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BIZTONSÁGPOLITIKA 
A JUGOSZLÁVIA ELLENI LÉGI HADMŰVELET KON-

ZEKVENCIÁI 

Csabai György1 

 

„Mi a kutatás, az elemzés és mérés 
szakemberei vagyunk, mi vagyunk 
minden ábécé, egyszeregy és mód- 
szer őrzői és állandó felülvizsgálói, 
mi vagyunk a szellemi mértékek hi- 
telesítői.” 
Hermann Hesse: Az üveggyöngyjá-
ték 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 

 
Hermann Hesse világhírűvé vált könyvében írta a fenti sorokat, 

mégpedig a Magiszter Ludi levelében a Nevelési Hatósághoz, melyet 
kollegális körlevélnek tekint. Ez a körlevél a tudományról, oktatásról, 
hatalomról és főképp az üveggyöngyjátékosokról szól, nem beszélve a 
harcolókról. A következő sorokban a hadműveleti stratégiai esszében a 
NATO Légihadműveletének tanulságai kerülnek kifejtésre, főképp a 
politikai és katonai cselekvő játékosok szempontjából, a választott jel-
mondatban foglaltak következetes figyelembevételével. 

Teszem ezt azért, hogy a megrajzolásra kerülő tapasztalatok újra át-
gondolásra kerüljenek, hiszen azok egy részét a honvédség átalakításában 
felhasználták, más részét pedig ezután lehet hasznosítani az államveze-
tésben, a NATO-val való együttműködésben, különös tekintettel a NA-
TO Déli Regionális Parancsnoksággal és vezető szerveire, valamint az 
európai haderő kiépítésére. A téma aktualizálását követeli Slobodán 
Milosevics volt jugoszláv elnök és a társai ellen folyó per a Hágai Nem-
zetközi Törvényszéken. A konzekvenciákat figyelembe kell venni a kö-
vetkező hadviselés tervezésében, előkészítésében és végrehajtásában. 

                                                      
1 Dr. Csabai György (PhD), a hadtudomány kandidátusa, a Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet volt 
vezető kutatója, nyá. alezredes. 
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Célkitűzések 

A történelem folyamán a katonai erővel történő fenyegetések, a 
gazdasági kényszerítések és embargók, vagy a jól ismert diplomáciai 
pressziók az igen elszánt ellenfelekkel szemben ritkán jártak sikerrel. 
Ezeket tapasztalhattuk a 20. század utolsó háborújában is, amikor a nyu-
gati politikusok egy részre Milosevics átgondolt lépéseit azonosították a 
tárgyalóasztalhoz való ültetés lehetőségeivel. Ez politikai hiba volt. A 
NATO katonai stratégiái a politikai jóváhagyással három-öt napos légi 
hadműveletet terveztek, mivel azt feltételezték, hogy a légi hadművelet 
végrehajtásának eredményei láttán a jugoszláv fél kapitulálni fog. Számí-
tásaikban a demokráciákban elfogadott politikai, társadalmi, gazdasági, 
katonai lépések következményeiből indultak ki. Ez a pontatlan helyzetér-
tékelés további félreértéseket vont maga után. A bizonytalanság után a 
valóságban a légi hadművelet előkészítő- és öt fázisra oszlott, miközben a 
repülőtereket fokozatosan megnövelték. Az olvasó figyelmébe ajánlja az 
elemző azt a tényt, hogy a NATO a légi hadművelet terén túlmenően nem 
rendelkezett szárazföldi tervvel, ahogy ők nevezték: szárazföldi biztosí-
tási tervvel. Ez a helyzet azért állhatott elő, mert a katonai tervezők 
egyetlen NATO ország fővárosából sem kaptak utasítást arra, hogy akár-
csak egy tervet is kidolgozzanak. Ugyanis a NATO tagországok főváro-
saiban, különösen Washingtonban arra számítottak, hogy egy esetleges 
NATO szárazföldi hadművelet az országok közvéleményeiben ellenkezé-
seket, sőt akár negatív realitásokat és a logisztikai támogatásban nehézsé-
geket váltana ki. Az is látható volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok, 
mint a NATO alapítója és meghatározó pillére nem tervezte Jugoszlávia 
megszállását és Milosevics meggyilkolását, a szárazföldi hadművelet 
végrehajtását Koszovóban, mivel nem akarta a saját és a szövetséges ka-
tonák életét kockára tenni. Ami sikerült ez esetben, az nem sikerült Afga-
nisztában, a „Végtelen Szabadság Hadművelet” első szakaszában, sőt az 
„Anakonda Hadművelet”-ben sem. A veszteségek elmozdultak a „zéró-
ról”. 

