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Bevezetés

Az tillannk kapcsolatciban a történelem során miruIig jelen voltak
az együítmííkajdés és a konJliktus elemei. Az érdekek ltasonlósága vagy

azonossága az eg,iittműködésí erősítette. Gyakoribb volí uonban l konf-
liklusok dtlminuttcűja, mivel az államok érdekei nehezen hprmonizáI-
hatók. Az érdeke!lentélek megoldására tetí kísé eíek glűkran az erőszak
eszközeire íúnns?,kodtak. Az államok erőszak úljrin töfténő érdekér-
yényesítési képessége alapvetően fegyveres erőik nugyságtítól, felkészüIt-
ségétől és termósz,etesen haditechnikai eszközeinek színvonakitóI függ.

Önkorlátozás, feglwerellenőrzés, biztonságpolitika

A lraditechnilta színvonala minden történelrrri korban hatott a had-
viselés eszközeit,e. módszereire és formáira, Az á]larnok mindig támasz-
kodtak a korszelii fegyverek gyártása telén megszerzett elólyükre és

igyekeztek azt ki]rasználrri e||enfeleikkel szemben, Akár táInadó, akár,

védelrrri stratégiát követel egy állarrr tényleges bixonságát és szLrbjektív
biztonságérzetét nagymérlékben meghatározta fegyveres erőinek techriikai
színvonala.

A haditechnika fejlődése azonbarr nemcsak a katonai biztonság erő-
södését segítettc cló az élenjáró államok száInár,a, Iranem egyben óvatos-
ságra is intette ő]<et a modern fegyverek alkalmazásának kockázatait
illetően. ,4 haditechnika eszközeinek fejlődésében minőségi ugrást jelen-
tett a nukledris feglverek megielenése, arnelyek inkább az álíalános
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fenyegetettséget fokozták viIágszene és kevésbé járultak hozzá a biáon-
ság erősítéséhez. Ennek kószönhető volt. hogy az állarnok köZött együtt-
működés alakult ki a íegyverzetek ellerrőrzése tertiletén, beleér-tve az egv-
tlással szemben álló álIanrokat is. A .íegyverzetellenőrzés egyik fontos
célja a háború yéIetlen balesel köveíkeztében való kitörésének megaku-
dályozúsa, valanrint olyan, más negatív következnrények e]kerülése, ame-
lyek elJentétesek a feIek érdekeivel és szárrdékaival,

A fegyverzetellenőrzési megálktpodások, umelyek íoníos szerepet
töltöííek be a nemzetközi biztonság és síttbilitás fenntartúsábun a
hitleghriború idején, nutjtI lz uzt követíí évtizetlben, önmérsékletre kés7,íet-
ték u résztvevíí úllanlokat min.l a nukleúris, mind a hagyományos fegy-
verzetek fejleszíése terüIetén, Ez az önnlérséklet hozzájárxlí a biztonsági
dilerlrna csökkentéséhez. nrindenekelőtt a két ideológiaiIag élesen szem,
beIr álló tönrb tagjai szárnára. A fegyverzete llenórzés teriiletén megvaló-
su|t együttmiiködés ellenére azonban nent szíht nrcg a versengés tt
hditechnikl fejIeszíése terén. A nregállapodások által nenr szabályozott
területeken folytatódik a fegyverzet fejIesztése. A technológiai áttörésekre
alapozott ugrásszeríi katonai képességfej lesztés nenr kizáI1 és ez a lehe-
tőség a bizonytalanság elernét erósíti a nenrzetközi rendszerben. Ugyan-
akkor áItalános tölekvés tapasztallrató az államok részéról a bizalom
erősítésére és az érdekek összeütközésébó] eredő konfliktusok rnérsék-
Iésére. Ily nródon a haditechnika egyszerre tágl,a a koopelációnak és a
versengésnek a neI]]zetközi rendszerben.

