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BEVEZETŐ 

Kevéssel a század, illetve ezredforduló előtt nem csak a politikusoknak és poli-
tológusoknak kell számtalan vadonatúj problémával szembesülniük, hanem a 
különböző tudományok művelőinek, köztük a hadtudósok —szerencsére egyre 
bővülő — táborának is. Bizonyos szempontból, 10 évvel ezelőtt, a hidegháborús 
korszak végén a tudományos vizsgálódás szempontjából jobb, egyszerűbb és 
áttekinthetőbb volt a helyzet. Azóta számtalan új és megválaszolatlan kérdés 
vetődött fel, miközben a világ két fele sok szempontból — például a szegénység 
és gazdagság, a fogyasztói társadalmakra jellemző óriási ütemű fejlődés és a 
totális elmaradottság szempontjából — tovább távolodik egymástól.  

Ezzel egy időben tovább mélyülnek az egész földet és az egész emberiséget 
veszélyeztető globális válságjelenségek, kezdve az ásványi kincskészletek kime-
rülésétől a minden képzeletet felülmúló környezetszennyezésen át, az állat- és 
növényfajok eltűnéséig, az időjárás ijesztő méretű megváltozásáig és az ózon-
lyuk kialakulásával járó, még csak meg sem becsülhető veszélyek megjelenésé-
ig. Szinte valamennyi tudományág új válaszokat keres. A tudományok fejlődése 
eközben, a felpörgött folyamattal egy időben, az információs forradalomnak 
köszönhetően — a világ gazdagabbik felén — hihetetlen mértékben felgyorsult. 
Ma már Magyarországon is, egy egyszerű és nem is túl jól fizetett egyetemi 
oktató nem csak a munkahelyén tud számítógépen dolgozni, hanem otthonra is 
vehet PC-t, és elérheti az Internetet.  
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Ha kissé megváltozik a szemléletmód, és a dolgozóknak elhiszik, hogy ott-

hon is képesek hatékony alkotómunkát végezni, szakítva a blokkolóóra mentali-
tással, a tudományos kutatómunka előtt a fejlődés új lehetőségei állnak. 

Tíz éve, a két világrendszer szembenállásának megszűnése óta, a világban 
végbemenő folyamatok új erőviszonyok kialakulása felé mutatnak. Új válságok 
és veszélyek alakultak ki. A nemzeti hadseregeknek és szövetségi rendszereknek 
új kihívásokkal kell szembenézni és új feladatrendszereknek kell megfelelni, 
mégpedig egy rohanó ütemben fejlődő világban, egy nehézkesen változó és na-
gyon sérülékeny világgazdasági rendszerben. A felhalmozott hadianyag készle-
tek komoly veszélyt jelentenek. Bármikor megjelenhet egy jelentősebb, jól szer-
vezett nemzetközi terroristacsoport1, egy vallási fanatikusokból álló, könnyen 
irányítható és befolyásolható tömeg, egy-vagy több, komoly anyagi erőforrások-
kal rendelkező diktátor vagy hadúr. Semmi sem garantálja jelenleg, hogy a világ 
nem rohan ismét egy nagy háborúba. A II. világháború óta bekövetkezett és 
jelenleg is folyó kisebb-nagyobb helyi háborúk, népirtások, fegyveres konfliktu-
sok és terrorcselekmények magas száma — különösen, ha figyelembe vesszük a 
világon jelenleg felhalmozott fegyverek és egyéb pusztítóeszközök minőségét és 
mennyiségét — nem sok jót ígér. 

                                                           

 16 

1 A volt Szovjetunióban, illetve a világ számtalan országában magasan képzett, nem egy esetben 
széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkező „szakemberek” sokasága maradt ideiglenesen 
munka nélkül a hadseregek átszervezésnek elnevezett leépítése során. „Tudásuk” kamatoztatása 
sok érdekcsoportnak érhet meg egy kis anyagi befektetést. Manapság meglehetősen könnyű bér-
gyilkost vagy zsoldost fogadni. 
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Egy dolog azonban mind a mai napig nem változott. Valamennyi hadsereg 
annak a társadalomnak a tükörképe, amely kiállítja. A célokat, amelyekért küzd 
és ahogyan küzd, az határozza meg, mit akar elérni az adott társadalom a hábo-
rúval és mit vár el a hadseregétől. Ez a nemzeti haderőkre és a szövetségi rend-
szerekre egyaránt érvényes. 
 

 
Régiónkban a II. világháború óta, az 1956-os és 1968-as események, az 

1980-as évek végén többé-kevésbé békésen bekövetkezett változások, valamint a 
délszláv válság (és polgárháború) kivételével — szerencsére — nem következett 
be háborús konfliktus. Ugyanakkor a frissen alakult demokratikus államoknak 
egy sor gazdasági és politikai feszültség adta föl az igen nehéz leckét. Új kihívá-
sok sorával kell szembenézniük. A migráció, a munkanélküliség, a terrorizmus, 
az embercsempészet, a kábítószeres, a szervezett és a nemzetközi bűnözés való-
sággal rászakadt a régió társadalmaira. Csak tíz év elteltével kezdenek el kibon-
takozni a megfelelő válaszlépések lehetőségei. Napjainkig a politikai élet szerep-
lőinek járatlansága, hozzá nem értése, a túl sok megoldatlan probléma, a tör-
vényhozás túlterheltsége és nem utolsó sorban a hatalomért folyó harc, valamint 
a jogszabály-rendszer hiányosságai kedvezőtlen irányba vitte a rendszerváltást, 
amelynek így jóval kevesebb lett a nyertese és jóval több a vesztese a szüksé-
gesnél. Mindeközben a fegyveres erők és rendvédelmi szervek gyökeres átalaku-
láson mentek át, szinte önvezérlő módon, és eljutottak a mennyiségi átalakulás 
utolsó fázisáig. Ma a minőségi átalakítás és az új feladatoknak megfelelő szerve-
zeti-, eszköz- és feladatrendszer kialakítása van soron. 

Jelen dolgozatban — kapcsolódva a doktori képzés keretében kidolgozni ter-
vezett témához 2 — vizsgálni kívánom a légierő szerepét, a szárazföldi objektu-
mok veszélyeztetettségét és őrizetük, oltalmazásuk, valamint védelmük lehető-
ségeit, figyelembe véve a megváltozott körülményeket és ezen belül elsősorban 
a légierő, valamint a korszerű, mozgékony, nagy hatékonyságú hivatásos (profi) 

                                                           
2 A Magyar Köztársaság határőr szervezetei objektumainak őrizete és védelme. 
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hadseregek és a különleges erők új lehetőségeit. Az anyag összeállításában a 
feltüntetett felhasznált irodalom mellett az Internet nyújtotta — elképesztően 
nagy — lehetőségeket 3 is igyekeztem kihasználni. 

 

ÚJ FEGYVEREK, ÚJ TÍPUSÚ HÁBORÚK 

Napi hír: az izraeli légierő és a nehéztüzérség, válaszul a terrorcselekményre, 
csapást mért a Hezbollah libanoni feltételezett állásaira, illetve bázisaira. Furcsa 
háború ez Izrael részéről, amely 50 éve folyamatosan tart. A XX. századi közel-
keleti háborúkra amúgy is jellemző a repülőeszközök széles körű, tömeges al-
kalmazása. Az 50. születésnapját ünneplő (izraeli) fegyvernem fejlődéstörténetét 
és hadműveleteinek történetét sok országban oktatják a katonai felsőoktatásban. 

Kolumbiában a polgárháború csak tavaly körülbelül 35 000 áldozatot köve-
telt. A volt Jugoszlávia, Bosznia és Koszovó a közvetlen közelünkben, határa-
inktól pár kilométerre szintén véres polgárháború és népirtás tanúja. Tömegmé-
szárlások, háborús bűnök, nemzetiségi ellentétek — és nem csak ez a két példa 
hozható fel. Jelen pillanatban is 32 helyi háború folyik, bárminek is nevezzék 
azokat. 
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3 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen rendelkezésre álló Internet elérés lehetőséget nyújt 
arra, hogy a világhálón fellelhető rendkívül (sőt kissé már túlontúl) bőséges anyagot a lehetősé-
gekhez képest behatóan tanulmányozzuk, képeket és szakirodalmat gyűjtsünk, illetve töltsünk le és 
kapcsolatot teremtsünk hazai és — idegen nyelv(ek) ismeretében — külföldi szakemberekkel.  
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Valamennyi eddigi háború tapasztalataiból egy következtetés biztosan levon-
ható. Mindegyiket az előző háborúk gyakorlati tapasztalatai alapján levont kö-
vetkeztetésekre épülő elméleti okfejtések, direktívák, koncepciók szerint próbál-

ták megvívni. Az újonnan vívott háborúk folyamán rendre, az azóta bekövetke-
zett társadalmi változások és technikai fejlődés természetesen új módszerek, 
vezetési stílus, illetve új és még újabb pusztítóeszközök, valamint az azok elleni 
védekezés bevezetését tették szükségessé. Az újítások bevezetésének ára gyak-
ran igen magas volt, emberéletek százaiba, később ezreibe, tíz, százezreibe, majd 
ebben az évszázadban millióiba került. Erre többek között az I. világháborúban 
kialakult és évekre megmerevedett állóháború minden képzeletet felülmúló 
veszteségei és áldozatai mutatják a legjobb példát. Ekkorra ugyanis a fegyverek 
tűzereje, a korszerű nagyiparon alapuló utánpótlás, a korszerű logisztikai rend-
szerek kiépülése és a sorkötelesek megfelelő száma — és nem utolsó sorban 
könnyű és gyors kiképezhetősége — a hadviselő felek lehetőségeit és erőviszo-
nyait közel egyenlővé tette. 