A kulcsfontosságú politikai cél az volt, hogy a szövetség együtt ma-
radjon, elszigeteljék Jugoszláviát Európától és Oroszországot a NATO 
oldalára állítsák. Az után, hogy Milosevicsnek a cselekvési lehetőségei 
elfogytak, akkor kapitulált. Az ötvenéves évfordulóját csúcsértekezlettel 
megünnepelt Szövetség fellélegezhetett. Az éppen alig elfogadott NATO 
Stratégiai Koncepciót és más elképzeléseket szinte menetből kellett 
megvalósítani. Kijöttek az erős és a gyenge oldalak, az európaiak lemara-
dása, az interoperabilitások hézagjai, az új high-tech fegyverzet és nagy-
pontosságú lőszerek előnyei, nem beszélve a korszerű „kék madarakról”. 
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A politika szerint a légi hadművelet egyik célját a humanitárius kataszt-
rófa elkerülése képezte. Ezt nem sikerült elérni, hiszen csak a légi had-
művelet elkezdése előtt, azaz március 20.-án csaknem 400 000 ember 
kényszerült otthonának elhagyására. Majd április 04-re a menekültek 
száma már 835 000-re emelkedett, végül is a konfliktus során 1,4 millió 
ember menekült el és ezek közül kb. 900 000 főt tettek ki a koszovói al-
bánok. A Szövetségben olyan döntést hoztak, hogy a veszteségek csök-
kentése érdekében a légi bevetéseket 15 000 láb magasság felett hajtják 
végre és a környező országok révén biztosították a célpontokhoz való 
hozzáférést. Mindezek – főleg a magasság miatt – meghosszabbították a 
légi hadművelet időtartamát, növelték a lakosság kárait és nem csökken-
tették a szerbek koszovói agresszióját. A rendelkezésre bocsátott katonai 
eszközök nem tették lehetővé az öldöklés és az etnikai tisztogatás meg-
akadályozását. Így az a politikai cél, hogy a jugoszláv politikai vezetést 
visszakényszerítse a koszovói konfliktus tárgyalásos rendezésének elfo-
gadásához, sokáig függőben maradt, de az igazi ellenfél ekkor már az 
időtényező volt. 

A katonai célok elérésének elhúzódása, a humanitárius válság hatása 
és megoldatlansága a Szövetség tagországaiban a közvélemény támoga-
tásának csökkenéséhez vezetett, amit pedig a Clinton adminisztráció 
nem vett jónéven, hiszen a fiúknak 1999.-ben újra Európában kellett har-
colni. A Szövetség főtitkára a döntéseket az európai erők stratégiai főpa-
rancsnokságához továbbította és a brüsszeli NATO központ azon volt, 
hogy megőrizze a Szövetség szolidaritását, a szuverén nemzetek közötti 
közös elkötelezettséget és a biztonság érdekében történő kölcsönös 
együttműködést. Eredeti tartalmát nézve a stratégia kis idővel elmozdult a 
Szövetséggel való rendszeres konzultáció hiányában, és ennek megvan-
nak a tanulságai a jövőre nézve, azaz hogyan kell a válságokat kezelni, 
különösen az elhúzódókat és az olyanokat, amelyeknek világpolitikai ki-
hatásaik mutatkoznak a különböző erőterekben. A szóban forgó térség ma 
a konfliktus utáni környezetben van és folynak a különböző utóhatások 
csillapításai, miközben újak gerjesztődnek. Ezért az újabb etnikai össze-
ütközések látens állapotban leledzenek. 

