing 
information necessary for the broadening of defence.14

The Wales Summit (4–5 September  2014)
“The Russian intervention against the Crimea on  18 March  2014 surprised the Alliance 

and the whole Western world, and it was not prepared for the Eastern Ukrainean civil 
war either. The events in Ukraine forced the Alliance to take serious steps.”15

As a result, the high importance of collective defence in the life the Alliance was 
announced once again, resulting in the primacy of strenghtening military capabilities 
among the defined goals. Two initiatives have been scheduled: Partnership Interoperability 
Initiative (PII) and Defence Capacity Building Initiative (DCBI). Due to the situation, the 
acceleration of the strengthening of the Eastern members and through it the whole Alliance 
became vital, including measures aiming at deployment of combat and technological 
assets close to border bases, and the development of military infrastructure.

Capability development involved supporting elements and sub-systems serving 
full-spectrum military activity, characterised by interoperability in the interest of 
a successful utilisation of early warning system, allied missile defence system, or Joint 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) system.

The volume of damage caused by cyber attacks was again stressed, with the possible 
additional dangers threatening the stability of the Euroatlantic region. Cyber defence 
as a basic task of the collective defence was again defined. It was declared that every 
occurance will be analysed individually whether it falls under Article 5 or not. Thus it 
was declared that cyberdefence has to be integrated into NATO operations and planning, 
with the information distribution, cyber defence education and training as key elements.16

14 Chicago Summit Declaration (2012).
15 Sipos-Kecskeméthy  2017,  118.
16 Wales Summit Declaration (2014).
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The Warsaw Summit (8–9 July  2016)

This summit can be regarded as the continuation of Wales Summit, deciding on the 
development of military capabilities.

While from the Eastern neighbourhood, Russia endangered the sovereignty of the 
members constantly, in the South and the major cities of Europe, ISIS meant a threat. 
Post-socialist countries and the Baltic region were dedicated towards further military 
strengthening because of their geopolitical situation. In order to decrease the threats 
above, (four) battalion level combat groups had to be created, which are based on voluntary 
offering, are sustainable, work on a rotational basis, are avantguard forces, and will be 
able to cooperate with the national forces to fulfil tasks. According to the decisions 
made, these will be deployed by  2017 in the Baltic region and Poland. This significantly 
affected interoperability, thus also the command and control and infocommunication 
support component of it. Information capabilities are to be further strengthened by the 
cooperation with the Middle-Eastern partner Jordan in the field of Defence and Related 
Security Capacity Building (DCB). The following seven fields were defined as having 
priority: information protection; cyber defence; military exercises; counter-improvised 
explosive devices; communication, command and control; harbour protection; and border 
security.17

The other key element of the meeting regarding our topic was the highlighting of cyber 
defence tasks, regarded as an inevitable element of allied operations and planning, and 
agreed to be the fifth dimension of operation, next to ground, air, sea, and space. Member 
states repeatedly dedicated themselves for bi- and multilateral cyber defence cooperation, 
including sharing of information, situation awareness, education and training.

One of the universal statements was that defence budgets and supporting capabilities 
increased for the first time, which also meant the start and process of developing military 
technology.

The Brussels Summit (12 July  2018)

Brussels did not mean any great difference in military aspect compared to earlier 
decisions. The task system as described in the strategic concept, such as collective 
defence, crisis management, and cooperative security are definitily focusing on the 
unpredictable security environment. As stated earlier, the Alliance is facing threats and 
dangers from every strategic directions, meaning terrorist, cyber and hybrid attacks by 
state and non-governmental actors and military forces.

The alliance is to continously maintain the threefold task system as in the strategic 
concept (1. collective defence 2. crisis management; 3. cooperative security), while 

17 Warsaw Summit Communiqué (2016).
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keeping 360 degree security approach. According to the evaluation of the summit18 
international security environment is continously dangerous and unpredictable, NATO 
has to meet permanent challenges and threats from every strategic directions, meaning 
terrorist, cyber and hybrid attacks by state and non-governmental actors and military 
forces.

A decision was made that by  2020, 30 battalions, 30 fighter wings and 30 ships will 
be brought to such conditions that they can be deployed within 30 days, and that two 
new commands will be established, increasing command network to a 8000-member 
personnel.19

From our aspect, an important change is the creation of Cyberspace Operation Center 
(COC), with the aim of colligating military cyber defence tasks. The goal is to make the 
nations develop their cyber defence (Cyber Defence Pledge).

In order to broaden defence activity spectrum, NATO has signed a common declaration 
with EU, launching shared tasks against collective security threats. The parties contended 
a quick and measurable development, including the renewal of responding hybrid threats, 
strengthening preparedness to crises, timely information sharing on cyber attacks, and 
active response to disinformation.20

The London Summit (3–4 December  2019)

There was no real progress in the field of military questions on this anniversary meeting. 
An agreement was made that the members further increase their defence budget and 
aquisition, share their costs and responses for security, and undertake a greater role in 
missions.

The agressive approach of Russia still means a threat, but the growing influence of 
China is also to be kept in sight. Instability beyond borders also strengthens migration, 
which latter was reckoned as threat for the first time.

It was affirmed that the survivability and security of critical infrastructure, primarily 
energy supply, has to be strengthened. Furthermore, great emphasis has to be put on 
the field oc communication and cyber defence, in order to meet possible hybrid attacks 
more efficiently.21 

18 Brussels Summit Declaration (2018), Announcement, Point 1.
19 Brussels Summit Declaration (2018).
20 Joint declaration on EU-NATO cooperation (2018).
21 London Declaration (2019).
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Conclusions

NATO has gone a route of great changes in both its organisational structure and capabilities 
in the last  20 years. Responding to the changes of global security environment and the 
intention to meet renewed threats required constant changes from the member states. 
Renewing threats can only be met with renewing responses, only this secures the security 
of the Alliance and its members.

While the Washington summit had the primary goal of developping efficiency of 
defence capabilities in the whole spectrum of multinational operations and interoperability 
among members—and also between the Alliance and its partners—in Wales the need 
for collective defence increased again, shifting the focus beyond conventional military 
operations later to those regarding cyber defence as well.

During any mission of NATO, on the territory of the Alliance or outside of it, on air, 
land or sea, be it defensive task or crisis response, effective infocommunication support 
is required to make C2 activity successful.

In the last  20 years, the approach has not changed that collecting and transmitting, 
processing and storing, and protecting the information is indispensable to reach success. 
A fundamental condition for this is infocommunication support, which can only be reached 
through high level interoperability on a common information platform. Accordingly, not 
the type of the given technical asset is a key feature (beyond its capability), but the ability 
to be integrated to the system.

Since a modern infocommunication system can only support tasks and activities with 
appropriate maintenance, the preparing and training of personnel has to be stressed, in 
which the element of common NATO level military training is very important.