A II. világháborútól napjainkig eltelt — történelmi szempontból igen rövid — idő-
szak alatt láthattunk példákat azonos erejű ellenfelek közti összecsapásokra4 és eltérő 
feltételekkel rendelkezőkére is. A két világrendszer is összemérhette erejét nem egy — 
szerencsére világháborúba nem torkolló — helyi háborúban és háborúig nem fajuló 
konfliktusban 5. 

A történelem során egyre rövidültek azon időszakok, amikor a hadvezérek-
nek aránylag állandó elemeket lehetett alkalmazni a hadviselés során. Ilyen 
szempontból Wellington például szerencsés volt, hiszen egy olyan, majdnem két 

                                                           
4 Számtalan belháború, törzsi háború és polgárháború példa erre. 
5 Korea, Kambodzsa, Vietnam, kubai válság stb. 
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évszázados időszak tetőpontján vezethetett hadsereget, amelyben szinte semmit 
sem változott a hadviselés. A lőpor már a XVI. században forradalmasította a 
harcteret, szertefoszlatva a hadviselés négyezer éve alkalmazott alapszabályait, 
társadalmi változásokat is vonva maga után, hiszen kémiai energiával helyettesí-
tette a testi erőt. Ezáltal az izmos hivatásos harcossal egy szintre emelte a rosszul 
táplált és sietősen kiképzett katonát, és a lovas méltó párjává, ellenfelévé tette a 
gyalogost. Ugyanakkor átrendezte a hatalmi viszonyokat, és úgy hatott a köz-
pontosított erős államhatalmak kialakulása irányába, mint addig semmi más. 

A lőpor felfedezésétől az újabb korszakig, a tömegpusztító (ABV) fegyverek meg-
jelenéséig, történelmi léptékkel mérve igen rövid idő telt el. A legújabb forradalmi 
változást az információs forradalom és a nagy találati pontosságú pusztítóeszközök 
megjelenése — valamint a géntechnika és ki tudja még, mi minden — hozta, illetve 
hozza.  

Ugyanakkor megjelent az államilag már a második világháború során is al-
kalmazott, azonban mára a „szegény” államok, a különböző szélsőséges politikai 
szervezetek és vallási irányzatok alapvető és sajnos egyre gyakrabban alkalma-
zott „fegyverévé” vált terror, amely nem más, mint megkülönböztetés nélküli 
támadás. 

Ide sorolható minden olyan erõszakos cselekmény vagy azzal való fenyege-
tés, amelynek elsõdleges célja, hogy rettegést keltsen a polgári lakosság körében, 
jóllehet a fegyveres erőknek elvileg tilos polgári lakosság ellen megtorlásként 
támadást intézni. A terror azonban mára – kevés kivételtől eltekintve - nem első-
sorban a fegyveres szervezetek részéről fenyegető veszély. 

A Hadtudományi Lexikon szerint: „rettegést keltenek a különféle kegyetlen-
ségek, kollektív büntetések, kegyelem kizárásának bejelentése és a támadás 
megfélemlítést célzó esetei is. Megkülönböztetés nélküli, ezért (a fegyveres erők 
részére6) tiltott az olyan támadás, amely nem meghatározott katonai célpont 
ellen irányul, vagy amely során olyan harcmódot vagy harceszközt alkalmaznak, 
amelyeket nem lehet meghatározott katonai célpont ellen irányítani, vagy amely 

hatását nem lehet megfelelő módon korlátozni, és ezért minden ilyen esetben 

                                                           

 20 
6 A szerző megjegyzése. 
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megkülönböztetés nélkül, egyaránt sújtja a katonai célpontokat és a polgári sze-

mélyeket és a polgári javakat. Megkülönböztetés nélküli többek között az olyan 
bombázás, amely egyetlen katonai célpontnak tekint több, egymástól különálló 
és jól megkülönböztethetõ katonai célpontot városban vagy más lakott helyen, 
vagy más olyan helyeken, ahol polgári személyek, illetve polgári javak tömörül-
nek. Megkülönböztetés nélküli továbbá az olyan támadás, amely a polgári lakos-
ság körében feltehetõen annyi áldozatot követel és annyi sebesültet okoz, vala-
mint a polgári javakban olyan kárt idéz elõ, hogy azok önmagukban vagy együt-
tesen meghaladnák a támadástól várható konkrét és közvetlen katonai elõny 
mértékét 7. Ilyen megítélésûek a zóna-, övezet- és szõnyegbombázások. Kifeje-
zetten terrorfegyver volt a német hadvezetés által a II. világháborúban használt 
1944. június 16-tól London ellen bevetett „csodafegyver”, a V–18 nevû pilóta 
nélküli szárnyas bomba. 1944. szeptember 8-tól a még hatékonyabb V–2 rakétá-
val támadták Párizst, Brüsszel és más városok polgári célpontjait. Ezek 
elõrejelzésére nem volt mód. Válaszul az angol hadvezetés, Churchill javaslatá-
ra, a „Thunderclap”9 fedõnevű terv során terrorbombázással támadta 1945. feb-
ruár 18-án Drezda lakosságát 805 angol bombázó repülõgéppel, majd ápr. 14-én 
500 bombázóval Potsdam polgári célpontjait.” 

A fenti idézet jól tükrözi az új típusú háborúk lényegét. Mára elmúlt a hős, 
harcos férfiú eszményképének varázsa. A történelem nosztalgikus, meseszerű 
világába merült a kemény harcosok által szemtől szemben vívott, egyenrangú 
felek közti közvetlen küzdelem, mint a középkori lovagoké, illetve az antik világ 
                                                           
7 1977. évi I. genfi kiegészítõ jegyzõkönyv 49. És 50. Cikk 
8 Vergeltung = megtorlás 
9 Mennydörgés 



JÓSZAI JÁNOS 

 22 

                                                          

harcosaié. Ugyanígy történelmi mesévé vált a hős hadvezér és vallási vezetőként 
mai napig is sok katona által tisztelt példakép, Nagy Sándor féle birodalomépítő 
háborúk eszménye. 

Az új típusú fegyverek és háborúk legfrissebb és legkézzelfoghatóbb példája 
a Hatnapos Háború óta a Sivatagi Vihar és — legeslegfrissebbként — a Sivatagi 
Róka elnevezésű hadművelet. E legutóbbit elemezve nyilvánvalóvá válik, hogy 
új értelmezést nyert a háború fogalma is. Eszközei és módszerei, s ezáltal ered-
ményei és következményei is alaposan megváltoztak. 

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia által Irakra mért légi csapás sok 
elemző szerint nem is nevezhető háborúnak. Az 1991-es Öböl-háború óta Irakra 
mért legkeményebb katonai csapás időzítését számos szakértő és a világ egy 
része elfogadhatatlannak, annak valódi célját pedig értelmetlennek tartotta, illet-
ve tartja. Ráadásul, mivel a bombázásra az ENSZ BT konkrét jóváhagyása nél-
kül került sor, sok politikai elemző az akciót az Egyesült Államok nyílt világ-
csendőri fellépése premierjének tartja.10 

Egy azonban biztos. A Sivatagi Vihar és a Sivatagi Róka egyaránt a legkor-
szerűbb légi támadó és elhárító rendszerek segítségével vívott, új hadviselési 
korszak kezdetét jelentő eseményként vonul majd be az emberiség történetébe, 
mint a nagy távolságból alkalmazott, nagy pontosságú támadóeszközök megje-
lenésének és alkalmazásának időpontja. Jellemző még a saját és az ellenséges 
élőerő-veszteség minimális volta. (Ez utóbbi feltehetőleg elsősorban a földi ob-
jektumok kezelő- és őrszemélyzetéből, valamint az eltévedt, hibás eszközök 
általi pusztításból adódnak. Ugyanakkor a polgári lakosság veszteségei sem 
számottevőek, ráadásul elkerülhetőek is lettek volna, hacsak nem az iraki fél 
szándéka szerint — az USA terrorizmusának bizonyítása céljából — következ-
tek be.) Az is nyilvánvaló, hogy minden idők eleddig legdrágább harccselekmé-
nyeinek lehettünk tanúi. Mindkét háború az anyaországtól nagy távolságra került 
megvívásra. Jóllehet ez az Egyesült Államok és sok más nagyhatalom történeté-
ben nem először fordul elő. A Sivatagi Rókánál szárazföldi erők alkalmazására 
nem került sor, vagy legalábbis erről nem szóltak a hírek. (Elképzelhető, sőt igen 
valószínű, hogy diverziós–felderítő csoportokat is bevetettek célfelderítési, illet-
ve célpontosítási feladatokkal.) 