Politikai cikk-cakkok 

A korábbi időkkel ellentétben a 21.század elején a Szövetségben a 
politikai célok letisztultak és világossá váltak a Balkánnal kapcsolato-
san. Ugyanis a saját reformját végrehajtó NATO arra is törekszik, hogy 
egyrészt bátorítsa, másrészt támogassa az egyre erősödő demokratikus 
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mozgalmakat Jugoszláviában, Montenegróban, Macedóniában és Ko-
szovóban. Mindazonáltal a törékeny béke a belső átalakulásokkal párhu-
zamosan egyáltalán nem segítette Koszovó státusának hosszú távra törté-
nő megoldását. Merthogy nem oldották meg a szerbek azon kérését sem, 
hogy Jugoszlávia szuverén legyen. És nem érték el a Koszovói Felsza-
badító Hadsereg kitűzött célját a törvény által szentesített területi függet-
lenség elérésére. Az igazság az, hogy egy ideig a Szövetség és Koszovói 
Felszabadító Hadsereg elképzelései közeledtek egymáshoz, de mára je-
lentékenyen eltérnek, ha nem szöges ellentétben állnak. Az elemzőnek 
most nyíltan ki kell mondani azt, hogy egy esetleges független Koszovó 
létrejötte feltehetően és azt követően egy olyan integráló mozgalom ki-
alakulásához vezet(het)ne, amely azon nyomban törekedne a szerbek által 
korábban előre jelzett úgynevezett „Nagy Albánia” létrehozására. Az al-
bánok régi álma szerint Nagy Albánia magában egyesítené Albániát Ko-
szovóval és Macedónia tervezett részeivel. A térséget illetően a donor-
konferencia után úgy az amerikai, mint a német javaslatok szinte 
kiforratlanok, miközben egyesek Jugoszlávia helyett Szerbia és Monte-
negro új elnevezést alkalmazzák. Az esetleges „Nagy Albánia” hatása a 
Balkánra inkább a destabilizáló jelleget erősítené és elaltatná a lappangó 
viszályokat, amelyek később váratlanul és érthetetlenül törnének a fel-
színre, nem beszélve a véres atrocitásokról és a továbbterjedésről. De az 
esetleges stabilizáló hatásokat sem szabad kizárnunk. 

Nem szabad nem beszélni arról is, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok és a Szövetség együttes koszovói intervenciója akkoriban olyan 
félelmet is indukált, hogy a konfliktus „tarlótűzként” átterjedhetett volna 
a Balkán más térségeire is, sőt azokon túlra is. Ezért abban az esetben, ha 
erre a nagy térségre kiterjedő konfliktusban az Amerikai Egyesült Álla-
mok cselekvően nem vett volna részt, akkor az alapító tag és „primus 
inter pares” ellenére megkérdőjeleződött volna az amerikai vezető szerep 
a NATO-ban, valamint a következmények beláthatatlanok lettek volna és 
világégéshez vezethettek volna el.  

Egyes nyugati elemzők szerint elhangzottak olyan javaslatok is, 
hogy ez tulajdonképpen olyan háború volt, amelyen nem kellett volna 
megvívni. Ugyanis a NATO létrejöttétől kezdve elsődlegesen védelmi-
biztonsági szövetség és ennek okán és jogán egyrészt hiányos és ma is hi-
ányzik a NATO célkitűzései megvalósításához szükséges struktúra dip-
lomáciai architecturája. Ráirányítom az olvasó figyelmét arra is, hogy an-
nak idején a Szövetséget kizárták a Rambouillet-ben folytatott tárgya-
lásokról, miközben a G-8, bevonva Oroszországot is, és kulcsszerepet 
vitt abban, hogy azonnali megoldást érjenek el. Ebből kifolyólag az 
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Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának határozatával 
létrehozták a KFOR-t (Koszovó Force). Mivelhogy Slobodán 
Milosevics ellen abban az időben nem folyt (ki)kényszerítő erejű diplo-
mácia, ez többek között olyan tanulságokat sugall, hogy a Szövetségnek 
mint védelmi szervezetnek, ha úgy tetszik védelmi formációnak egy eset-
legesen jobb integrációja netán a diplomáciával szerezhetne további jogo-
sultságokat. Ebben a tekintetben a NATO Stratégiai Koncepciója is to-
vábbi korrigálásokat igényel a tagállamoktól és ezt erősíti a még több 
jogosítvánnyal Robertson NATO főtitkár is. Tehát ma már kimondhatom 
azt is, hogy Rambouillet egy nagy tévedés volt. A történések szerint az 
albánok a legkisebb jelét sem adták annak, hogy szinte egyenesen szán-
dékoznak előrehaladni a kibontakozó események kapcsán. Anélkül adtak 
ultimátumot a Szövetségnek, hogy felvillantották volna a biztosító csa-
pással kapcsolatos lehetőségeket. Csak emlékeztetnék az afgán Északi 
Szövetség szárazföldi támadó hadműveletére, amelyet összekapcsoltak a 
légi hadművelettel és a siker bekövetkezett.  

