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.|Íar c u s .{urel ius : E Imél kedés e k

A szerző a katonai szakiroda]omban új és újszeríí hullámelmé-
letet mutülja be. Az egyes hullámok tartalmának megbmerése után rdÍér
a soronkövetkező hullóm kihívásaira, áItalónos katonai képesség a
meglfelelőség és egik fontos szakmai lelüIet szemponljábóI. Ezek a kér-
dések a magyar katonaÍ erő modernizúlásának elméleti alapjait képezik,
természeíesen tovtibbgondolva és Íovób byí:.'e mris szolgálatokrg is.

Az Öböl_hábolúban aá lapasaa]tuk. hog1 az Amerikai Egyesült
Államok képes volt arra, hogy_ a kaionai energiártá egYetIen másodi_k hul-
lám erőire Összpontosítsa mindössze eg1'etlen hadszíntéren' A koszovói
légihadjárat (légihadművelet vagy légi és rakéta háború) arra hívta fel a
szakemberek figyelmét, hogy a NATo által \,ezetett "légi akcióban', az
USA és az Egyesült Királyság fegyveres erőinél (főképp a légierónél és a
haditengerészetnél) megjelentek a harmadik hul1ám új katonai képességei
úgy hadműveleti, mint logisaikai vonatkozásban e5}-alánt' A jövóben
pedig aZ egyidejű' többszintéren folyó hadműveletek hadmrlveleti tech-
nológiái eltérő időpontban kerülnek kifejlesztésre és aIkalmaásra' A XXI.
század elején egyszerre lesz jelen az első, a második és a harmadik
hullám katonai technológiája' infrastruktúníja és logisztikíja. Emiatt
a kérdóskör az átlagosnál is izgalmasabb. Hiszen segít bennünket a
kérdéskör elsőízbeni feldolgozása abban, hogy e1 tudjuk helyezni katonai

l' Dr' csabai GyöÍgy a]ezredes, a hadfudomány kandidáfirs4 stratégiai és Védelmi Kulaló Intézet
tudományos fiimunkatÍlírsa
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erőnket a nemzetközi Sorrendben' a feladat és fejlesztés, sőt az új haderő
kiépítésében és néhány kérdés megvilágosításában. Ez új katonai gondol-
kozásmód alfája ós omegája' Ezi a gyakor|atot megiárt, majd elméleti
kérdésekkel foglalkozók kötelessége és felelőssége. Nem elég a változá-
sokat óhajtani' azokért tenni ís kell.

Kutatói munkám eredményei alapján leírhatom, hory a harmadik
évezredfordulón a magyar hadügy elméletében és gyakorlatában para-
digma váltás megy végbe' Sok más tényező mellett egyik meghatrírozó
az, hogy a háború megváitozását is ugyanabban a felfogásban tanulmá-
nyozhatjuk mint a gazdaságét és a szociológiáét. Felfogásom szerint az a
mód, ahogyan a háborűt megvívják' visszatükrözi azt a módot, ahogyan a
gazdaságot teremtjiik. A háborúval kapcsolatos elméletet összekapcsol-
hatom a társadalomról alkotott elméletekkel. Ezek szerint a civilizáció
változása a társadalmi struktúra nagyobb hullámai (más kifejezést
használva a ciklusai) révén történik.

A témában elvégzett sok éves kutatásaim szerint a mintegy 10.000
évvel ezelőtt lezajlott ún' mezőgazdasági forradalom elindította az
emberiség történetének első átalakító változásának hullámát. A kb. 300
évvel ezelotti ipari forradalom előídéúe a második vállÍozási hullámot.
És most. azaz a nap'jainkban látom kialakulni, azaz kibontakozni a har_
madik bullámot. Ugy értékelem, hogy mindegyik hullrím egy újfajta ci_
vilizációt hozott és hozni fog és megteremti ajövőbeni siker mérésének új

módjait.

Az első hullám

E szeÍint a mezőgazdaság gerjesaefte a nagy tlíÍsadalmi változásokat.
Az igen jól közismert, hogy a mezőgazdaság előtti tiírsadalom az erőszak

-egánnyi.jelét uiselte magán, de a konfliktusai nem hordoáák magukban
az igazi hadviselés jegyeit. A mezőgazdaság által megIermelt és megszer-

zett élelmiszer többlet egyrésa előidézte az á1lam létrejöttét' másrészt
kitermelte a hadviselés okát és eszközeit. A háborúk keletkezésének álta_

lános jellegét a mezógazdasági társadalom technológiája, szerv ezete,

összeköttetése, adminisárációja alakította ki és egyúttal felforgatta a korábbi
struktúrákat.