Synchronising universal operative capabilities and requirements with info-
communication support capabilities can secure the definition of infocommunication 
system requirements, thus the aquisition of appropriate technology and toolbox.
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Gönczi Gergely

Bevezetés

A haderők és az ökológia kapcsolatával már hosszú évek óta foglalkoznak a különböző 
tudományágak, hiszen egyre relevánsabb kérdések merültek fel a témával kapcsolatban.

Első körben a haderők és a hadviselés szembetűnően káros ökológiai hatásait tárták 
fel, amelyeket igazolni is lehetett egy-egy háború vagy fegyveres konfliktus vizsgála-
tával, gondoljunk csak például a vietnámi háborúra vagy az öbölháborúkra. Ezen káros 
ökológiai hatások feltárása és bemutatása lefektette az alapját annak a gondolkodásnak 
és trendeknek, amelyek később beépültek a haderők mindennapi működésébe és létébe.

A környezet védelme általánosságban a  20. században, annak is főként a második 
felében kezdett el egyre nagyobb jelentőségűvé válni a civil szférában, amit számos nem-
zetközi szabályozással szilárdítottak meg. Később, miután az előbb említett vizsgálatok 
rávilágítottak a háborúk és maga a hadviselés káros ökológiai hatásaira, és ez megjelent 
a civil köztudatban, ez egyre nagyobb nyomást jelentett a haderőkre is, amelyeknek 
amúgy sem volt túl pozitív a megítélésük a civil gondolkodásban. Ugyanis a háborúkra 
mindig is jellemző volt egy bizonyos mértékű pusztítás és rombolás, ami a technoló-
giák és haditechnikai eszközök fejlődésével egyre nagyobb méreteket tudott ölteni. 
Továbbá a haderők mindennapi fenntartása is egyre nagyobb környezeti terhelést jelen-
tett, éppen az egyre újabb technológiák és eszközök megjelenésének köszönhetően, 
amelyeknek az energiaigényük, károsanyag-kibocsátásuk, környezetre irányuló negatív 
hatásuk egyre nagyobb méreteket öltött. Ha ezeket összességében nézzük, akkor határo-
zottan állítható, hogy a katonai szféra az egyik legnagyobb környezetterhelő lett a Földön.

Ebből kifolyólag nyert teret egy úgynevezett „zöldebb” gondolkodásra való igény 
a haderőkben, aminek nemzetközi szinten is hangot adtak. Napjainkra pedig már 
eljutottunk odáig, hogy nagyon komoly nemzetközi szabályozások vannak a NATO 
szintjén is, amelyek a környezetvédelem és fenntarthatóság szem előtt tartását biztosítják 
a haderők működésében.

A környezetvédelemről már volt szó a téma elején, hiszen ez volt az a faktor, ami 
kezdetben rávilágított a haderők környezetterhelő tevékenységeire, és elindította a terület 
vizsgálatát.

A fenntarthatóságnak a haderőkben később lett nagy jelentősége, amikor egyrészt 
a folyamatosan fejlődő haderő fenntartása óriási mértékű költséggel járt és jár a mai 
napig is, másrészt a klímaváltozás negatív hatásai arra sarkallták a haderők fenntartóit, 
hogy ha hatékonyan akarnak adaptálódni és működni az új körülmények között, akkor 
a fenntarthatóság az, amivel ezt kivitelezni tudják.
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Ezért fontos a téma szempontjából az elején összefoglalni a fontosabb 
környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozásokat, majd pedig ismertetni azokat 
a törekvéseket, kutatásokat és technológiákat, amelyeket a mai napig támogatnak 
a haderők a fenntarthatóság, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében.

Környezetvédelem és fenntarthatóság a haderőkben

Az előző pontban szó esett a környezetvédelem fontosságáról, ezért első körben fontos 
bemutatni néhány olyan jelentősebb szabályozást, amely keretet biztosít annak érvényre 
juttatására és betartására mind NATO, mind hazai szinten.

A szabályozáson túlmenően pedig érintőlegesen megemlíteni néhány olyan nemzet-
közi, köztük civil programot is, amelyekkel támogatni lehet a fenntarthatóságra irányuló 
törekvéseket.

Fontosabb környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozások:
• A NATO-ban  a környezetvédelmi szempontokat a STANAG 7141 szabványán 

keresztül érvényesítik.
• NATO – közös szövetségi környezetvédelmi publikáció (Allied Joint Environmental 

Protection Publication, AJEPP) 2. számú szabványa (2016): a Környezetvédelem 
legjobb gyakorlatai és szabványai a katonai bázisok részére NATO-műveletek során 
(Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in 
NATO Operations) címmel.1 Az államok megegyezése ennek a publikációnak 
a hasznosítására a STANAG 2582-ben  lett rögzítve. Az AJEPP-2 kizárólag a katonai 
táborok NATO-műveletek során történő alkalmazására vonatkozik. Nem szándé-
kozik felülírni a fogadó országok eljárásait és előírásait, ahol már ezeket kidolgozták.

• NATO – közös szövetségi környezetvédelmi publikáció (AJEPP) 3. számú szab-
ványa (2017): a Környezetgazdálkodási rendszer a NATO katonai tevékenysége-
iben (Environmental Management System In NATO Military Activities) címmel.2 

A szabvány kifejti egy környezetgazdálkodási rendszer (environmental management 
system, EMS) fejlesztésének és implementálásának lehetőségeit a NATO-művele-
tekbe és integrációját a műveleti tervezés folyamatába.

• NATO – közös szövetségi környezetvédelmi publikáció (AJEPP) 4. számú szab-
ványa (2014): Egyesített NATO-szabvány a környezetvédelemért NATO-vezetésű 
katonai tevékenységek alatt (Joint NATO Doctrine For Environmental Protection 
During NATO-Led Military Activities) címmel.3 Környezetvédelmi doktrinális 
hátteret és útmutatást nyújt a környezetvédelmi tervezésre, kockázatelemzésre, 
a parancsnokok környezetvédelmi felelősségének meghatározására, és javaslatokat 
ad a környezetvédelemre való nevelésre és képzésekre.

1 NATO Standard AJEPP-2 (2016).
2 NATO Standard AJEPP-3 (2017).
3 NATO Standard AJEPP-4 (2014).
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• NATO – közös szövetségi környezetvédelmi publikáció (AJEPP) 5. számú szabványa 
(2012): Egyesített NATO-hulladékgazdálkodási követelmények NATO-vezetésű 
katonai tevékenységek alatt (Joint NATO Waste Management Requirements During 
Nato-Led Military Activities) címmel.4 A szabvány magában foglalja a NATO hul-
ladékgazdálkodási követelményeit, beleértve a tervezési elveket.