Szintén új vonás, hogy az egyik hadviselő fél, jelen esetben az iraki hadsereg 
teljesen tehetetlen, miközben a másik, a csapást mérő hadsereg, illetve a légierő 
sértetlen, hiszen a nagyszámú bevetés során saját veszteség egyáltalán nem volt. 

 
10 Tony Blair a bírálatokra például csak annyit mondott, hogy „Amerika a jó védelmezője a vilá-
gon”, s ezért kell kiállni mellette. A NATO létrehozásának 50. évfordulójára Washington egy új 
stratégiát igyekszik kidolgozni, amelyben deklarálná, hogy az észak-atlanti katonai szövetségnek a 
cselekvéshez nincs szüksége az ENSZ mandátumára. A külügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, 
hogy Washingtonnak elidegeníthetetlen joga, hogy nemzetközi engedély nélkül is fellépjen. 
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A vesztes fél győzelmi ünnepet ült, jóllehet a mintegy 400 manőverező robotre-
pülőgép jelentős károkat okozott a tömegpusztító fegyvereket előállító kapaci-
tásban, a katonai és biztonsági infrastruktúrában (a teljes megsemmisítésről hi-
vatalosan szó sem volt, hiszen az pusztán légitámadással nem lehetséges). Az 
amerikai külügyminiszter által meghatározott 3 fő cél közül tehát csak egy telje-
sült.11 A célpontok kiválasztása is jellemző: a különleges biztonsági szolgálat és 
a köztársasági gárda állásai, a Baath-párt bagdadi irodái, a Szaddam család „hát-
országa”, azaz Tikrit városa és Baszra olajfinomítói. 

Az új típusú fegyverek — alig néhány év alatt — tovább tökéletesedtek. Egy 
műholdas irányítórendszernek köszönhetően, például a cirkálórakéták a célpontok 
90 százalékát telibe találták. 

Reális a veszélye a tömegpusztító fegyverek bevetésének is. A nukleáris 
fegyver-arzenál teljes felszámolásáig állandósult a fenyegetettség. Az Irakban 
tevékenykedő ENSZ-bizottság hétéves tevékenysége eredményeként 40 000 
vegyi töltetet, 700 tonna veszélyes vegyi anyagot, 48 rakétát és 30 vegyi és bio-
lógiai fegyverrel ellátott rakétafejet semmisítettek meg. Felszámoltak egy 
bakterológiai hatóanyag-gyárat is. Becslések szerint azonban az iraki diktátor 
még 30 000 vegyi töltettel és 4000 tonna mérgező anyaggal rendelkezik. Ez 
iszonyatosan nagy mennyiség. 

A fenti veszélyeken túl egyre erősödő migrációval, embercsempészettel, 
fegyvercsempészettel, a hasadóanyagok és más veszélyes anyagok kereskedel-
mével, kábítószer csempészettel és a kábítószerrel kapcsolatos, valamint egyéb 
szervezett és nemzetközi bűnözéssel kell szembenéznünk, miközben súlyos vál-
sággócokat kéne lokalizálni, illetve felszámolni. A nemzetközi szervezetek 
nyomása kevés, az elrettentés és a béketeremtés, illetve fenntartás kevés helyen 
jár eredménnyel. Mindeközben a fejlett nyugati társadalmak folyamatosan öre-
gednek és létszámuk is egyre fogy, míg a legelmaradottabb, illetve kevésbé fej-
lett térségekben rohamosan, sőt ugrásszerűen nő a népesség. 

A háborúkon túl a fegyveres konfliktusok és válságok kezelésében, a terro-
rizmus elleni harcban, a béketeremtésben és fenntartásban mindeközben jelentő-
sen nő a légierő szerepe. Különösen jól megfigyelhető ez az elrettentésben és 
visszatartásban, s ennél sokkal kevésbé — a békeidőszakban is kiemelkedően 
fontos feladatnak minősülően — az objektumok őrizetében és oltalmazásában. 

Egy dolog azonban napjainkra sem változott. A politikusok döntenek az 
alapvetést illetően, azaz, hogy: 

⎯ mikor (például: kedvezőnek ítélt általános és konkrét helyzet, évszak, 
napszak, esetleg vallási ünnep); 

 
11 A másik kettő: középtávon Bagdad rákényszerítése az Irakkal kapcsolatos ENSZ-határozatok 
maradéktalan végrehajtása, elsősorban a tömegpusztító fegyverek  leszerelése. Hosszú távon a cél 
a diktátor megbuktatása. 
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⎯ hol (érdekszféra, kontinens, ország, hadszíntér stb.); 
⎯ kivel (a szövetségi rendszer, a fegyveres erők összetétele, kiképzettsége, 

szervezési módja stb. (például: egyre inkább magasan képzett, kis lét-
számú, jól felszerelt, mozgékony, önkéntes haderővel)); 

⎯ mivel (légierő, különleges erők, légideszant, szárazföldi erők, tüzérség, 
haditengerészet); 

⎯ hogyan (az alkalmazás, bevetés(ek) konkrét módja); 
⎯ ki ellen (ki az ellenség és miért); 
⎯ és mit kell a fegyveres erőknek végrehajtani (például: melyek a meg-

semmisítendő célpontok, objektumok, vagy mely területeket kell elfog-
lalni vagy megvédeni). 

Ehhez elsősorban a biztonsági stratégiát kéne meghatározni. A szövetségi 
rendszer kérdése már eldőlt. A NATO tárt karokkal vár minket. Most már csak 
arra kellene vigyáznunk, hogy ne a legszegényebb, legkisebb testvér szerepét 
osszák ránk, amint az már történelmünk során néhányszor megesett  A saját 
haderő, illetve annak részei alkalmazásának elsődleges szempontja pedig remél-
hetően egyre inkább a saját élőerő kímélése lesz, jóllehet a költségtényező a 
továbbiakban is fontos szerepet játszik. Félő az is, hogy két haderőnk — egy 
kompatíbilis és egy „mezítlábas” — alakul ki. Csak bizakodhatunk, hogy a min-
denkori kormányzat igénybe veszi szakértők, szakemberek, hadtudománnyal 
behatóan foglalkozó, megfelelően képzett, nagy gyakorlati tapasztalatokkal ren-
delkező, idegen nyelveket beszélő hadtudósok és tanácsadók segítségét. 

AZ OBJEKTUMŐRIZET JELENTŐSÉGE KORUNKBAN 

Már az ókori háborúkban is fontos szerepet kapott az utánpótlási útvonalak, a 
táborok és raktárak őrzése, védelme. Hadjáratok sorsa múlhatott ezen. A külön-
böző objektumok, mint elsősorban például a vezetési pontok, a csapásmérő esz-
közök indítóállásai, a repülőterek, a fegyvergyárak, a különböző raktárak és 
utánpótlási útvonalak pusztítása elsőrendű feladattá vált korunk háborúiban. Az 
új fegyverek megjelenése és az új típusú háborúk minden eddigit felülmúló le 
hetőségei miatt az objektumőrizet jelentősége nemhogy csökkent, de számotte-
vően nőtt. Az objektumok elleni támadások lehetősége mára már nem csak a 
háborúk folyamán, illetve az azokat megelőző időszak során áll fenn, de bekö-
vetkezhet a hosszú békeidőszak alatt is. Azonban rendkívül nagy a valószínűsé-
ge annak, hogy az objektumok veszélyeztetettsége — túl a békeidőszaki, terro-
risták általi fenyegetettségen — a különböző válsághelyzetekben, a háborús 
küszöb alatti konfliktusok és természetesen a háborúk során — és különösen 
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annak kezdeti időszakában — jelentősen megnő, hiszen pusztításukkal a befek-

tetett idő és pénz, az igénybe vett erő és eszköz aránytalanul kedvezően megté-
rül. 