Az első hullám háborúit általában úgy időzítették, hogy azok egy-
beestek a szezonális (évszakos) gazdálkodási követelményekkel. Amiként
a gazdaságok esközei, úgy általában a fegyverek sem voltak szabványosak.
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A harc a kézitusak formájában zaJlotÍ, a katonai szervezet (kötelék)
szegényes volt, aZ összeköttetés primitív éS a parancsnokok szokás szerint
parancsaikat szóban adták ki. A katonák fizettsége élelem és fold volt. Úgy
tűnik, hogy kevés kivétellel az első hullám (értsd társadalmi változási hul-
lám) hadviselése az akkori gazdasági motomak a mezogazdaságnak a visz-
Szatükröződése volt.

Á második hullám

Azt feltételezem, hogy az ipari forradalom indította el a
történelmi változás második hullámát

A második hullám trírsadalmát jellemeae a tömeg(es) termelés' a
tomeglájékoztatás, a tömegfogyasztás és nevelés, és minden összekap-
csolódott, sőt ezeket külön specializálódott intézmények szolgálták ki,
továbbá jelentósen javították a közlekedési és hírösszeköttetési hálóza-
tokat. Az ún. második hullám trírsadalomban a kulcsfontossági célt a meg-
kívánt gazdasági mérték elérése képezte. Ezen hullám katonai inírastruk-
túrái közé sorolom a hatalmas katonai_ipari komplexumokat, a tömeghad_
s€regeket, a fegyverzet és felszerelés bizonyos mérvű szabványosított
voltát, a kiképzést, a strukturát és a doktrinát' Az említett hullámban a
katonai fejlesaés kulcsfontosságú célkitűZése az állandő növekedés
elérése:

a') A távolság;

b.) A sebesség és a

c.) Fegyverek (rendszerek) pusztító erejét illetően.

Kimondhatom azt, how a második hullám hadvisetését a tömeges
pusztítás jellemzi.

A harmadik hullám

Úgy látom, hogy a harmadik hullám társadalmijegyei magukban
foglalják a tudást, a központi forrást, a termelés a piacok_ és a munkahe-
lyek tömegtelenítését, specializálódását, továbbá a megnövekedett szak-
mai követelményeket, az állandó innovációt, az aktuális rendszerek
innovációját és integrációját, végezetül a műveletek és tevékenységek
felgyorsulását. Az információra alapozott harmadik hullám társadalmá_



nak célkitűzése szerint a sebesség (gyorsaság) révén legyen elérhető a
gazdaságosság. A harmadik hullámban létező katonai struktúra kisebb
lesz, kevesebb szervezeti rétegződéssel, decentralizáltabb döntés-
hozatallal, továbbá (ami az előzőekkel egyenértékű) a fegyverek infor_
máción alapulnak és nem 

^ 
túzerőre.

Kihangsúlyozom azt, hogy a modern technológia szinte telje-
sen kiküszöbölte a katonai fejlesztés második hullámbeli elemeit, így a
hatótávolság, a sebesség ós a pusztÍtó erő vonatkozásában' A techno1ó-
giák újonnan megjelenő integrációja a katonai erő (képesség) és
hatékonyság alkalmazásának és mérésének új módjait teremtette meg. A
harmadik hullám célja a katonai erő (képesség) terén az' hogy jelentősen
nagyobb pontosságot és nagyobb szelektivitást (kiválasztó képességet)
érjenek el annak érdekében, hogy maximalizálják a katonai haté_
konyságot azáltal, hogy pontosan tudják (tudjuk)' hogy mi, mikor és
hol jelent fenyegetést, és ennek ismeretében a legmegfelelőbben pontos
választ legyenek képesek adni azza| a céll.al,, hogy a pontosan
megkívánt eredményeket érjék el. A harmadik hullám szinte bizonyos,
hogy majd a történelmen és néhány évtized alatlkiteljesedik
- de nem minden országban azonos módon és idó alatt.

Az általános kihívásokról és a megfelelésrőI

A mai magyar katonai vezetés számára igen nagy kihívás az, hogy
felismerjék az új hullám változásait és hogy lépést tudjanak tartani azok_
kal. A katonai vezetőinknek meg kell érteni azt, hogy a jelentkező, avagy
az ablakon harmadik hullám az egyes hullám frontok ütkö_
zésével jár együtt, és ez az itközés magától értetődően konfliktusokat
teremt. A hullám kihívásait és kockázatait biZtonságpolitikai szempontból
csoportosítva aZ ]. számú mellékleler sorolom fel.