• NATO – közös szövetségi környezetvédelmi publikáció (AJEPP) 6. számú szab-
ványa (2015): Létesített NATO-tábor környezetvédelmi ügyirata a NATO-veze-
tésű katonai műveletek alatt (NATO Camp Environmental File During NATO-Led 
Operations) címmel.5 A szabvány magába foglalja egy környezetvédelmi ügyirat 
valamennyi összetevőjét, ami egy tábor létesítéséhez szükséges.

• NATO – közös szövetségi környezetvédelmi publikáció (AJEPP) 7. számú szab-
ványa (2015): A legjobb környezetvédelmi gyakorlatok a katonai gyakorlóterek 
fenntartásáért (Best Environmental Protection Practices for Sustainability of Mili-
tary Training Areas) címmel.6 A szabvány magába foglalja a legjobb gyakorlatot 
a gyakorlóterek fenntarthatósága szempontjából.

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról.
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
• 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól.
• 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-

szolgáltatási kötelezettségekről.
• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-

kenységek részletes szabályairól.
• A  108/2011. (IX. 30.) HM utasítás foglalja össze azokat a szabályokat, amelyek 

a honvédelmi ágazat hulladékgazdálkodására vonatkoznak.
• A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának a  153–157. pontjai foglalkoznak 

a környezetvédelmi előírásokkal.
A szabályozások mellett fontos az olyan programok támogatása, amelyek implementá-
ciója segítheti a fenntarthatóság biztosítását, illetve könnyítheti a haderők anyagi terheit. 
A fontosabb fenntarthatósággal kapcsolatos programok:

• A Net-ZERO-koncepció: megújuló energiák használatán alapuló energetikai ön-
ellátást jelent.7

• A Tripla Net-ZERO-koncepció: az alapja ugyanaz, mint az előző megfogalmazásban 
foglaltaknak, csak kiegészítve a víz- és hulladékgazdálkodás tárgykörével.8

• Az Advancing Net-ZERO-koncepció és a Green Building projekt: az olyan épületek 
térnyerésére helyezik a hangsúlyt, amelyek nulla szén-dioxid-kibocsátásúak, tehát 

4 NATO Standard AJEPP-5 (2012).
5 NATO Standard AJEPP-6 (2015).
6 NATO Standard AJEPP-7 (2015).
7 Booth–Barnett–Burman–Hambrick–Westby  2010, 5–9., 28–29.
8 Goodsite–Juhola  2017.
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teljes mértékben megújuló energiával vannak ellátva, illetve rendkívül energia-
takarékosak.9

• A Military Green projekt: a környezetvédelem és energiahatékonyság elveit szem 
előtt tartva olyan fejlesztéseket eszközöl, amelyekkel a műveletek fenntarthatóbb 
módon kivitelezhetők a környezet terhelésének csökkentése mellett.10

A klímaváltozás hatásai a haderőkre

A klímaváltozás a haderők működésére többféleképpen van hatással, ami így többféle 
kihívást is jelent a haderők számára.

A természeti katasztrófákból eredő károk, mint a viharok és áradások, amelyeknek 
hozadéka az esetleges emberáldozatok, illetve az anyagi károk, csökkentik a harci képes-
séget. Itt fontos lehet, hogy a katasztrófa még hazai földön következik-e be, vagy esetleg 
misszióban, hiszen a második esetben ez további kockázatokat is jelenthet, ha már a harci 
képességről van szó.

1. kép
Tyndall légibázis a Michael hurrikán után
Forrás: Ward  2020

9 World Green Building Council.
10 Military Green  2013. (2013). 4–4.
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Az Egyesült Államokon  2018-ban  a Florence és a Michael hurrikán sepert végig,11 amit 
a  2019-es  áradások követtek.12 Ezek a katasztrófák többek között érintették az észak-
karolinai Lejeune Bázist, a floridai Tyndall Légibázist és a nebraskai Offutt Légibázist. 
A Tyndall Légibázison azok a hangárok sérültek meg, ahol a légi járműveket tárolták 
(1. kép), az Offutt Légibázison az áradások pedig közel  100 ezer négyzetméter területet 
érintettek, ahol főképp az érzékeny műszaki felszerelések és muníciók gyors mentése 
jelentette többek között a kihívást.13

Kutatók egyetértenek abban, hogy az éghajlatváltozás hatására a viharok nagyobbak, 
intenzívebbek és hosszabb lefolyásúak lesznek,14 és számos más bázist, létesítményt 
és műveletet is veszélyeztethetnek a jövőben. A veszélyeztetett bázisok között érdemes 
megemlíteni a virginiai Norfolk Tengerészeti Bázist, hiszen a tengerszint emelkedése 
és az egyre gyakrabban előforduló viharok a partok mentén egyre nagyobb kihívást 
jelentenek.15 Délkelet-Ázsiában az emelkedő tengerszint arra kényszeríti emberek ezreit, 
hogy elvándoroljanak otthonaikból,16 ami geopolitikai kockázatot jelenthet.

A hőmérséklet emelkedése is számos problémát vet fel. Alaszkában számos létesít-
ményt érint az összeomlás veszélye, hiszen a magasabb hőmérséklet hatására elindult 
a jégtáblák olvadása, amelyeken ezek a létesítmények elhelyezkednek.17 A sarkvidéken 
szintén a hőmérséklet emelkedésével eddig a jég által elzárt új tengeri útvonalak váltak 
elérhetővé, ezzel fokozva a térségben a jelenlétet, amit az új vizek hozzáférhetősége 
és természeti erőforrásuk kiaknázása indukálnak. Ez új konfliktusok forrása lehet, ame-
lyek szintén geopolitikai kockázatot jelenthetnek.18

A kaliforniai erdőtüzek több, ott elhelyezkedő kulcsfontosságú bázist veszélyeztetnek.
A szélsőségesen magas hőmérséklet a katonák egészségére is hatással van, hiszen 

sokszor kell olyan időszakban is szolgálatot teljesíteni – teljes felszerelésben –, amikor 
a napsütéses órák számottevőek, ráadásul úgy, hogy műszaki berendezések és gépek 
mellett történik mindez.19

Az előbbiekben bemutatott klímaváltozással kapcsolatos tényezőkkel összefüggésben 
fontos megemlíteni még a haderőknek azt az óriási mértékű energiafüggését, amelyet 
befolyásolhat a klímaváltozás. Az Egyesült Államok hadereje az egyik legnagyobb 
országos energiafogyasztó, amelyik fosszilis tüzelőanyagoktól függ.20 Az energiaellátás 
biztosítása pedig egyre nagyobb feladatot, misszióban pedig kockázatot jelent. A mis-
sziós bázisok működtetése és fenntartása egy adott régióban nehézségekbe ütközhet, 

11 Our military can help lead the fight in combating climate change (2019). 
12 Klare  2020.
13 Our military can help lead the fight in combating climate change (2019). 
14 Klare  2020.
15 Klare  2020.
16 Our military can help lead the fight in combating climate change (2019).
17 Klare  2020.
18 Our military can help lead the fight in combating climate change (2019). 
19 Klare  2020.
20 Our military can help lead the fight in combating climate change (2019). 
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amit az adott régió időjárása is befolyásolhat. Árvizek, viharok, áradások mind zavart 
okozhatnak az energiaellátásban, ha a helyi energiahálózat megsérül, az utánpótlás pedig 
azon felül, hogy nagyon költséges, célponttá is teheti mind az utánpótlást szállító erőket, 
mind az adott bázist, hiszen nem tudja  100%-ban  ellátni eredeti funkcióját.