E tény világossá válik, ha tisztázzuk az objektum, a katonai objektum fogal-
mát. 12 

⎯ Körülhatárolható területen elhelyezkedő erő- és eszközcsoportosítás. 
⎯ A hadszíntéren a hadászati, hadműveleti, illetve harcászati irányokban 

elhelyezkedő politikai, gazdasági vagy katonai jellegű létesítmény, tá-
maszpont, átjáró, természetes képződmény vagy mesterséges építmény, 
műtárgy, amelynek birtokba vétele, megtartása, működőképességének 
biztosítása döntő hatással van a csapatok elé tűzött célok elérésére. Az 
objektum lehet hadászati, hadműveleti és harcászati jelentõségû. 

⎯ Katonai szervezet, technikai eszközök és anyagok elhelyezésére, illetve 
kiképzési célokra szolgáló létesítmény a hozzá tartozó területekkel. 

* object * ouvrage, établissement, objectif * das Objekt * obiettivo, impianto 13” 
Védett objektumnak nevezzük a fentiekből következően a Magyar Köztársa-

ság biztonságpolitikai és honvédelmi alapelveivel összhangban, rendkívüli álla-
potban és körülmények között az állami és katonai vezetés folyamatosságának 
fenntartása érdekében kialakított objektumokat, illetve a kormány vagy a bel-
ügyminiszter által — őrzés és védelem szempontjából — kijelölt a Köztársasági 
Őrezred hatáskörébe utalt épületeknek és zárt területeknek az összességét. A 
                                                           
12 Hadtudományi Lexikon (Magyar Hadtudományi Társaság, Akadémia Kiadó, Bp., 1995. Főszer-
kesztő: Dr. Szabó József, ISBN 963 045 226 X, 8) 
13 Az idegen nyelvű meghatározások sorrendje (a továbbiakban is): *angol, *francia, *német, 
*olasz 
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fenti fogalomkör a nemzetközi szakirodalomban is hasonlóképpen van minden-
hol meghatározva. 

 
Napjainkban elsősorban azért nőtt meg az objektumok őrizetének jelentősé-

ge, mert a világ egyre több országában alakítják, szervezik át a nagy létszámú, 
kötelező katonai szolgálaton alapuló tömeghadseregeket kis létszámú, önkéntes, 

hivatásos „zsoldos” fegyveres erőkké. A katonai hivatás így egyre inkább hivatássá 
válik, és a lakosság egyre nagyobb része marad mindennemű honvédelmi képzés, sőt 
ismeret nélkül, miközben erre nagy szükség lenne, és a különböző „túlélőtáborok” 
népszerűségéből következően igény is van. Az objektumokat, vezetési pontokat érő 
esetleges csapás révén szakértők és vezetők nélkül maradó lakosság, irányítás és szer-
vezettség híján, az ellenségnek számottevően jobban kiszolgáltatott. 

Az objektumok, illetve az azokban telepített eszközök és az ott tárolt készletek 
megsemmisülése, az éppen ott tevékenykedő vezető és kiszolgáló állomány ideiglenes 
vagy végleges harcképtelenné válása háborúban, illetve az azt megelőző időszakban, 
vagy kisebb konfliktusok, háborús küszöb alatti cselekmények során végveszélybe 
sodorhatja a fegyveres erőket és végső soron az országot a honvédelmi képesség vég-
letes csökkenésével. 
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A fentiekből következően jelentősen megnőtt az objektumok és ezen belül kiemel-
kedően a védett objektumok őrizetének jelentősége. A védelem szerves részét kell 



A REPÜLŐCSAPATOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A FÖLDI 
OBJEKTUMOK ELLEN, A BÉKETEREMTŐ ÉS FENNTARTÓ TEVÉKENYSÉGBEN ÉS 

A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN 
 

 27 

                                                          

hogy képezze a hagyományos őrzésen túl az objektum megközelítési útvonalainak 
ellenőrzése és oltalmazása. E feladatban a légtér folyamatos — rádiólokációs eszkö-
zökkel történő — figyelésén túl a légierőnek is kiemelkedően fontos feladata van. 
Ezek közül a helikopterekkel történő közelbiztosítás emelkedik ki a légi támadó ellen-
ség elleni harc mellett. 

Hazánk geostratégiai helyzete és a kis távolságok miatt célszerű fenntartani és 
megfelelően felszerelni a gyors reagálású különleges erőket, amelyek békeidőszaki 
feladatai között szerepelhet, akár kiképzési céllal is, a rendvédelmi erőkkel szoros 
együttműködésben, a terrorizmus elleni harcon túl az objektumok rendszeres ellenőr-
zése és a védelmi stratégiák kidolgozásában való közvetlen részvétel. A védelem régi 
alapelvét kell csak betartani: „gondolkozz az ellenség fejével!” 

A légi eszközökkel gyorsan bejárható hadszíntér, különösen, ha oly kínosan ra-
gaszkodunk a védelmi hadművelethez, s ha azt is figyelembe vesszük, hogy az egész 
ország milyen könnyen járható lánctalpas eszközökkel, indokolttá teszik a légierő 
kiemelt fejlesztését. Ehhez jól kiépített, jól védhető, korszerű objektumokra és színvo-
nalas objektumőrizetre is szükség van. A légimozgékonyságot szállító helikopterek 
sokaságával, az esetleges ellenség elrettentését, illetve visszaverését korszerű csatahe-
likopterekkel kell biztosítani. 

Ha a nem túl korszerű rendőrségi helikopterekkel14 Budapestről az ország legtávo-
labbi részeibe is kényelmesen el lehet jutni 30–50 perc alatt, de Sármelléktől Nyíregy-
házáig sem tart tovább az út, mint közepes forgalom mellett. Megkülönböztető jelzést 
nem használó személygépkocsival átjutni a fővároson bármely irányban, jogosan le 
lehet vonni azt a következtetést, hogy a repülőcsapatokat és a rendvédelmi szerveket a 
lehető leggyorsabban el kell látni a lehető legtöbb és legkorszerűbb szállító és harci 
helikopterrel. Eljött az ideje annak, hogy egyszer a bűnüldöző szervek a bűnözőkénél 
jobb lehetőségekkel rendelkezzenek. 

AZ OBJEKTUMOK ELLENI TÁMADÁS LEHETŐSÉGEI 

Az objektumok ellen többféle célból indulhat támadás. Ilyen lehet például az ott tárolt 
anyagi javak, vagy adott esetben fontos okmányok megszerzése, a személyzet vagy 

 
14 Az a megtiszteltetés ért, hogy ORFK Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóságnak 1990. július 1-jei 
megalakulásától tagja lehettem. A Szakirányítási és Ellenőrzési Osztály létrehozásakor – amely 
rendőr-hatósági szempontból felügyelte Magyarország valamennyi repülőterét – módom nyílt az 
egész országot bejárni, többnyire helikopteren, ily módon széles körű tapasztalatokra tehettem 
szert a polgári és katonai repülés terén. 
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VIP15 személy elfogása vagy megsemmisítése, illetve a teljes objektum működéskép-
telenné tétele vagy teljes megsemmisítése. Mindez hordozhat természetesen politikai 
célokat is. 

 

A repülőeszközök megjelenésével szinte egy időben kialakult azok, katonai 
felderítésre történő alkalmazásában betöltött szerepén túl, a pusztításra, csapás-
mérésre való igénybevételük is. Napjainkban folytatódik a légierő jelentőségé-
nek növekedése. Lassan el sem képzelhető, hogy a jövő háborúi ne a csapásmérő 
és szállító helikopterek és repülőgépek, valamint manőverező robotrepülők tö-
meges alkalmazásával folyjon le.  

Az „objektumok pusztítása”16 meghatározás a fentiekből következően első-
sorban a repülõerők által használt fogalom, amelynek jelentése: földi objektu-
mok rombolása repülõgépek és helikopterek fedélzeti fegyvereivel. A rombolás 
mértékétõl függõen különbözõ pusztítási fokok határozhatók meg. Ezek: lefogás, 
üzemképtelené tétel és megsemmisítés. E pusztítási fokok a harctevékenységbõl 
kiesés idejével jellemezhetõk. Így a lefogás legalább egy-két óráig, a megsem-
misítés pedig minimum hét-nyolc napig tartó kiesést, illetve helyreállítási mun-
kaidőigényt jelent. A pusztítás foka százalékosan is kifejezhetõ. Típusobjektu-
mokra vonatkoztatva táblázatokban rögzítik a szükséges pusztítás mértékét. Ál-
talában a 15–20% közötti veszteségokozás kielégíti a lefogás mértékû pusztítást, 
a megsemmisítéshez viszont 50%-nál nagyobb pusztítás szükséges. 