A társadalmi feszültségek netán növekedhetnek majd, ha például az
iparban dolgozó munkaerő a munkanélküliségben találja magát és úgy
látja, hogy nincs kellően felkészülve a magasszintű technológia által
megkívánt munkakör ellátására. Ennek a feszült helyzetnek a helytelen
értelmezése vagy a megkívánt megoldások tekintetében felmerülő kudar-
cok konfliktusokat eredményezhetnek. Az államférfiaknak és a katonai
vezetőknek azt is meg kell érteniük, hogy a világon küIönböző szek_
torokban történik majd a "munkavégzés". Három civilizációs szinten pár-
huzamosan. Mellette a hazai, űn. belső kérdések is akuttá váltak. A veze_
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tésnek gyorsan kell cselekednie, hogy felkészítse katonai' erónket arra'

hogy vóisenyképesek legyenek a hazai, a szöVetséges és nemzetközi
felááatok vonatkozásában. Amíg az első hullám több ezer éven át tartott a

kimerülésig, a második hullám mintegy háromszáz évig tartott' addig a

harmadik íhunikán" gyorsaságú lesz. Vagy bekapcsolódunk és tovább

megyünk, vagy 424-eJiel utazunk az események után. Ezért katonai

voriatkozásbai' az átmenet megköveteli az elfogadásra kerülrj katonai

stratégia későbbi ígazítását' a hadműveleti doktrínák, a szervezés, a felsze_

relés |benne a fegynlerzet) és az erőstruktura számos aspektusának megvál-

búatását. Amennyiben ezeken a területeken nem sikerül javulásokat és

eredményeket elémi és azokat szinkronizálni, az a katonai képesség te-

kintetébin hadműveleti elégtelenséghez vezethet, ami viszont szük-
séges helyzetben és átlapotban akadálya lehet a lehetsé^ges katonai
té_pessegók teljes kihasználásának. A katonai képességek felosztását (a

logisztik"a helyét) a 2. sz' melléklet mutatja' igy a szinkronizáIást megkö-

veielő tertileték egyike, amely a legnagyobb változást éli majd meg - a
logisztika lesz' Ezért áltérek erre a kérdésre.

Logisztikai asPektusok

Az vitathatatlan, hogy a harmadik hullám meghatározó hatást

gyakorol a társadalom minden aspektusára. A társadalom. védelmi
iiervezetének fel kell ismemie minden olyan hatást, amit az új kömyezet

gyakorol majd a logisáikara' annak érdekében, hogy elősegítse a har-

iiaclik hullám révénlelentkező képességek teljes érvényű érvényesülését'

Ugyanis az információs korszakbin a katonai siker ettől fiigg majd' A har-

,nááit t'utta. meghatározó hatríst fog gyakorolni a társadalmunk összes

aspektusiíra. A kaionai-védelmi szervezetnek elemi igénye lesz az, hogy

feiismerjen minden olyan hatást, amit az álÍalam ún' definiált. harmadik

hullám kömyezete fóg gyakorolni a logisztikára, mégpedig annak

érdekében, hógy elősegitsé ezen hullám révén jelentkező képességek tel-

ies értékű érvéívesüléJét. Ueyanis az információs korszakban a katonai

iiker főként a l;gisÍikától fugg majd' A harmadik hullám logisaikáját
azok a kedvező feJlemények segitik majd' amelyek közé sorolom az infor_

mációt, az összeköttetési vagy kommunikációt, továbbá a szállítást' Ene
jellemáő lesz az integráció, a specializáció, a 

'konszolidáltság, 
a csök-

"kenés, a mozgékonyiág és az ágilitás vagy élénkség' Az információs

korszák vo''at[ozásíban elsődlegesnek tartom az információs vonatkozá_

sokat' Ebból is látható az, hogy á harmadik hullám katonai kömyezetének

alapjait az információ és a tudás fogja képezni' F'z_a kettós a kibontakozó

uufr rnugu.un fejlett új technológia integrációján fog alapulni' Ugyanis a
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technológirík és az adatbankok integrációja megiavítja az információ pon-

tosságát, megnöveli a láthatóságot és hozzájárul a katonai erők fela_

datainak pontossáqáúloz, továbbá konszolidálásához. Ugyanakkor úgy
vélem, hogy ezek a technológiai integrációk bonyolíthatják a vezetési és

kezelési követelményeket' A logisztikai erő struktúra specialistái kitartóan
kutatják és számon kérik az erők sikeres tevékenységét, továbbá ana
lesznek (vagy vannak) utalva' hogy konszolidáljak a feladatokat és