Az előbbiek tükrében az Egyesült Államok esetében a Pentagon is felismerte az éghaj-
latváltozásban rejlő veszélyeket, amelyek csökkentik a konvencionális katonai problémák 
megoldásának képességét.21 Ezek a viharok, áradások, szárazságok és a tüzek, tehát 
a klímaváltozás hozadékainak velejárói, szélsőséges esetekben pedig a káosz, az erőszak, 
a konfliktusok, a tömeges migráció, a járványok és a negatív gazdasági hatások. Ezért 
működésében már megmutatkozik ezen tényezők szem előtt tartása, ami az alábbiakra 
terjed ki:

• Felkészítés (tréningek), ahol az állomány felkészül és megismeri azokat a kész-
ségeket, amelyekkel adaptálódni tud az új környezethez és helyzetekhez.

• Felszerelések és eszközök, amelyekkel elősegíthető az adott misszió sikere az új 
környezethez igazodva.

• Ellátási láncok (logisztika).
• Az energiafüggőség csökkentése, megújuló energiák alkalmazása.
• Építkezések, létesítések, fenntartás és karbantartások.
• A műveletek, azok végrehajtása, ahol nagyon fontos az állomány felkészültsége 

és az adaptálódási készsége.
Ezért tartja fontosnak a Pentagon a korábbiak tükrében, hogy a haderő energiahaté-
konyabb, ezzel egy időben rugalmasabb legyen, csökkentse az energiafelhasználást, 
megújuló energiát termeljen, illetve az építési / létesítési terveit a szélsőséges időjárási 
viszonyokhoz igazítsa,22 és összességében így a sebezhetőséget csökkentse,23 amiben 
nagy szerepe van a megújuló energia hasznosításának.

Az előbbiekből tehát kiderült, hogy a klímaváltozás komoly problémákat jelent a had-
erők számára, amelyekkel csak hatékony intézkedésekkel lehet lépést tartani. Ezzel 
összhangban mutatjuk be az USA védelmi minisztériumának egy törvénytervezete össze-
foglalóját, amely pont a klímaváltozással kapcsolatos teendőkre és eljárásmódra fókuszál.

Összesítő jelentés: H.R.2759 – 116. Kongresszus (2019–2020)
Bemutatásra előterjesztve a Ház felé (Kongresszus):  2019. 05.  15
A védelmi minisztérium éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességéről és készen-

létéről szóló törvény.24

Ez a törvényjavaslat megköveteli a védelmi minisztériumtól, hogy legkésőbb 
 2029. december 31-éig  stratégiát dolgozzon ki a nem operatív forrásokból származó 
összesített „nettó nulla energia” felhasználására.

21 Ward  2020.
22 Our military can help lead the fight in combating climate change (2019). 
23 Klare  2020.
24 Summary: H.R.2759 (2019).
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A „nettó nulla energia” kifejezés a teljes energiafelhasználás csökkentését, az ener-
giahatékonyság maximalizálását, az energia-visszanyerés és -termelés képességének 
megvalósítását, valamint az energiaigény fennmaradó igényének ellensúlyozását a hely-
színen megújuló energiaforrásokból történő energiatermeléssel jelenti.

A védelmi minisztérium éves költségvetési tervezetének tartalmaznia kell egy tételt 
az éghajlathoz köthető adaptálódáshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez, valamint 
a készenlétre és a költségekre gyakorolt káros hatások becslésére vonatkozólag.

A védelmi minisztérium beszerzési szerződéseire vonatkozóan:
• a szerződéseknek tartalmazniuk kell a teljes tervezett energiafogyasztást és egy 

nyilatkozatot a megújuló energiával és az energiahatékonysággal kapcsolatos be-
ruházásokról;

• a szerződőknek ki kell értékelniük az éghajlatváltozás kockázatát, ideértve a vonat-
kozó vállalatirányítási folyamatok leírását is;

• a szerződőnek díjat számítanak fel abban az esetben, ha több energiát fogyaszt, 
mint amennyit termel.

A védelmi minisztériumnak ki kell dolgoznia egy a sebezhetőségre és kockázatértéke-
lésre irányuló eszközt, amellyel a rendszerekkel, létesítményekkel és működési képes-
ségekkel (operational capabilities) kapcsolatos kockázatokat lehet mérni.

Egy létesítményre vonatkozó stratégiai döntéseknek figyelembe kell venniük az éghaj-
latváltozással járó kockázatokat, és a védelmi minisztériumnak ezeket bele kell építenie 
a nemzetvédelmi stratégiába (National Defense Strategy), a nemzeti katonai stratégiába 
(National Military Strategy) és a műveleti tervekbe (operational plans).

A védelmi minisztérium végezhetne kutatási és fejlesztési programot a hibrid mikro-
hálózati rendszerek és az elektromos hálózat energiatárolási képességeire vonatkozóan.

A bázisátcsoportosítással és bezárási tevékenységekkel kapcsolatban a védelmi 
minisztérium figyelembe vehetné a katonai műveletek és létesítmények jelenlegi és poten-
ciális sebezhetőségét a klímaváltozásból és azok ellenálló képességéből kiindulva.

Energetikai innovációk az Egyesült Államok haderejének vonatkozásában

A fegyveres erők mindennemű tevékenysége energiát igényel, ezért az Egyesült 
Államok vonatkozásában a védelmi minisztérium az egyik legnagyobb energiafogyasztó 
az országban, ami egyben a sebezhetőségét is jelenti az energetika szempontjából. Ebből 
kifolyólag már 75 éve nagy erőkkel támogatja azokat a törekvéseket és fejlesztéseket, 
amelyek az energetikai szektor innovációját célozzák, mint például gázturbina, sugár-
hajtómű vagy napelem.25

A védelmi minisztérium energetikai beruházásaival kapcsolatos kulcsfontosságú 
megállapítások:26

25 Robyn–Marqusee  2019.
26 Robyn–Marqusee  2019.
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• A fegyveres erők minden egyes tevékenysége energiát igényel, amelynek nagy 
részét harci környezetben használja fel, ahol azt extrém drága beszerezni, ellátását 
fenntartani.