                                                           
15 VIP: nemzetközileg elfogadott angol eredetű = Very Important Person = különösen fontos sze-
mély 
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16 *destruction of objects *destruction des installations/objectifs *die Objektenzerstörung 
*sterminio d'obiettivi 
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Az objektumok pusztításának másik „kedvelt” módja diverziós csoport, illet-

ve diverziós felderítő csoport17 alkalmazása. Mivel ezeket a csoportokat általá-
ban az ellenség mélységében levő objektumok ellen vetik be, alkalmazásuk szin-

te elképzelhetetlen légi szállítás, légi támogatás, illetve a feladat végrehajtása 
utáni — ismét csak légi eszközzel történő — kihozásuk nélkül. A diverziós 
felderítõcsoport ugyanis nem más, mint nem hagyományos hadviselésre felké-
szített, jól kiképzett, fegyveres konfliktus vagy azt megelõzõ idõszakban beve-
tésre szánt, átszivárogtatással, átdobással vagy hátrahagyással telepített, általá-
ban öt-tizenkét főből álló, technikailag jól felszerelt csoport, amelynek a tevé-
kenysége a hírszerzésen túl elsősorban állami, katonai vezetési pontok támadá-
sával a vezetés mûködõképességének gyengítésére, bénítására irányul.  

Feladata lehet még katonailag, hadászatilag fontos ipari, energetikai, közle-
kedési, hírközlési objektumok, raktárbázisok bénítása, rombolása, illetve mene-
tet végrehajtó csapatok, utánpótlást végzõ szállítmányok akadályozása, támadá-
sa, tönkretétele. E mellett hadifoglyok kiszabadítására, lázadás szervezésére, 
együttműködésre hajlandókból fegyveres ellenálló csoportok szervezésére, ki-
képzésére is igénybe vehetik őket. A diverziós felderítõcsoport a kis létszámá-

                                                           
17 * diversion-reconnaissance *grouppe d'éclairge et de subversion *die Diversantaufklärer-Truppe 
*gruppo di esplorazione 
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ból, elszigetelt működésébõl eredõen kerüli a nyílt harcot, erejét a feladatnak 
megfelelõen gyorsan széttagolja vagy összpontosítja.  
 

A mélységi felderítésben is döntő szerepet kapnak a légierő, illetve a légi 
szállító és támadóeszközök, hiszen ez a hadászati, a hadműveleti és a harcászati 
felderítés egyik meghatározó felderítési neme, amely az ellenség harcászati, 
közeli hadműveleti és hadműveleti mélységében a fontos objektumok felderíté-
sét, rombolását, megsemmisítését hajtja végre a különlegesen kiképzett mélységi 
felderítõegységekbõl, alegységekbõl alkalmazott csoportokkal. Ezek képesek 
több napon át tevékenykedni, különleges feladatokat végrehajtani, a megszerzett 
felderítési adatokat rövid idõn belül jelenteni. A 4–7 fõs csoportok ugyanis álta-
lában légi úton, kirakással vagy ejtõernyõs ugrással jutnak az ellenség mélysé-
gébe. 

 
A mélységi felderítés18 fõ feladata az ellenség vezetési pontjainak, 

felderítõ-csapásmérõ rendszerei földi elemeinek, tömegpusztító eszközeinek, 
harcászati és hadműveleti tartalékainak, repülõtereinek, légvédelmi rakétaegysé-
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18 * deep reconnaissance *reconnaissance dans la profondeur *die Tiefanaufklarung *ricognizione 
in profonditá 
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gei álláskörletének és más fontos objektumainak a felderítése. Alapvetõ felderí-
tési módja a figyelés, az átvizsgálás, a lesállás és a rajtaütés. E feladatok napja-
inkban a csapásmérő erők célravezetését is magában foglalja. 

Az objektumok elleni támadás — egyáltalán nem új — módja a légideszant 
csapatok bevetésén túl a speciálisan képzett, jól felszerelt „diverzánsok” 
alkalmazása19. Azonban e területen is nőtt a légierő szerepe, hiszen a kis létszá-
mú, de nagy hatékonyságú csoportok célba juttatásának és kimentésének is szin-
te egyedül lehetséges eszközei. A HUREY-k tömeges alkalmazása a vietnami 
háború során bizonyította a ma is eredményes eljárás hatékony

A siklóernyővel felszerelt 3–5 fős csoport, kézifegyverein és a túléléshez el-
engedhetetlen felszerelésen túl, képes legalább egy mázsányi nagy hatóerejű 
robbanóanyagot magával vinni. Gyorsan, észrevétlenül és pontosan megközelít-
hetik a célobjektumot és a robbanóanyagok pontos, szakszerű elhelyezésével 
nagy pusztítást vihetnek benne végbe. A hadműveletek, illetve a megelőző fel-
adatok, de az egyéb tevékenységek — mint a béketeremtő és fenntartó művele-
tek stb. — tervezésekor célszerű tehát a csapások módját, a ráfordítás és megté-
rülés arányait alapadatként figyelembe venni. 

CSAPÁS A HARMADIK DIMENZIÓBÓL 

A LÉGIERŐ SZEREPE AZ OBJEKTUMOK 
PUSZTÍTÁSÁBAN ÉS A NAGY MOZGÉKONYSÁGÚ/ 

KÜLÖNLEGES ERŐK ALKALMAZÁSÁBAN 

A megsemmisítendő, illetve pusztítandó objektumokat tehát a légi- és űreszkö-
zökkel folytatott felderítésen túl légimozgékonyságú felderítő, mélységi felderítő 
és diverziós felderítő csoportok is kutatják, figyelik. A célok pontosítását pedig a 
különböző eszközökkel történő csapás követi. Ez nagy távolságok esetén alapve-
tően a légierőre, illetve a csapásmérő légi eszközökre hárul. A csapás tehát egyre 
inkább a harmadik dimenzióba helyeződik át. A mai, korszerű csapásmérő repü-
lők, és a vietnami háború óta tömegesen alkalmazott, egyre hatékonyabb heli-
kopterek gondosan összehangolt alkalmazása a korszerű fegyveres küzdelem 
alapját képezi. 

 
19 Búvár Kundtól a Piszkos Tizenkettőn át a palesztin terroristákig széles a példák skálája. 
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Az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia által a Ramadan előtt Irak 
ellen végrehajtott támadás nem más, mint a harmadik dimenzióból végrehajtott 
csapás és így az új típusú háborúk egyik legszemléletesebb példája. A konkrét 
indítékok és a politikai helyzet elemzésén túllépve, a hadtudomány szempontjai-
nak kizárólag a szigorúan katonai vonatkozásait szem előtt tartva kirajzolódik a 
szinte kizárólag egy haderőnemmel, a légierővel végrehajtott „furcsa” háború 
képe. Sajnálatos tény, hogy ez a ma még szerencsére egyoldalú háború eszkalá-

lódhat, és a szegényebbik fél olcsó, ám nagy pusztító hatású fegyverek bevetésé-
vel és terrorakciókkal reagálhat. A győzelem kérdése sem teljesen egyértelmű, 
mivel az egyik fél egyértelműen győztes — hiszen jelentős pusztítást okozott 
nagy találati pontosságú, korszerű és igen drága eszközeivel, miközben saját 
vesztesége nem volt —, míg a másik fél nem egyértelműen vesztes, hiszen a 
győztes a kitűzött célok nem mindegyikét érte el. Az irakiak, nem hivatalos ada-
tok szerint, katonákból 62 halottat és 180 sebesültet, míg a polgári lakosságból 
68 halottat és több száz sebesültet vesztettek. A civil veszteségek sok szakértő 
szerint a diktátor előzetes elképzelései szerint alakultak, aki nem engedélyezte az 
időbeni riasztást, és a veszélyeztetett objektumok köré, illetve azok közelébe 
„önkénteseket” vezényelt. 

A támadó fél sikerét a nemzetközi visszhang, illetve a tömegpusztító fegy-
verarzenálban okozott tényleges veszteség erőteljesen megkérdőjelezi. Szakértők 
becslései szerint Irak rendkívül rövid idő alatt képes újra előállítani anthrax bio-
lógiai fegyvert és VX vegyi fegyvert. Valószínű, hogy mindkettőből jelenleg is 
van jól elrejtett készlete. Előbbi a világ legmérgezőbb anyaga, baktérium, 
amelyből egyetlen porszemnyi már halálos. Utóbbi a központi idegrendszert 
megbénító, oxigénnel egyesülve gázzá alakuló, színtelen, szagtalan folyadék, 
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melynek halálos adagja 10 milligramm, azaz egyetlen csepp. A valódi eredmény 
a teljes készlet tökéletes megsemmisítése, a diktátor uralmának megtörése és a 
demokratikus átalakulás megkezdésének elősegítése lett volna. Mindez azonban 
a csapás előkészítettségét, lefolyásának szervezettségét és hatékonyságát nem 
kérdőjelezi meg. 

Az összes légitámadás egyhetedét Nagy-Britannia vadászbombázói20 hajtot-
ták végre. Az Egyesült Államok csaknem 300 repülőgépet vetett be. Ezek a ha-
ditengerészet21 és a stratégiai légierő22 eszközei. 