következetesen csökkentség a sturkturákat. Törekszenek a kedvező adott-
ságok avagy lehetőségek közötti egyensúlyok megtalálásár4 ami a tech-
nikai gyakorlottságból fakadhat. Ebből azt a következtetést vonom Ie,

hogt a harmadik hullóm szakembereinek készen kell állniuk a következő
három kihívósra:

első: az új rendszerek és küldetések által megkövetelt szakosodásra;

második: arra az általánosításra, amit a régi feladatok egyszenisége
és megmaradása tesz lehetővé, továbbá ana a szükséges és mély és rugal-
mas reagálásra, amely megköveteli az egyes hullámok válságaira történő
válaszadást;

harmailik: ehhez jön még az, hogy a szakembereknek meg kell
állapítaniuk azt, milyen legyen a logisztika és a logisztikusok aránya a

többi harcosokhoz képest.

A gazdaságnak megfelelően a munka területén változik a közvetlen és

közvetett munkaerő aránya, aminek követkeáében az egyes tagozatokban

eltolódik az arány a tamogató és harcos erók vonatkozásában. Vagyis
megemeli majd a támogató csoportok létszámát, benne a logisáikusokat és

infórmációs harcosokat, aminek következtében nő a fegyveres harcosok
hatékonysága és ennél az evidenciánál fogva csökkenteni fogják a

"ravaszi ethúzókat". M|ndazonáltal a szerény véleményem szerint a lé-

nyegnek nem aZ arán}'nak kell majd lenni, hanem a katonai erők végső

hátékonyságának' A kisebb erő jobb is lehet, mivel az kevesebb surlódást

idéz elő és mozgékonysága magasabb fokra emelkedhet.

A javulások az információ terén nagyobb hatással lesznek
majd a haimadik hullám logisztikájára, mint az erő sturktúrájára. A
job6 információ pontosabb erő kötelékek kialakítását teszik majd lehetővé

á fenyegetések elhárítására és megválaszolására. Ugyancsak a minőségileg
jobb iniormáció és a nagy pontosságú lőszerek lehetővé teszik azt, hogy
tevesebb lőszenel elérjék a kívánt hatást. Ugyanís a kevesebb erő és

15



fegyver kevesebb támogatás és szállítást igényel. Ez maga után vonja
uÁ, n gy a csökkentett szállítási és támogató infrastruktúra nagyon le-

csokkenii a mélységi lépcsók erőinek sebezhetőségét azzal, hogy kisebb a
célpont, és ezze\ a Íámogató erőket a harci küldetéstől mentesítik. Sőt,

azial, hogy elégséges információ áll majd rendelkezésre a várható fenye_

getést illetően, iovábbá, hogy mit tartalékoljanak, a támogató raktári kész-
letek is csökkenthetők lesznek'

Az információ kulcsfontosságú, hiszen a harmadik hullám által
nyújtott előnyök eddig is segítették a raktári készletek csökkentését és

megszabadították a katonákat a korábbi fiiggőségüktől az előretolt
bázisok, lópcsők, az előre elhelyezett támogató eszközök és a hatal_

mas logisztikai tömegesség tekintetében.

A gyorsaság (sebesség), a Szállító és hírközlő eszköztik megbíz_

hatóságá is elősógíti a támogató eszközök csökkentését, valamint a had-

művelóti teriilete; kívül történő tartását. A rendelkezésre á|Ió, a tranzítá|ó

és a forrásnál lévó anyagok és eszközök nyilvántartásának (az átlát-

hatóságnak) javulásával lehetóvé válik az olyan készletek megrendelése,

amely&re válóban szükség van, ezáltal mentesülni lehet a felesleges kész-

letek megrendelésétől. Az új technológiák, új tárgyak, objektumok segítik

a hazátó| nagytávol ságra kiküldött kötelékek " g azdas ág o s " támogatását'

Mindezen tenyezok eio ro6at segíteni a logisztikai irányitás és elle_

nőrzés deceniralizálását, iilewe a felesleges bázisok és raktárak fenn_

tartását.