• Továbbá az is megállapítható, hogy a jövő haditechnikai eszközei és a fegyveres 
erők harci képességei több, nem pedig kevesebb energiát fognak igényelni.

• Ez pedig megköveteli a csatatér úgymond elektromos értelemben vett hálózatosí-
tását.

• Emiatt, illetve a logisztikai lábnyom csökkentésének szükségessége miatt kiemelten 
fontosnak tartja az energetikára összpontosító fejlesztéseket, úgymint az úgyne-
vezett intelligens energiahálózatok, hatékonyabb energiatárolás, vezeték nélküli 
energiaátvitel.

Éppen ezért a minisztérium évi 1,6 milliárd dollárnyi összeget fektet be az energia kuta-
tásába, fejlesztésébe és tesztelésébe, amely során a következő, a gyakorlatban is fennálló 
kihívásokra keresi a választ:27

• A kisebb egységek és csapatok képesek legyenek egyre több elektromos eszközt 
és felszerelést maguknál tartani az akkumulátorok feltöltése nélkül, a hosszabb 
időtartamú missziók alatt is.

• A bázisok növekvő energiaigényeinek tükrében az energia elosztását több forrásból 
kell biztosítani, irányítását pedig automatizálni kell.

• Ez azért fontos, hogy a létesítmények (bázisok), amelyek a kiszolgáltatott hálózatra 
támaszkodnak, képesek legyenek a kritikus terhelések közbeni folyamatos energia 
fenntartására a hosszabb hálózati kimaradások esetén is.

• A személyzet által kiszolgált platformok – úgymint a légi, vízi és szárazföldi jár-
művek – esetében az energia elosztása és irányítása kulcsfontosságú a növekvő 
számú elektromos berendezések miatt.

• Az autonóm rendszereknek, mint például a drónoknak, nagyobb mennyiségű ener-
giára van szükségük ahhoz, hogy hosszabb ideig tudjanak működőképesek maradni, 
tehát nagyobb távolságokat tudjanak megtenni, illetve bizonyos esetekben nagyobb 
mennyiségű „rakományt” (tűzerő) tudjanak hordozni.

• Az irányított fegyverrendszereknek rendkívül nagy energiasűrűségű energiatároló 
rendszerekre van szükségük amellett, hogy gyors újratöltési képességgel és haté-
kony hőkezeléssel rendelkeznek.

Ezen kutatások és az itt elért új innovációk hozzájárulnak és nagy hatással vannak a civil 
energetikára is, mivel:28

• ez befektetés az alapvető tudományba, a technológiába és a mérnöki munkába;
• az új technológiák, infrastruktúrák és platformok katonai felhasználása egyfajta 

tesztüzem, mielőtt még átmennének a kereskedelembe;
• ez a kutatásba és fejlesztésbe történő pluszberuházás, amely előre mozdítja a keres-

kedelemben már meglévő technológiákat;

27 Robyn–Marqusee  2019.
28 Robyn–Marqusee  2019.
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• ez olyan új technológiák korai bevezetését és azok nagyszabású beszerzését jelenti, 
amelyek még nem jelentek meg a kereskedelmi piacon.

A védelmi minisztérium által támogatott tiszta energiájú technológiákra irányuló kuta-
tások és fejlesztések a következők:29

• Napelem (fotovoltaikus energiahasznosítás): a napenergia hasznosítása miatt 
fontos olyan új anyagok előállítása, amelyek könnyebbek, rugalmasabbak és haté-
konyabbak, mint a jelenleg elterjedt szilikon, amit gyakorlatban is alkalmazni lehet 
például a terepen.

• Mikrohálók (microgrid): a mikrohálók alapvető feltételei a bázisok / létesítmé-
nyek működésének és fenntartásának. Ezért a védelmi minisztérium úgy támogatja 
ezek fejlesztését, hogy 500 aktív szolgálatot teljesítő bázisnál és a kisebb Nemzeti 
Gárdához tartozó bázisoknál fogja alkalmazni a gyakorlatban. A mobil (taktikai) 
mikrohálóknak a készenléti bázisok működésénél van jelentősége.

• Energia tárolása: olyan nagyobb hatásfokú és jobb minőségű akkumulátorokra van 
szükség a bázisokon, amelyekkel a missziókat probléma nélkül lehet támogatni. 
Ezért támogatja a védelmi minisztérium a kereskedelemben alkalmazott akkumu-
látorokkal kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket is, amivel együtt csökkenthető 
az úgynevezett tanulási görbe. Továbbá korai felhasználóként ösztönzi a piacot is.

• Vezeték nélküli energiaátvitel: a technológia, amellyel távolról lehet feltölteni esz-
közöket, mint például drónokat, ezáltal hosszabb ideig levegőben tartva azt.

• Üzemanyagcellák: a haditengerészet és a General Motors (GM) kifejlesztett egy 
üzemanyagcellával működő tenger alatti drónt, amely több mint 60 napig képes 
feltöltés nélkül üzemelni, továbbá a haditengerészet üzemanyagcellával működő 
légi drónja 48 órán át képes repülni.

• Fejlett kompozitok: az évtizedes kutatás a fejlett kompozitokkal kapcsolatban foly-
tatódik, amelyek jelentős forrásai az üzemanyag-megtakarításnak mind a kereske-
delmi légi szállítás, mind az energiahatékony szárazföldi szállítás szempontjából.

• Az üzemanyag-hatékonyság fejlesztése: az üzemanyag-hatékonyság fejlesztése 
is nagyon fontos szempont, ideértve a továbbfejlesztett repülőgép-hajtóműveket 
és a hajózásnál fontos ellenállás-csökkentő anyagokat.

• Épületenergetikai technológiák: több mint  130 ilyen területen történő technológia 
fejlesztését finanszírozzák, mint például az elektrokromatikus üveg, a hulladékból 
energiát előállító rendszerek vagy távoli ellenőrző rendszerek.

A fenntartható haderő vonatkozásai a NATO szintjén

Az előző fejezetben láthattuk, hogy egy ország szintjén, jelen esetben az Egyesült 
Államokban mekkora hangsúlyt fektetnek a klímaváltozás kockázatainak és hatásainak 

29 Robyn–Marqusee  2019.
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 kiküszöbölésére, ezzel összhangban az energetikai szektor fejlesztésére és összességében 
a fenntarthatóság adaptálására.

Ezek után érdemes áttekinteni, hogy ugyanez minként is történik a NATO szintjén 
a nemzetközi környezetben.