A főszereplő az Öböl-háború óta tökéletesített Tomahawk és az ALCM robotrepü-
lőgép volt. Robotrepülőkből több mint 300-at hajókról, míg 100-at B–52-es nehéz-
bombázókról indítottak23. A csapásokat így összességében tehát a rendkívül pontos és 
hatékony felderítés, a nagy pontosságú és nagy pusztító erejű, nagy távolságról 
indított pusztítóeszközök alkalmazása jellemezte. Az iraki — amúgy nem kor-
szerűtlen — légvédelem a megelőző csapásoknak és az ultramodern légi eszkö-
zöknek köszönhetően teljesen hatástalan volt. Ez számunkra is fontos kérdéseket 
vet fel.  
 

A harci helikopterek harckocsik elleni hatékony alkalmazására ismerjük már 
jól a példákat. A Sivatagi Vihar pedig a légvédelmi eszközeink hatékonyságát 
kérdőjelezi meg, hiszen azok zöme szovjet örökség, akárcsak az iraki fegyveres 
erőké, amelyek vad tüzeléssel reagáltak az amerikai légi csapásra, a legkisebb 
eredmény nélkül. Légvédelmi és repülőcsapataink kevés korszerű eszközzel, 
kevés gyakorlati tapasztalattal és kevés repült órát maga mögött tudó pilótákkal 
                                                           
20 12 darab Tornado vadászbombázó 
21 Az Enterprise repülőgép hordozóról felszálló F–14-es és F–18-as vadászbombázók látványos és 
sikeres akcióit a különböző hírtelevíziók a már megszokott módon, élőben is közvetítették. 
22 B–1-es és B–52-es nehézbombázók. 
23 A Tomahawk 454 kilogrammos, míg az ALCM 908 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve. 
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rendelkeznek. Addig kell lépni, amíg a békeidőszaki veszteségeink alacsonyak. 
Itt az ideje újragondolni a cél-, feladat- és eszközrendszert! 

Természetesen a Sivatagi Róka hadműveletben is kiemelkedően fontos sze-
repet kapott a különleges erők állománya, jóllehet — nagyon helyesen — erről a 
polgári sajtóban egyáltalán, a szaksajtóban pedig alig lehet olvasni.  
 

A különlegesen kiképzett profi katonákra egyre több és egyre jelentősebb fel-
adat hárul. Bevetésük a légierő, a légi szállító és csapásmérő eszközök nélkül 
elképzelhetetlen. A fejlődés jelenlegi tendenciái arra utalnak, hogy a hivatásos 
hadseregek kora köszönt be, ahol jól képzett repülő és helikopter-vezetőkre, 
illetve fedélzeti fegyverkezelőkre és speciálisan képzett, minden terep, éghajlati 
és hadászati viszony közt tevékenykedni képes profi katonákra van egyre na-
gyobb szükség. 

A nagy létszámú, gyengén képzett tömeghadseregek kora lejárt. A harmadik 
dimenziós hadviselés kora érkezett el. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 
lakosságot, a teljes népességet nem kell a honvédelemre és a tömegpusztító 
fegyverek elleni védelemre felkészíteni. 

A profi hadsereg és a lakosság általános honvédelmi felkészítésébe az objek-
tumok őrizete és védelme is szorosan beletartozik. 

AZ OBJEKTUMŐRIZET, OLTALMAZÁS ÉS VÉDELEM 
AZ ÚJ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

A megváltozott körülmények új módszerek és eszközök alkalmazását követelik 
meg, miközben a hagyományosakat sem lehet egyelőre teljesen elvetni. Hagyo-
mányosnak a katonai erővel, felfegyverzett katonákkal, azaz felállított őrökkel 
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való őrzést tekinthetjük, amely évezredek óta bevált módja az őrzés-védelemnek, 
jóllehet, a mind távolabbról, mind pontosabban, mind biztosabban és egyre 
csendesebben ölő, hatékony fegyverek és a gyilkolás egyéb, egyre szörnyűbb 
eszközei, valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek megjelenése és elter-
jedése komolyan megkérdőjelezi ezen őrzési mód hatékonyságát. 

Igen szemléletesen írja le az 1991. január 16-i eseményt annak a speciális  
alegységnek a parancsnoka, amelynek feladata az iraki légvédelmi rendszer 
megbontása, két objektum — felderítő-lokátor állomás — megsemmisítése volt 
az Öböl-háború előestéjén. Az akciócsoport két részre osztva, összesen 12 heli-
kopterrel, teljes sötétben, 50 láb magasan — tehát a lehető legközelibb földkö-
zelben —, közel 300km/óra sebességgel, erősen manőverezve közelítette meg a 
célokat. Lézervezérlésű rakétákkal semmisítették meg a célokat, mielőtt az őr-
személyzet észbekapott volna, ezzel biztosítva az első csapásmérő kötelékek 

útját. 
Mindez nem jelenti azt, hogy az objektumok őrizete, védelme és oltalmazása 

fölöslegessé válik. Egyszerűen arról van szó, hogy új, hatékony módszereket kell 
kidolgozni a váratlanság, a meglepetés elkerülése érdekében. Ehhez fegyveres 
erőinknek nagy segítséget nyújt majd a NATO korai előrejelző rendszere. Más 
kérdés, hogy jelenlegi repülőink és helikoptereink képesek e megelőző vagy 
válaszcsapás mérésére. Mindenesetre javítani kell a felderítés és hírszerzés haté-
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konyságát és gyorsaságát is. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a minket 
potenciálisan fenyegető veszélyek alakulását, az esetleges ellenfél katonai po-
tenciálját, fegyverbeszerzéseit, illetve gyártását. Amíg létre nem jön a teljesen 
egységes és biztonságos Európa, amíg nem sikerül a nemzetközi bűnözést és 
terrorizmust felszámolni, illetve társadalmi gyökereinek felszámolásával kezel-
hető méretűvé zsugorítani, addig magas szinten kell tartani és minőségileg haté-
konnyá fejleszteni a fegyveres erőket és rendvédelmi szerveket. Mindezt úgy, 
hogy a demokratikus átalakulás sérülékeny folyamatai ne kerüljenek veszélybe. 

Az objektumok őrizetéhez igazán értő szakemberek az utóbbi években, a 
fegyveres erők és rendvédelmi szervek átszervezésének és a mostanra minden-

napossá vált pénzhiánynak következtében, elhagyták a hivatásos pályát. Maga-
san képzett, jól felkészült, a szakmához igazán értő honvéd, rendőr és határőr 
tisztek és tiszthelyettesek találtak új egzisztenciát az őrző-védő szakmában. 
Szakmai ismereteikre a vagyonok felhalmozódása miatt a civil életben nagy 
szükség van, és ezt az úgynevezett versenyszférában jól meg is fizetik. A volt 
szovjet utódállamok szétesőfélben levő fegyveres erőinek nem egy tagját körö-
zik ma, mivel nem a megfelelő oldalra állva keresi a megélhetés lehetőségeit. A 
szakmai tudást rossz oldalon kamatoztatva ezek az emberek nem kis gondot 
okoznak a bűnüldözőknek és a békefenntartóknak egyaránt. A másik oldalról 
szemlélve tehát az a következtetés is levonható, hogy miközben gyengült az 
állami és katonai objektumok őrizete, erősödött a magánvagyonoké, s ezzel egy 
időben nőtt az objektumok fenyegetettsége, illetve veszélyeztetettsége is. 

A BÉKETEREMTŐ ÉS FENNTARTÓ TEVÉKENYSÉG 

A béketeremtő és fenntartó tevékenységben a légierő kiemelkedően fontos sze-
repet tölt be. Ráadásul a világban végbemenő politikai és gazdasági folyamatok, 
illetve az átrendeződött hatalmi viszonyok miatt és elsősorban a közvetlen világ-
háborúval fenyegető katonai szembenállás megszűnésével a fegyveres erők ezen 
szerepe tovább erősödött. A humanitárius segítségnyújtás biztosításától a szem-
benálló felek szétválasztásán és a békeszerződések betartatásán keresztül a fegy-
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verzetcsökkentési előírások betartásának ellenőrzéséig igen összetett, felelősség-
teljes feladatokat látnak el. 