A harmadik hullám változásai érinteni fogják a logisztikai infrastruk_

túrát és készlettervezést is, beleértve az ipar mozgósítását is. Ennek a hul_

lámnak a logisztikája igen tevékeny infrastruktúrát igényel, mégpedig

olyat, amely képes a gyors (és részleges) mozgósítás hatékony támo_

gátására és'a gyórsan változó igények kielégítésére. Az átmenet idősza_

[aban kihívasijelent a kereskedelmi képességek és a katonai követelmé_

nyek közötti réiek megszűntetése azért, hogy tökéletesítsék az_integrációs

tóchnológiákat és eljarásokat. Nagy lesz a szükség 1z információval

egyetemÜen a műholáas és távközlési hálózatra. A légieró vonatkozásában

alionfliktus színtere a foldről az űrre, sőt annak a felső határára tevódik át'

A harcot az ellenséggel nagy magasságból vagy nagy távolságról lesznek

képesek megvívni, zéró veszteség mellett.

A harmadik hullám logisztikájának képesnek kell lenni ana' hogy

támogatást nyújtson aZ egyidejűleg többszinten folyó hadműveletekhez, a
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konfliktus teljes spektrumában. Ehhez pedig a NATo Stratégiai Koncep-
ciója és a Nemzeti Katonai Stratégia adja az alapot. A katonai stratégiai
alapelveket a 3. számú mellékleten szemléItetem.

Hazai vonatkozásban az USA, azután a NATO katonai és nem kato_
nai műveletekben Való részvétel kerülhet sorra. A katonai erővel, főként a
társadalommal és a gazdasággal adekvált katonai logisztika kiépítése
folyamán a logisztikusoknak fe1 kell ismerni és felhasználni a hadügyben,
az uzleti-pénzigyi életben és a kereskedelmi ügyekben végbemenő Vál-
tozásokat, ahogyan most nevezem: forradalmakat.

Az áItalam eddig leírtak a katonai erőink vonatkoztÍsdban a hulldm-
vtíIttist, annak elméIeti megalapozotíságát kívánták segíteni. A hullrim-
váIíással a modern katonai erők közé keriilnénk.
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1.számú melléklet

Kihívások és kockázatok

l.) Súlyos gazdasági, rírsadalmi és politikai nehézségek Európában és

a periférikus területeken.

2.) Etnikai és vallási rivalizáció.

3.) Területi vitrík.

4.) Elégtelen vagy sikertelen reformtörekvések.

5.) Emberi jogok megsértése.

6.) Államok szétesésére (regionális instabilitáshoz vezethet)'(Ezek
eredményei a válságok és fegyveres konfliktusok átterjedtek lehet

nek..)

7.) ABV és hordozóeszközeik elterjedése'

8.) Nemzetközi terrorizmus'

9.) Létszükségletű források elapadása.

1 0.) Információs rendszerek szétesése.

l 1 .) Menekültek szabá|yzatlul mozgása.

1 2.) Szabotrázs akciók.
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A katonai képességégekösszatevői és fejlesztési irányai
az ezredfordulón

2. szómú melléklet

I,

BEVETHETŐsÉG

És MoBILITÁS

z,

FENNTARTHATÓsÁG

ÉS LoGIsZTIKÁI

TÁMoGATÁs

3,

TÚLÉLÓKÉPESSÉG
A csAPAToK És Áz
INFRAsTRUKTÚRA
voNATKozÁsÁBAN

KoRszERÚ

FEGYVERZETEK És

FELszERELÉsEK

5,

vEzETÉsI, IRÁNYÍTÁSI És INFoRMATIKÁI
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Az ezredforduló katonai konfliktusainak spektruma

3.szqnú melléklet

STRATÉGIAI ALAPELVEK

ELsÓ:

sE'NKlT Nf,M TART ELLENSÉGÉNEK

MÁsoDIKi

A KÁToNAI cÉL AZ ÖNVÉDELEM

A KÁToNAl KÉPESSÉGEK FENNTARTÁM

A RT MŰVELETEK És vÁLsÁGKEzELÉs

ÖTÖDIK:
A KoLLEKTÍV VÉDDLEM FELADATAINAK'

FELELÓssÉGEINEK
És tLÓNYEINEK MÉLTÁNYos MEGoszTÁsA

HATODIKi
A PoLITlKAl-KAToNAl.FoRRÁsc.AzDÁLKoDÁs

FóNYFI tMEcALLAPoDAsoK)

o KÖZls HADERó És HADMÚVELETI TERVEZÉS
0 KÖZÖs FINANSZÍRoZÁS
o TÖBBNEMZETISÉGÚ A]-AKULAToK
ó ÁiiovasozrarÁs VÁLsÁGKEZELÉsI És NEGERÓsÍTÉsl

gcwzuÉNwr
o KÖZÖs GYAKORLAToK És sZABvÁNYoK

\/ii.lTr ff'nll\nÉ' oTb
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