Egy ország áItalában akkol változtat b iztonságpolitikai felfogásán, ha
az adolt országban, vagy annak netnzet]<özi környezetében jelentős vál-
tozás következik be. Ilyen eselben az ország kormányzűío előíí két
választtisi lehetőség áIl: őtlállőnak és senllegesnek maradni vagy valarti-
lyen szefvezethez csat]akozni. Ez a tterl kis felelósséggeljáró döntés alap-
jaiban rneglratározza egy ország biztonság- és véde lenrpolitikai alapelveit.
A kialakult sokpóIust? világban u fegyveres konfliktusok veszélye meg-
növekedeít, az állaIlok vezetóiben pedig tudatosodott az a tény, liogy a
jövő nagy háborítiból vesztesként kikerülni sokkal rragyobb tragédiához
Vezet, lnint a nrúltban eIszenvedett katonai vereségek. Ez a perspektíva
pedig arra készteti az államokat, hogy csctktkozzanlk valami$en erős
kalonai szövetséghez és ezzel összlrangban hatékony, jól felszerelt fegy-
veres eróket taftsartak fenn, Ezen megállapítások hazánk vonatkozásábari



isjól rryomon követhetók. A NAIO-tagság eIérésével. valamint az Európai
Unióhoz történó csatiakozásj folyamat gyakorlati elórehaladásával hazánk
intézményesen is az euroatIarrti térség dernokratikLrs. lej lett és stabil orszá-
gai közösségének tagává válik. Mindezen folyanatok szükségessé tették

a Magl,ar Köztálsaság biztonság- és védelenrpolitikai koncepciójának, a

kor színvotlalának, illetve a szövetség elvárásainal< rlegfeleló kidolgozását,

Ennek szellemében az országgyíilés a 94il998. számú határoza-
tában 17 pontban fogalmazza meg a Magyar Köztársaság új biztonság-
és védelempolitikai alapelveit. Ezen alapelvek köziiI a l5. pont a bizton-

ságpoJitika és a haditechnika szolos kapcso]atát fögzíti:

IdézeI,, "A Magyur Közíársuság fegyveres erőinek szervezeti és

hudrenli strukíúrdjáí, IéíSzdmüt, belső állomdnyarányűit, íegJ)verzetét éS

Jblszerelését, a várható reúIis l,eszélyténlezőket, nx, orszrig védeInti szük,
ségleteinek, a Szövetségben váIklU köíelezeítségeknek, valumint az anya-
gi, pénzügyi erőforrúsoknak nteglfelalően - a Szövetséggel eg)}eztetve -

olokítja ki. Biztosítjl a meghaíúrozoít.feladatok, illetve n.fegyveres erők
és u működésiikre, íejlesztésükre szolgúló etíííbrrúsok közötti ijsszhan-
got." Ez a nlegfogalrlazás egyíltta] tlta| az egyetemes hadtudomány azon
törvériyszerűségére is, nrely szeritlt szoros és terrdenciájában aIapvetően
egyirányíl kapcsolat álI fenn a haditechnika, a harceljárás, harcrnód,
valamitrt a katonai szeryezetek felépítése között (lűsd. az ábrát),

A huditechnika. l hurteljúrús és a kaíonü szeryezet köIcsönllűtdsrl



A haditechnika hatása a fegyveres erők alkalmazására

Ml mdr senki sem vonja kétségbe, hogy a korszerű hadiíechnika
nteghaíúrozó szerepeí játszik a kaíonai tevékerylségekben. Ugllanakkor
uz emlííetí egyetemes hulíutlomúq,í törvényszerűség arra hívja fet u
Jigyelmet, hogy c technika minduddig csak eszköz marad, amíg ki nem
lhkítják ulkalmauístihoz a megfelelő szervezeti kereteket, és nem
talúlják meg alkalnutzúsuk leghutékonyabb módjait, Egy új haditechnikai
eszköz vagy eszközlendszer csak akkor biztosíthaüa a benrre rejlő lehetó-
ségek tcljes körű és teljes rnénékíj kihasználását. ha azt a megfelelő szer_
vezet és a célszeríi alka]rnazási eljárás elősegíti. tárnogatja, Ennek nagy-
szeríi példáit nlutatják kiilönösen a harckocsik, a hurci repiilőgépek, a
rakéttík ntegjelenése és htlékony alkdmazásuk kezdete köZött elte]t, sok
esetben tlem l<is időtartamok. Az a]kalnrazási rrród és az adel<váí szeryezet
ugyanakkor két olyan térlyezó, arnelyek vissza is hatrrak a haditechrrikára,
megfogalrnazlratóv á, l' lúth atóvá" teszik a lraditechnika és -technológia
fejlesztésének sziikséges irányait, valamint ter|ileteit.