Az energiaellátással kapcsolatos problémák ugyanúgy kockázatokat jelentenek 
a NATO-műveletek számára –ahogy az már a korábbi fejezetben elhangzott –, viszont 
a szövetséges tagországok saját tapasztalataikkal hozzá tudnak járulni a NATO energi-
abiztonságának folyamatos fejlesztéséhez. Ez kiemelten fontos, hiszen törekvései közt 
szerepel a stratégiai tudatosság az energetikai fejlesztés területén szem előtt tartva a biz-
tonsági szempontokat, a kompetenciák fejlesztése a kritikus energetikai infrastruktúra 
védelmének támogatása terén és összességében a haderő energiaellátásának jelentős 
mértékű javítása.30

Az eddigi erőfeszítéseket és eredményeket a NATO „intelligens energia” cím alatt 
gyűjtötte össze, amiből látszik, hogy az alacsonyabb költség, alacsonyabb kockázat 
és a kisebb ökológiai lábnyom mindenki számára hasznos eredmény amellett, hogy 
nagyobb biztonságot is jelent.31

A szövetséges nemzetek már a gyakorlatban is demonstrálták az energiafogyasztás 
csökkentésére irányuló eredményeket, módszereket, mint például a mikrohálózatok alkal-
mazása, megújuló energia alkalmazása táborok ellátása végett, ezekkel együtt csökkentve 
a fosszilis anyagok felhasználásának mennyiségét.32 A gyakorlati alkalmazást tekintve 
érdemes megemlíteni Hollandiát, ahol egy NATO-gyakorlaton többek között energia-
hatékony légkondicionálókat és ledvilágítást alkalmaztak a konvencionális fegyverek 
mellett.33  2019-ben  Lengyelországban azt vizsgálták, hogy az energiahatékony felszere-
lések és a hibrid dízel-napenergia működésű rendszerek milyen könnyen integrálhatók 
a műveletekbe.34 Egy a hazánkban tartott NATO-gyakorlat során pedig napelemeket 
teszteltek, amit a 2. kép szemléltet.

Erre az energiahatékonyságra, illetve a kisebb mértékű üzemanyag-fogyasztásra 
való fokozott hangsúly tehát mind alátámasztja azt a tényt, hogy a haderők próbálnak 
jobban alkalmazkodni ahhoz a megváltozott környezethez, amit a klímaváltozás negatív 
hatásai eredményeznek.35 Ehhez pluszban jön, hogy az új helyzethez való alkalmazkodás 
fejleszti az állomány adaptálódási, problémamegoldó és helyzetértékelő készségét, amire 
szükség lehet a konvencionális feladataik elvégzése közben is.

Erre jó példa lehet egy afganisztáni eset, amikor egy falu felszabadítása után is foly-
tatódtak a konfliktusok a helyi lakosság körében is, ami, mint később kiderült, a víz-
hiányból volt eredeztethető egy főképp mezőgazdálkodásból élő közösségben. Ezért 

30 NATO  2020.
31 Squaring military, energy and environmental security: NATO’s approach (2019).
32 Squaring military, energy and environmental security: NATO’s approach (2019).
33 Givetash  2019.
34 Givetash  2019.
35 Givetash  2019.
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a haderő vízgazdálkodási szakértőket hozatott a településre, akiknek hála megoldódott 
a vízhiány és ezzel együtt a konfliktus is.36

2. kép
Napelemek tesztelése egy magyarországi NATO-gyakorlat során
Forrás: Givetash  2019

Ezenfelül olyan szituációk is előfordulhatnak, amikor a gyakorlatban, tehát misszió 
közben bizonyosodik be, hogy milyen kiemelt fontosságú a fenntarthatóság a haderő 
számára. Itt példaként említhető az az ENSZ-misszió Maliban, amikor kutakat fúrtak 
annak érdekében, hogy ellássák vízzel a csapatokat, nem tudva azt, hogy ezzel a közelben 
lévő települések vízkészletét csökkentik. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez ellenséges-
kedést vált ki azokból az emberekből, akiknek segítséget akartak nyújtani, a vízkészlet 
használatának csökkentése érdekében bevezették a víz újrahasznosítását, illetve víztisz-
títási mechanizmusokat,37 amivel egyrészt csökkenteni lehetett a konfliktust, másrészt 
a fenntarthatóság a gyakorlatban is érvényesült, ami rávilágított annak fontosságára.

36 Givetash  2019.
37 Givetash  2019.
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A haderők fenntarthatóságát támogató technológiai eredmények és módszerek 
áttekintése

Az előző fejezetekben már szó esett az energetikában elért eredményekről, illetve a fenn-
tartható haderő koncepcióját támogató néhány megoldásról, ebben a részben pedig 
az egyes haderőnemekre jellemző, gyakorlatban is alkalmazható technológiák bemuta-
tásán lesz főként a hangsúly.

Szárazföldi haderő

A szárazföldi járművek esetében nagyon nehéz egy olyan platformot tervezni, ami minden 
követelménynek megfelel. Alapvető elvárás a haderő szempontjából, hogy nagy fokú 
mobilitással rendelkezzen, ugyanakkor nehéz terepen is el tudja látni feladatát magas 
szintű megbízhatóság mellett, és még csak ezután jön a kezelőszemélyzet védelmének 
ellátása és az elvárt szintű harci képesség.38 Ehhez jön még a fenntarthatóbb energia-
gazdálkodásra és károsanyag-kibocsátásra való igény, aminek napjainkra egyre nagyobb 
jelentősége van. Ezért ezeket a követelményeket figyelembe véve nagyon nehéz dolga 
van a tervezőknek, hiszen a védelem és harci képesség kérdésköre mindenképp súlynö-
vekedéssel jár, ami nagymértékben megnöveli az üzemanyag-felhasználást, a cél pedig 
az, hogy megtartsa eredeti karakterisztikáját – ami a tűzerőt, védelmet és teljesítményt 
jelenti – a csökkenő üzemanyag-felhasználás mellett.39

A cél elérése érdekében tehát a legfontosabb szempont a súlycsökkentés kérdés-
köre – a legoptimálisabb aerodinamikai megoldások mellett –, ami az üzemanyag-haté-
konyság szempontjából elengedhetetlen feltétel. Itt kerülnek előtérbe az olyan modern 
anyagok, mint például a szénszálas kompozitok, amelyek könnyűek és nagy szilárdsággal 
rendelkeznek.40