Válsággócok, polgárháborús térségek sokaságában teljesítenek szolgálatot 
többnemzetiségű erők, köztük szép számban magyar katonák és rendőrök is. 
Már a vietnami háborút követő rendezésben is részt vettek magyar tisztek a 70-es 
évek elején. Azóta pedig Ciprustól Kambodzsáig és Mosztár városától a Sínai Félszi-
getig sok helyen megtalálhatóak a magyar egyenruhások. Tevékenységüket elis-
merés kíséri. Munkájukat kimagaslóan jól megfizetik. Egy gond van csak a ma-

gyar részvétellel. Rendkívül belterjessé vált a résztvevők köre. Jóllehet, évente 
százak végeznek nyelvtanfolyamokat, a kiküldöttek között nemigen lehet új 
arcokat látni. Pedig kiváló lehetőség lenne ez hivatásos állományunknak a szak-

mai tapasztalatok bővítésén túl a nyelvtudás gyakorlására és kapcsolatok terem-
tésére is. 



JÓSZAI JÁNOS 

A szárazföldi erők jelenléte elengedhetetlen e feladatok ellátásában, hiszen 
régi alapelv, hogy a terület közvetlen, katonai jelenlétet nélkülöző felügyelete 
mit sem ér. A repülőcsapatok feladata is összetett. Az utánpótlás szállításán túl 
fő feladatuk a légtér ellenőrzése, a szárazföldi erők közvetlen biztosítása és ol-
talmazása. A légi fölény kérdését aránylag könnyű megoldani, hiszen teljes re-
pülési tilalom elrendelése mellett a polgári légi közlekedés közvetlen és teljes 
ellenőrzésével az könnyen biztosítható. 

A repülőcsapatok alkalmazása minden szempontból előtérbe került, elsősor-
ban az erőviszonyok világméretű átalakulása miatt. Az USA mint a világ legerő-
sebb gazdasági és mára egyetlen politikai nagyhatalma éppen erejénél fogva, 
annak arányában vesz részt a béketeremtésben és fenntartásban. Megfigyelhető 
azonban, hogy ezt csak ott teszi gyorsan, hatékonyan és lelkesen, ahol érdekei 
megkívánják. Az unió helyzetét és az 1998-as évet 77 perces beszédben értékelő 
elnök büszkén dicsekedett azzal, hogy a bérek kétszer gyorsabban nőttek az 
inflációnál és új munkahelyek sokaságát (18 milliót) teremtették meg. Erőteljes 
gazdasági növekedés képét vázolta fel, hiszen a költégvetés hosszú idő óta elő-
ször zárt többlettel. Szerényen közölte, hogy az Amerikai Egyesült Államok a 
legjobb a világon, s hogy vezető szerepe tovább erősödött. Nyíltan meghirdette 
tehát a világ csendőre szerep jogos vállalását. Mellesleg kitért arra is, hogy 30 év 
óta először, jelentős összeggel növelik a katonai költségvetést. Lehet, hogy a 
legújabb kori gyarmatosítást megvalósító nagyhatalom csatlósaként lépjük át az 
ezredfordulót a NATO tagjaként? 

A TERRORIZMUS ELLENI HARC 

A terrorizmus valamennyi demokratikus és számos, a demokrácia és a piacgaz-
daság felé haladó — valamint sok más, ezekbe a kategóriákba nem sorolható— 
állam szerint a világot, illetve az adott országot vagy szövetségi rendszert napja-

inkban leginkább és alapvetően fenyegető veszélyforrás. Ezért olyan fontos  
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feladat a terrorelhárítás24, amely elsősorban a titkosszolgálatok fő feladata. Ez a 
terror és a terrorizmus megelõzését, megakadályozását, a bekövetkezett terror-
cselekmény tettesének felderítését foglalja magában. A terrorelhárítás feladatai-
nak ellátása során e szervek mindenhol a világon jogosultak titkosszolgálati 
módszerek és eszközök használatára. A terrorelhárítás Magyarországon, a Kato-
nai Biztonsági Hivatalban, az alkotmányvédelem része. 

A nemzetközi terrorizmus ellen egyre gyakoribb az együttmûködés a külön-
böző országok terrorelhárítással foglalkozó titkosszolgálatai szervezetei között. 
A külföldi titkosszolgálatok közül Nagy-Britannia elhárító szolgálatának, a        

„Military Intelligence 5” munkájának kb. 70%-át a terrorelhárítás teszi ki. A 
magyar terrorelhárítást a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Katonai Biztonsági Hi-
vatal végzi, illetve információkat gyûjt a Katonai Felderítõ Hivatal és az Infor-
mációs Hivatal. 

A nemzetközi terrorizmus elleni közös fellépés szükségességének felismeré-
sét I. Sándor (1888–1934) jugoszláv király és Jean Louis Barthu (1862–1934) 
francia politikus ellen 1934. okt. 9–én Franciaországban elkövetett merénylet 
után a Nemzetek Szövetsége felismerte. A cél már ekkor is a terrorizmus meg-

előzése, illetve megbüntetése volt. A nemzetközi egyezményt 1937. november 
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16-án Genfben kötötték meg és 23 állam írta alá. Az ugyanazon a napon kötött 
kiegészítõ egyezményben, a fõegyezményt aláíró tíz állam hozzájárulásával, 
tervezték a Nemzetközi Büntetõ Bíróság felállítását, de ez nem valósult meg. 

Az eltérő megfogalmazásokban közös, hogy a legtöbb szerint terrorista25 az a 
személy, aki mást személyes szabadságától megfoszt, vagy jelentõs anyagi java-
kat kerít hatalmába, és a személy szabadságát, ill. a javak sértetlenül hagyását 
vagy visszaadását állami szervhez vagy társadalmi szervezethez intézett követe-
lés teljesítésétõl teszi függõvé. E tettével terrorcselekmény bűntettét követi el. 

A terrorcselekményt elkövetõ személyt a hatályos magyar büntetõtörvény 5–15 
évig, minõsítés esetén 10 évtõl életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegeti. A tör-
vény büntetni rendeli a terrorcselekményre irányuló elõkészületet, valamint az 
elõkészület hitelt érdemlõ tudomásra jutása esetén a feljelentés elmulasztását. A terro-
rista az emberrablótól abban különbözik, hogy a követelését, amely lehet politi-
kai, anyagi, jogi természetű, állami szervhez vagy társadalmi szervhez juttatja el. 
A terrorszervezetek valamely nép, nemzet, etnikum nevében kormányokhoz, 
nemzetközi szervezetekhez intézik követeléseiket. Egyre jellemzőbb korunkban, 
hogy egy-egy, már elkövetett terrorcselekményt utólag vállal magára valamely 
szervezet. Nem is mindig jár követeléssel a terrorcselekmény, hiszen mind gyak-
rabban van bosszú jellege, amelynél az elkövető jogosnak vélt céljai elérésére él 
a gyilkosság és pusztítás eszközeivel. E célt számos terrorszervezet nyíltan is 
magáénak vallja. A politikai okból elkövetett gyilkosság — a magyar joggyakor-
lat szerint — jogi értelemben csak akkor terrorcselekmény, ha az emberölést 
megelõzõen a terrorista az áldozatát a személyes szabadságától megfosztotta, és 
a szabadon bocsátásának feltételeit állami, társadalmi szervhez eljuttatta. A 
nemzetközi irodalomban és még inkább a gyakorlatban a terrorizmus és a terro-
rista fogalma kibővül. Erre elsősorban az egyébként is feszültségekkel terhes 
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Közel–Keleten van számos példa. 
A terrorizmus elleni harc a nemzeti és nemzetközi rendvédelmi szervezetek 

és titkosszolgálatok mellett jelentős feladatokat ró a fegyveres erőkre és ezen 
belül a légierőkre is. A fegyveres erők és rendvédelmi szervek összehangolt 
akcióival és nemzetközi összefogással lehet csak hatékonyan felvenni a harcot a 
nemzetközi terrorizmus ellen. Ezen akciókban a titkosszolgálatok által gyűjtött, 
elemzett és értékelt adatokra, konkrét tényekre rendkívül gyorsan kell reagálni. 
A gyors reagáláshoz különlegesen képzett rendőrökre és katonákra és nagy 
mozgékonyságú, jól felszerelt alegységekre, illetve ideiglenesen létrehozott, 
vegyes, — nem egy esetben nemzetközi összetételű — nagyobb létszámú cso-
portosításokra van szükség. Ezek vezetésére azonban csak magasan képzett, több 
nyelvet beszélő, tapasztalt vezetőkre, törzsekre és logisztikai háttérre van szük-
ség. Nélkülözhetetlen a mindenoldalú kompatibilitás is. A bevetés, igénybevétel 
színhelyén meg kell teremteni a helyi hatóságokkal, államigazgatási szervekkel a 
megfelelő együttműködés lehetőségét. Külön problémát jelent az adott állam 
törvényeihez történő alkalmazkodás, amelyek nem egy esetben jócskán eltérnek 
az adott erőket a multinacionális kötelékbe delegáló országétól. 