A bizíonságpolitika és u haddszut dölttéshozóinak etsőtIteges fekukr
ítl Q, hog! l0-20 éves előrejellés, előreldtás alqján meghatúrozztik, mií
várnlk a feglveres erőktől, nilyen legyen unnak szervezete és fegyver-
zete uz oíszág vűleImében és u szöveíségi rendszerben vtillalt kötelezeíí-
ságek teljesítéséhez. A kisebb potenciáJlal rendelkező á]lanok haclmí!
vészetének látóhatár,a, lehetőségeikbőJ adódóan, elsősorban a már kifej-
lesztett fegyverlendszerekig terjed, A lraditechnikai eszközökben beál]ó
váItozásokat ós azokra aillrató válaszaikat korlátaikból krinduIva keIl
rleglratároznir.rk. Abból kell kiindLrlniuk, hogy a haditechnikai színvonal
sohasenr egyforma a hadeló nrinden részében. még a leglejlettebb és leg-
jelentósebb poterrciáIlal rerrdelkezó álIarrrok esetében sern. Á hatlitechni-
ka Jbjlettsé8i szhl,onulát áItakiban négl (vagl több) szintre lehet besorolni:
a csúcstechnika szintje, a korszerúi eszközök szintje, a szükségszerúierl
alkalrnas eszközök szinde és az elavult eszközök kategóriája, Az osztá-
lyozás rerrdezó elvei egyaránt igazodnak a lradszíntér viszonyaihoz és az
ország gazdasági lehetóségeihez. A fó hadszíntéren, de mellékirányban és
perifériá|is környezetben aIkaIrnazott szükségszerűen aIkalmas lraditech-
nikai eszközök korszeríinek is számíthatnak.
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Általába, is levonható az a következtetés, hogy a szegényebb álla-
mok hosszabb icleig kénytelenek korszerűnek laftűni űzokat a haditech-
nikai eszközöket, amelyet a íejlettebb, gazdagabb országok mdr elavult-
nak minősítenek.

Nemzeti szempontból tehát a biztonságpoIitika a hadászati vezetéssel
együttmíiködve tölti be azt a szerepet, amely a nemzetvédelrni érdekeket
rnórlegeli, a lehetóségeket és a szükségleteket összeveti és a biztonság-
politika stratégiai célkitíizéseinek meghatározása sorárr a haditechnikai
evolúciót és revolúciót figyelembe veszi. Ezek felismerése és az említett
tényezók közötti lehető legteljesebb összhang megteremtése (a lehetséges
optimum elérésére) óriási felelősséget ró a biztonságpolitika és a katonai
stratégia alakítása, valamint a haditechnika és {eclrnológia fejlesztése
valamentryi döntéseIókészítőjére és döntéshozójára. A Magyar Köztársa-
ság vonatkozásában a biztonság- és védelempolitikai alapelvek, direktívák
és a bemutatott hadtudományi törvényszerűségek konkrét megvalósítása
további részletezést és kidolgozást igényel, amelyet - a demokratikus
államokban kialakult gyakorlat alapján - hazánkban is az alábbi három, a
'biztonság- és védelempolitikai alapeIvekre és egymásra épülő elgondolás
szabályoz: a nemzeti biztonsági stratégia, a nemzeti katonai strűtégia,
|űIamint a kűtonai doktinák.

Az államok tehát idóről-időre felülvizsgálják fegyveres eróik álla-
potát, lrogy meggyőzódjenek alkalmasságukról a védelrni feladatok eIlátá-
sára. Az ilyen átfogó elemzéseket követően döntenek olyan nagy horderejű
kérdésekben, miní az egész védelmi rendszer átszervezése, új fegyver-
rendszerek bevezetése, a haderő struktúrájának átálakítása Vagy nagy-
ságrendjérrek lényeges megváltoztatása. A döntés elótt számos tényezőt
mérlegelnek, amelyeknek hatása lehet a fegyveres erők jövőbeni feladataira,

Az egyik legfontosabb tényező a stratégiai felülvizsgálatok során az
adott nemzetközi helyzetben nreglévó veszéiyek és fenyegetések elem-
zése, továbbá a fenyegetések várható átalakulása a belátható jövöben, A
katonai döntések esetéberl célszerű legalább 10-15 éyre előre tekinteni,
mivel a fegyverkezési programok végrehajtása, kü|önösen új és bonyolu|t
fegyverrendszerek bevezetése hosszú éveket vesz igénybe. A 10-15 éves
előre tekintésre abból a ténybó| is következtetni lehet, hogy általában ilyen
idóközönként kerül sor stratégiai feIiilvizsgálatokra.