Jó példa lehet a fejlesztési próbálkozásokra a 3. kép.
Egy másik alternatíva lehet a súlycsökkentés mellett az alternatív meghajtásra épülő 

platformok alkalmazása, ahol szintén lényeges szempont a súly, tehát a legoptimálisabb 
eredményeket ennek a két karakterisztikának az ötvözésével érhetjük el. A hibrid 
és a teljesen elektromos meghajtású rendszerekben óriási lehetőség van, hiszen számos 
olyan pozitív tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek többek között javíthatják a harctéri 
kockázatokat is. Üzemanyag-takarékosak a hibrid rendszerek, ezért csökkenhet 
az üzemanyagigény, ami kevesebb utánpótláskonvojt eredményez, így a rajtaütések 
kockázata is csökkenhet. A teljesen elektromos rendszerek pedig magukkal hordozzák azt 
az infrastruktúrát, amely az energiatárolást, energia-utánpótlást jelenti, és amely a többi 

38 Clausen  2017.
39 Clausen  2017.
40 Magnus Clausen (2017).
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elektromos eszközt is el tudja látni. Továbbá mint taktikai előnyük lehet a csökkentett 
jelsugárzás, amivel növelhető a lopakodás képessége.41

3. kép
DARPA ground X
Forrás: DARPA reveals ground X.  2018

Haditengerészet

A haditengerészet hajói többségben dízel- és gázturbinás meghajtású rendszerek kombi-
nációját alkalmazzák, amelyeknek előnyük az üzemanyag-takarékosság kis és közepes 
távon, emellett jó teljesítményprofillal rendelkeznek egy viszonylag könnyű és  kompakt 

41 Clausen  2017.



2108

Gönczi Gergely

csomagban.42 Hátrányuk viszont, hogy a rendelkezésre álló energia 90%-a  kötött a meg-
hajtás kiszolgálására, így további generátorokra van szükség a többi elektromos rendszere 
ellátására, úgymint a fegyverrendszerek, szenzorok és kisegítő rendszerek.43 Ez a jelenleg 
alkalmazott gyakorlat viszont korlátozza a platform tervezési és továbbfejlesztési lehe-
tőségeit.44

Ugyanakkor a modernizálásra való igény ezen a területen is megvan a fenntartható-
sággal összhangban:45

• A hajótest kialakításának fejlesztése, illetve ellenállást csökkentő anyagok alkal-
mazása elősegítheti az üzemanyag-felhasználást.

• Az alternatív meghajtást biztosító technológiák ezen a területen is rendelkezésre 
állnak, hibrid, elektromos és hidrogén-üzemanyagcellás rendszerek formájában.

4. kép
Type 26 típusú következő generációs hajó
Forrás: Allison  2018

A hibrid meghajtás itt is ugyanazon az elven működik, mint a szárazföldi járműplat-
formok esetében.

42 Clausen  2017.
43 Clausen  2017.
44 Clausen  2017.
45 Clausen  2017.
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Az elektromos hajtás pedig lehetővé teszi új koncepciójú hajócsavarok alkalmazását, 
amelyek hatékonyabb hidrodinamikai tulajdonságaik révén hozzájárulnak az üzem-
anyagfogyasztás csökkentéséhez.

A hidrogéncellás rendszerekre épülő platformok szintén alkalmazható alternatívák 
lehetnek.46

Ezek az alternatív rendszerek hasonló taktikai előnyt is nyújtanak, mint a szárazföldi 
platformok esetében, tehát hatékonyabb lopakodóképességet biztosítanak az alacsonyabb 
jelsugárzásnak köszönhetően.

A modern, fejlett haditengerészeti megoldásokra jó példa lehet az angol Type 26 elne-
vezésű romboló, amit a 4. kép szemléltet.

Légierő

A légierő esetében a légi harcra alkalmas platformokat eleve úgy tervezik, hogy aerodi-
namikailag és anyaghasználat tekintetében a legoptimálisabbak legyenek a maximális 
teljesítmény érdekében.47 Tehát az innovatív fejlesztések a szerkezeti felépítésre vonat-
kozóan már régóta folynak, viszont a teljesítményorientáltság miatt az üzemanyag-fel-
használás kevésbé változott a sugárhajtóművek meglévő eddig jól bevált technológiája 
miatt. Olyan alternatív megoldás, amivel effektíven felváltható lenne a sugárhajtómű 
szerepe egy harci környezetben (például légi harc) – és a pilóta nélküli platformokat itt 
direkt nem vesszük számításba – még nem áll rendelkezésre a gyakorlatban.

Ellenben rendelkezésre állnak olyan fejlesztési lehetőségek, amelyekkel csökkenthető 
a felhasznált üzemanyag mennyisége:48

• A szerkezeti struktúra fejlesztésével, új anyagok alkalmazásával csökkenthető 
a súly, illetve a légellenállás, ezenfelül növelhető a terheléssel szembeni ellenálló 
képesség és a szerkezeti integritás is.

• A sugárhajtóműveket folyamatosan lehet korszerűsíteni.
• Az alternatív üzemanyagok vizsgálata és tesztelése már megkezdődött.
• A pilóta nélküli platformok továbbfejlesztése, hatótávuk és hatékonyságuk növelése.

A személyi állomány eszközei

A modern katona felszerelésének jelentős részét már elektronikai eszközök teszik ki, 
amelyek működésének fenntartásához energiára van szükség. Ehhez viszont szükség 
van olyan nagy kapacitású akkumulátorokra, amelyek hosszabb időtartamot is kibírnak 

46 Clausen  2017.
47 Clausen  2017.
48 Clausen  2017.
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feltöltés nélkül. Ráadásul számolni kell azok fizikai többletsúlyával is, hiszen a teljes 
menetfelszerelések önmagukban sem könnyűek.

Ráadásul abba az irányba haladunk, hogy megjelennek olyan külső vázak, úgyneve-
zett exoskeletonok – amit az 5. kép is szemléltet –, amelyek növelhetik a katona fizikai 
harcképességeit – mint a teherbírás, gyorsaság –, és bár ezek megoldást nyújthatnak 
az előbb említett teherbírás kérdésére, a jelenlegi akkumulátortechnológiákból eredő 
korlátokra nem.

Ezért fontos az olyan új innovatív technológiák támogatása, mint amit a Georgiai 
Technológiai Intézet végez Atlantában, ahol a kutatók olyan energiatermelő ruhát fejlesz-
tenek, ami a viselője fizikai mozgását alakítja át felhasználható energiává. Az úgynevezett 
„piezoelektromos hatás” eredményeként energia termelődik, amit az olyan mechanikus 
terhelés és mozgás hatására érnek el, mint a szívverés, lépések és az enyhe szélmozgás.49

5. kép
Human universal load carrier (HULC) (Személyi külső vázszerkezet [exoskeleton])
Forrás: Husseini  2019

Létesítményfejlesztési alternatívák a jövő bázisainak vonatkozásában

A fenntarthatóság jegyében eddig főként haditechnikai eszközökről és azok működé-
sének technológiáiról volt szól, ami viszont csak az egyik része az egész kérdéskörnek. 