Külön kategóriát képeznek a több évszázados nemzetiségi ellentétekkel sújtott tér-
ségek. Karnyújtásnyi távolságra tőlünk, a délszlávnak nevezett balkáni térségben pél-
dául, vagy kissé távolabb, a kurdok lakta térségben, mit sem törődve a nemzetközi 
közvéleménnyel, az ENSZ és a NATO fenyegetéseivel, állami szinten terroristának 
bélyegeznek népcsoportokat, illetve nemzetiségeket és szabályos népirtást folytatnak. 
Ugyanez történik polgárháború formájában az amerikai kontinensen, Kolumbiában, 
ahol a 38 éve tartó háborúskodás becslések szerint 120 000 áldozatot követelt. Az 
áldozatok száma csak tavaly mintegy 35 000 fő volt. 

Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a föld teljes lakosságának egyötö-
de, mintegy 1 milliárd ember az iszlám híve. A szélsőséges iszlám fundamenta-
lista erők szellemi vezetői egyre erősödő propagandát folytatnak, amely terro-
rizmussal vádolja a fejlett nyugati államokat, elsősorban az Amerikai Egyesült 
Államokat és Nagy-Britanniát, miközben terrorista akciók elkövetésére tüzelik 
híveiket. E vallás szélsőségesebb irányzatainak egyébként is több százéves alap-
eleme a vallásért való önfeláldozó, öngyilkos akció. 

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A létesítmények, objektumok, anyagi javak őrzése nem csak háborúban és rend-
kívüli állapotban szükséges, de békeidőszakban is kiemelkedő jelentőségű fel-
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adat, mivel elfoglalásuk, működésképtelenné tételük, rombolásuk vagy meg-
semmisítésük, illetve az őrzött javak eltulajdonítása vagy annak kísérlete a vár-
ható — az esetleges, ezért kevés kivételtől eltekintve mindig váratlanul támadó 
— ellenség, illetve a bűnözők elsőrendű célja, illetve feladata. Terroristák, illet-
ve kis létszámú, ám adott esetben nagyon jól felkészült irreguláris és reguláris 
csoportok váratlan akcióival pedig bármikor számolni lehet és kell. Nem elha-
nyagolható a veszélye a szervezett bűnözés, a fegyver-, hasadóanyag-, kábító-
szer-, és embercsempészet elleni harc során az állami intézmények, katonai ob-
jektumok, illetve a rendvédelmi szervek objektumai elleni akcióknak sem. A 
NATO-hoz való csatlakozásunkkal jelentősen megnő a tagállamok követségei, a 
szervezet létesítményei és bázisai elleni támadások veszélye. 

A fentiekből egyenesen következik, hogy az objektumokat és az anyagi java-
kat a fegyveres erőknél és rendvédelmi szerveknél, valamint a polgári életben is 
megbízhatóan, felkészülten kell őrizni, védeni. Ez a légierőre is jelentős felada-
tokat ró. Ezért a repülőcsapatokat fel kell készíteni a rendvédelmi szervekkel 
való hatékony együttműködésre és el kell látni a megfelelő technikai eszközök-
kel és fegyverrendszerekkel, ezen belül elsősorban korszerű szállító, több funk-
ciós és csapásmérő helikopterekkel. E mellett a repülőcsapatok NATO-n belüli 

feladatainak megfogalmazásakor ügyelni kell arra, hogy jelenlegi szerény képes-
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ségeinkkel ne játsszunk abszolút alárendelt szerepet. Elvileg a minket fenyegető 
veszélyről a NATO korai előrejelző rendszerének útján szerzünk tudomást, ám 
mire ez bekövetkezik, már a levegőbe emelkednek és úton lesznek a hazánkat 
oltalmazó kötelékek. Olasz támaszpontokról. Hacsak nem lesz egyéb irányú 
elfoglaltságuk, például a délszláv válság környékén. 

Miközben a világ fegyvergyártásában — hasonlóan más fejlett és nagy anya-
gi hasznot hajtó üzletágakhoz — egyre nagyobb vállalatok jönnek létre felvá 
sárlások és összeolvadások útján, a hazai gyártó és javító kapacitások és a mun-
kaerő foglalkoztatása előtt is komoly lehetőségek állnak, ha megfelelő időben 
ismerik fel és használják ki azokat az arra illetékesek. Nem kéne mást tenni, 
mint fegyvervásárlások helyett beengedni a nyugati tőkét erre a területre is. A 
legjobb ajánlatot tevő 1-2 fegyvergyártó konszernnel kell üzletet szervezni, hi-
szen a hazai fegyvergyártásnak és javításnak nagy hagyományai és komoly 
múltja van. Ráadásul komoly hasznot is hajtana, különösen a nagy munkaigényű 
területeken. Ezzel a hazai hadiipar a honvédelem költségeihez is hozzájárulhat-
na. 

A repülőcsapatok, a honvéd légierő feladatait hazánk katonaföldrajzi adottsá-
gai, az ország nagyságrendje és a velük szemben támasztott követelmények, 
valamint a — sajnos meglehetősen korlátozott anyagi lehetőségek — határozzák 
meg. E feladatok agresszió esetére jól behatárolhatóan meghatározhatóak. Ezek: 

⎯ Légi felderítési feladatok (pl.: hadműveleti–harcászati, pontosító és el-
lenőrző, légi, vegyi, tűz, műszaki, időjárás, valamint többek közt a harc-
mező megfigyelés stb.) 

⎯ Légi oltalmazási feladatok (körzetek, objektumok, csapatok, kötelékek 
oltalmazása, légi fölény kivívása és az ellenség légideszantjainak pusztí-
tása a levegőben) 

⎯ Légi támogatási feladatok (határ menti városok védelme, az ellenség első 
lépcsője páncélos alegységeinek pusztítása, a harctevékenységi körzet el-
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szigetelése, saját csapatok közvetlen légi harctámogatása, az ellenség 
légimozgékonyságú és deszant alegységeinek pusztítása a földön) 

⎯ Légi szállítási feladatok (bevonva a polgári repülőtechnikát is: deszantolás, 
anyagi-technikai eszközök szállítása, átcsoportosítások, evakuálás, a lakos-
ság és a polgári védelem részére történő szállítások stb.) 

⎯ Légi biztosítási feladatok (pl.: légi vezetés biztosítása, légi futár- és tábo-
ri postaszolgálat, tűzoltás, vegyimentesítés, aknatelepítés, kutatás és 
mentés, tüzérségi tűzhelyesbítés, elektronikai zavarás, harcmező megvi-
lágítás stb.) 

A fenti feladatrendszer jól tükrözi, hogy a Magyar Honvédség légiereje a ka-
tonai helikopterek és a csapatrepülők nélkül nem képes feladatait teljesíteni. 
Nincs olyan feladatcsoport, amelynek végrehajtása lehetséges lenne helikopte-
rek, elsősorban csatahelikopterek részvétele nélkül. Kiemelkedő fontosságú tehát 
e fegyvernemnek az erőteljes fejlesztése. Érdemes lenne fontolóra venni a román 
fegyveres erőkkel, illetve hadiiparral való kapcsolatfelvétel lehetőségét is, hiszen 
a DRACULA harci helikopter nekünk is megfelelne. Különösen jól alkalmazha-
tó például ugyanis földi objektumok ellenséges helikopterek elleni oltalmazásá-
ban és páncélosok elleni harcban. Közös gyártása pedig mindkét fél számára 
hasznos lenne, ráadásul javítaná az országaink közötti viszonyt és tovább segíte-
né az Európai Unióhoz való — oly áhított — közeledést is. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a repülőcsapatok alkalmazásának 
lehetőségei a földi objektumok ellen, a béketeremtő és fenntartó tevékenységben 
és a terrorizmus elleni harcban az űrfelderítés, a korszerű siklóernyők, a nagytel-
jesítményű és sokoldalú repülőgépek és helikopterek fejlődésénél gyorsabb 
ütemben bővülnek. A világ számos pontján nem csak laboratóriumi körülmé-
nyek, hanem eredeti helyzetekben, kisebb-nagyobb fegyveres konfliktusok, helyi 
és polgárháborúk formájában — sajnálatos módon napjainkban — is folyó „kí-
sérletek” és az ezek által nyújtott széleskörű tapasztalatok fényesen igazolják 
ezt. Az általános hadkötelezettségen alapuló tömeghadseregek kora lejárt. Vi-
szont nem szabad elfeledkezni a lakosság honvédelmi felkészítéséről, hiszen a 
világméretű konfliktus veszélye, vagy a régiót súlytó katasztrófák lehetősége 
még nem szűnt meg teljesen. 

A fő feladat ezért napjainkra egyértelműen, a NATO-integráció szempontjait 
is szem előtt tartva, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek minőségi fejleszté-
se, ezáltal korszerű, jól kiképzett és felszerelt, jól megfizetett és sokoldalúan 
alkalmazható hivatásos hadsereg, rendőrség és határőrség létrehozása. 
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