A másik alapvető tényexő a fegyveres erők helyzetének áttekintése
során a4, ország gazdasági helyzetének és a védelemre felhasznáIható
forrásoknak a szómítdsba véíele. Ha zsugorodrrak az erőfonások, az
államok kénytelenek mérsékelni védeImi erófeszítéseiket. Csökkennek a
védelmi kiadások akkor is, ha csökkennek a veszélyek és fenyegetések.

Az elmúlt évtized nemzetközi váIságkezeló akciói és a békefenntartás
területén szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a jövőben tovább
növekszik az igé1,1y a rugalmasan alkalmazható, nagy távolságokra gyor-
san telepíthető, hatékony és magas technikai szinten álló fegyveres erők
iránt. A korszerűsítés egyik fontos célja, hogy alkalmassá tegye a katonai
erőket a nagymértékben eltéIő konfliktusszituációkban történő alkalma-
zásra. Különösen bonyolult feladatot jelent a nem háborús műveletekre
történő felkészülés és ennek haditechnikai biaosítása.

A hidegháború utáni védelmi reformok során az egyes országok egy-
re nagyobb figyelmet szente]nek a különleges haditechnikai eszközökkel
felszerelt speciális erók létrehozására, Az Öböl-háboíú és a koszovói váI-
sdg, megoldásának keretében Jugoszlávia ellen végrehajrott NATO Iégi-
támadások a gyakorlatban is igazollák a speciális eszköxökkel vívott,
speciáIis műveletek fontos szerepéí az Új típusú tmdművetetekben. Í)s
bármily meglepő is, de a közelmírlt eseményei azt is bebizonyították, hogy
a terrorizmus - mint a biztonság_ és védelempolitikát jelenleg leginkább
befolyásoló veszéIyforrás - és a terrorizmus elleni harc szinién ezen új
típusú lradműveletek közé sorolandó. Feltéte|ezhető ugyanis, hogy a ter-
rorizmus teljes felszámolása nem nélkülözheti a speciáIis technikai és
szakmai felkészültséget, az adekvát haditechnikai fejlesztéseket és az al-
kaImazási eljárások kialakítását.

A szeptember 1l-i terrortámadás lehetséges haditechnikai
következményei

A biztonságról vallott nézeteinket üízon!áru többé-kevésbé - ma még
nem ismerl mértékben-, de megváltoztatják a,zeptember ll.-i eseméqlei.
A terrortámadás arra késztette a NATO4, ltogy erre vtílas{ adfon és ez a
válasz nem csak az 5. cikkely éIetbe léptetése volt. A válaszadás igénye arra
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indította a NATO haditechnikai kérdésekkel foglalkozó szervezeteit, hogy

a terrortámadás következményeit elemezzék és dolgozzák ki javaslataikat

a globalizálódó terrorizmus megfékezése és visszaszorítása érdekében. A
szeptember 1 1 .-i események sajnos igazolták a NATO védelmi képességek

kezdeményezés logikáját, amely mintegy előre jelezte, hogy a NATO-nak
rrapjairrkban sokfele és nem megjósolható fenyegetéssel kell szembenéz-

nie. Következésképpen a szeptember 11,-i események wirhatóan jelentős

hatással lesznek a NATO-n belüIi haditechnikai kutatás-fejlesztési

irányokra A NATO-nak egy lényegesen átfogóbb megközelítést kell
kidolgoznia a belsó és a külsó biztonság vonatkozásában. A terroristák

homályossá tették a bűnözés és a harc közötti határvonalakat, többnyire

egy l'szürke" szférában tevékenykednek, ami új harcmódot teremt, és

ennél fogva új válaszokat kíván. A NATO haditechnikai kérdésekkel fog-

lalkozó öbb szeryezetei a Katonai Bizottság felkérésére már meg is

kezdték a munkát. A két érintett szefvezet, a Nemzeti Feg}ryerzeti IgaZ-
gatók Konferenciája és a Kutatás Fejlesztési Szervezet megkezdle ez,

irányú működését. A Kutatási Fejlesztési Szeryezet ígazgatőja űgy nyi-
latkozott, hogy l'a szeplember II.-i események megváltoztatták a vildgot,