49 Clausen  2017.
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A másik részét azok a technológiák és innovációk jelentik, amelyek a bázisok és egyéb 
létesítmények felépítésére, fenntartható működtetésére és kiszolgálására összpontosí-
tanak. Ez szintén fontos része a témának, hiszen egy bázis üzemeltetése nemcsak mis-
sziós környezetben, hanem békeidőben is energiaigényes és költségigényes. Ráadásul 
az új, fenntartható technológiák kiszolgálásához – amelyek megjelentek az új műszaki 
eszközöknél – megfelelő háttér-infrastruktúra szükséges, amihez elengedhetetlen fel-
tétel a bázisok fejlesztése, ami magában foglalja a megújuló energiaforrások alkalma-
zását, a fenntartható vízgazdálkodást, a szennyvízkezelést, a hulladékgazdálkodást. 
Idetartoznak még az objektumok létesítésénél alkalmazott új építőipari technológiák, 
amelyek összhangban vannak az előbb felsorolt kritériumokkal, így beleillenek ebbe 
az új profilba, amit a következő példa fog szemléltetni.

Egy floridai székhelyű vállalat profilja olyan innovatív szerkezetek előállítása, ame-
lyeket missziókban tudnak alkalmazni a műveleti bázisok felállításakor. Korábban csak 
sátrak, konténerek és rétegelt lemezszerkezetek álltak rendelkezésre, amihez elengedhe-
tetlen feltétel volt a megfelelően elmunkált terep, ami munkagépeket, sok energiát, időt 
és jelentős logisztikát igényelt, ráadásul a kivitelezéshez erre szakosodott személyzetre 
is szükség volt.50

Ezeket figyelembe véve a cég más megközelítést alkalmazott. Olyan hordozható 
és könnyen telepíthető szerkezetet dolgoztak ki, amit bárki gyorsan és hatékonyan össze 
tud állítani szinte bármilyen terepen, a szerkezeti elemek mozgatásához pedig négy 
katona is elég.51 A szerkezeti elemeket a megrendelő igényei szerint gyártják le előre, 
végfelhasználásukat tekintve pedig sokrétűen alkalmazhatók.

A technológia középpontját a cég által szabadalmaztatott rendkívül tartós kompozit 
szerkezetű panelek alkotják, amelyek a 30 cm vastagságot is elérhetik, és igény szerint 
páncélréteggel is elláthatók. Példaképpen egy 640 négyzetméter alapterületű szerkezetet 
tíz ember kevesebb, mint hat óra alatt állít össze komolyabb eszközök felhasználása 
nélkül.52 Függetlenül a szerkezet felhasználási módjától az anyaga termesz-, gomba-, 
penész-, tűz- és rothadásálló, ezen felül kibírja a 249 km/h-s széllökéseket is, a hasznos 
élettartama pedig  15 évre tehető.53

Kiváló energiahatékonyság jellemzi, ami a jó hőszigetelő képességének köszönhető, 
hiszen az „R” értéke – ami ennek a mérési eredményét fejezi ki – minimum 30, de el-
érheti a 72-t is egy átlagos amerikai ház  10-es  értékével szemben.54

Tehát elmondható, hogy mind a tartósság, mind az energiahatékonyság szempontjából 
jól teljesít ez a technológia, aminek egyre nagyobb relevanciája van, hiszen a NATO-ban  
is foglalkoznak a bázisok energiakérdésével. Többek között  2018 szeptemberében indult 
egy projekt, ami a táborok energiahatékonyságának monitorozására irányul az eltérő 

50 Green military structures: saving energy and lives (2018). 
51 Green military structures: saving energy and lives (2018).
52 Green military structures: saving energy and lives (2018).
53 Green military structures: saving energy and lives (2018).
54 Green military structures: saving energy and lives (2018).
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 klímájú régiókban.55 Ezzel meghatározható a jó energiagazdálkodás gyakorlata, amelyben 
nagy szerepe lehet az előbbiekben említett gyakorlati példának is.

Összefoglalás

A fentiek rávilágítottak arra, hogy a klímaváltozásból eredő kockázatokat kellő komoly-
sággal kell kezelni. Ebből a haderőknek is ki kell venniük a részüket, hiszen ők is nagy-
mértékben ki vannak téve a változó időjárási viszonyoknak és a természeti katasztró-
fáknak, ami új helyzetet teremt. Ez a megváltozott környezet mind hazai, mind missziós 
környezetben kihívást jelent, amire a lehető leggyorsabban kell reagálni a működésük 
fenntartása és feladataik ellátása végett.

Ezért fontos az adaptálódási készség fejlesztése a megfelelő technológiák támogatásával, 
amelyekben kiemelt szerepe van a fenntarthatóságnak az energiagazdálkodás, a fenntartás, 
a működtetés és összességében az új technológiák területén.

Ezek az aspektusok már megjelentek a bázisok szintjén, a fejlesztések és tesztelések 
folyamatosan történnek, viszont az egy lassú folyamat, mire az új technológiák és mód-
szerek tömegesen implementálhatók és rendszeresíthetők lesznek a gyakorlatban. De 
az elérendő cél és jövőkép már megvan, amit a 6. kép is jól szemléltet.

6. kép
A zöld haderő víziója
Forrás: Military Green  2013.  2013, 25.

55 NATO  2018.
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A legfontosabb tehát, hogy nemzetközi összefogással folytassák a kutatásokat 
és teszteléseket a fenntarthatóságot elősegítő technológiákkal összefüggésben, hogy 
mihamarabb elkezdődhessen azok gyakorlati implementációja.
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A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatói, 
kutatói és hallgatói aktívan részt vettek a Tématerületi 
Kiválósági Program egyetemi pályázatán. A Biztonság 
és Hon védelem kötet olyan írásokat tartalmaz, ame-
lyek átfogó képet adnak a tudományos kuta tásokról 
és azok eredményeiről. A paletta nagyon széles, aho-
gyan a kutatási portfólió is rendkívül sokrétű. Az anto-
lógiák, könyvek és tudományos cikkek azt mutatják, 
hogy nem csupán a katonai biztonság kérdéseinek 
kutatása folyik. Ez különösen fontos nap jainkban, 
amikor a hagyományos katonai fenyegetéseken túl 
teljesen váratlanul buk kannak fel olyan veszélyek, 
amelyekre korábban soha nem volt példa.

 A kötet témái átfogják a hadtudományi és a kato-
nai műszaki tudományban folytatott kutatások jelen-
tős részét. Az írások összetétele jól szemlélteti a tudo-
mányos közvéleményt foglalkoztató problémákat. 
A hadtudomány és a katonai műszaki tudományok 
művelői folya matosan vizsgálják az új kihívásokat, 
beazonosítják azokat, és megoldásokat keresnek.
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