és ha at színleljük, hogl a világ uglanaz, mint korábban yolt, akkor

Jigyelmen kívül hagjuk a valóságot". Utasítást adott, hogy a Kutatás
Fejlesztési Szervezet munkacsopoítjai tekintsék át eddigi tevékenységüket

abból a szempontból, hogy eredményeik milyen mértékben hasznosíthatók
a terroristaellenes fellépés soran, és dolgozzanak kijavaslatokat a terroriz-
mus elleni fellépésre.

Mi a íentiek haditechnikai következménye? Valószínűleg abból kell
kiindulni, hogy a nemzetek által birtokolt és működt€tett haditechnikai
eszközök és védelmi rendszerek antiterroíista alkalmazásra nem megfele-
lőek, és ennél fogva nem tudják biztosítani a túlélést terrorista akciók
esetén.

Melyek azok a haditechnikai területek vagy határterületek, ahol a ter-

rgrista fenyegetések miatt sürgősen el őreke|l lépnúnk? Megítélésünk szeriit,
ezek elsősorban az alábbiak:

. a katonai biztonság, a katonai felderítés eszközei;

. a vegyi és biológiai védelem rendszerei és érzékelői;
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. az elektronikai harc eszközei;

. a harcos egyéni felszerelése;

'és az információs rendszereink védelmére alkalmazott eszköze-
ink és eljárásaink.

Mi következik mindebbű a magyar haditechnikai fejleszlés irá-
nyaira vonatkozólag? Minden bizonnyal az,hogy a feníi területeken részt
kell vennünk és céIszerű is résá vennünk a NATO erőfeszítéseiben. A ter-
rorizmus elleni harc követelményeit is figyelembe véve át kell tekin-
íenünk meglevő haditechníkai eszközeinket és rendszereinkel elsősorban
a védelem és a megelőzés, másodsorban a támadás szempontjából,

A fenti általános gondo]atok után és azokra alapozva szeretnénk
hangsúlyozni, hogy ezeklrez az erőfeszítésekh ez a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem kész tevőIegesen hozzájárttlni. Egyetemi és foiskolai
karaink, haditechnikai és fegyverzeti irányultságú tanszékeink komoly
kutatóbázist jelentenek többek között a híradás, az eIektronikai harc, a biz-
tonságtudomany, a kockázatelemzés, a környezetbiáonság, valamint a
vegyi- és a biológiai védelem területén. Kitűnő tudományos felkészült-
séggel és kompetenciákkal rendelkező kollegák alkotják az akkreditáció
előtt álló katonai Műszaki Doktori Iskola oktatói és kutatói karát - ez az
iskola meggyőződésünk szerint színvonalas vá]aszokat tud adni az új
helyzetben felmerülő haditechnikai kérdésekre.

ö s§zegzes

Összességében törekedtünk rámutatni a biztonságpolitika és a hadi-
technika kapcsolatára, elsósorban annak elméleti megközelítésére. Ugyan-
akkor megkíséreltük - és a szeptember 1 l.-e óta eltelt idó rövidsége miatt
ezt csak kissé intuitív módon sikerült - az ílhelyzeíre adható haditechnikai
válaszok nélrány lehetséges irányát is vázolni.

Beíejezésként szereínénk a tisztelt olvasőt arról tájékoztaíni, hog!
egletemünk ké§z, természetesen a lehetőségeínek meglfelelŐen és kap-
cs o latre n ds ze ré t is felhas znáIv a az ig é ny e l t h aditech nik ai k utaláso k
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végzésébe bekapcsolódni, illetve néhány kétdést ílletően vezető szerepet

is vtillalni,
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