A jugoszláv elnöknek is elfogadhatatlanok voltak a Rambouilett-i 
döntése, aminek alapján Koszovóban telepítették volna a NATO katonai 
erőket. Ezen tények mellett Milosevics ellenezte a Koszovóban három év 
múlva megtartandó népszavazást is. Sőt, amikor Rambouillet véglegesen 
lekerült a napirendről, a volt jugoszláv elnök úgy értékelte a kialakult 
helyzetet, hogy megnyerte a küzdelmet. Elszámította magát, ez abból fa-
kad, hogy ugyan alaposan ismeri az amerikai belpolitikai folyamatok igen 
lassú malmait, de számításon kívül hagyta azt, hogy mivel a 20.század 
végén kockáztatta a NATO szavahihetőségét, a Szövetségnek először re-
agálnia kellett, majd másodszor válaszolnia kényszerült, s így Bill Clin-
ton elnök helyzetbe került. A többi ismeretes, az elnök és a szövetségesek 
lépésre kényszerültek és reagáltak. Ma 2002.-ben a válságkezelés a NA-
TO-ban erősödőben van, ugyanakkor ez irányba tesz lépéseket az Európai 
Unió is a Balkán vonatkozásában, de a Közel-Kelet tekintetében az állás-
pontok nem konzisztensek és a NATO sem kerül helyzetbe – a laposztás 
következtében. Miközben az Európai Unió kezdeményezései nem találtak 
fogadtatásra és kölcsönös szimpátiára. 

Ezért kerül előtérbe a válsággal kapcsolatos V. Nem Cikkely (Non 
Article V.), ami vonatkozik a Szövetség hatókörén (out of area) kívüli 
hadműveletekre, amelyek jellegüket tekintve „ad-hoc”-ok lesznek. Meg-
állapítom, hogy „renacionalizálásra” törekvő jugoszláv politikai szándé-
kok és lépések kudarcokhoz vezettek, ugyanakkor az „európaizálás” egy 
más jövőt ígér, a csatlakozással együtt. 
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A közös hadműveleti tervezés szempontjai és vonzatai 

A légi hadművelet katonai célja alapján tervezték a Jugoszláv Had-
sereg Koszovóban bevetett csapatait a tisztogatások abbahagyására és a 
koszovói tartomány azonnali elhagyására. A kijelölt légi- és haditenge-
részeti erők a csoportosításokat zökkenőmentesen felvették. A Jugoszlá-
viával szomszédos Magyarország és más országok az önkéntes felaján-
lásokkal biztosították a célpontok és területek megközelítését, a jugoszláv 
légvédelmi rendszer megbontását és egyre gyengülő hatásfokú működé-
sét. A jugoszláv oldalon az avuló, a NATO oldalán pedig legújabb gene-
rációjú repülő és támogató eszközöket alkalmaztak. Ami a NATO terve-
ket illeti, azokról az is elmondható, hogy a hadműveleti terveket 
konszenzus alapján alakítják ki és fogadják el. Azonban a konszenzus el-
éréséig nagyon sok és áldozatos munkára van szükség, nem beszélve az 
egyeztetések garmadájáról. Az egyeztetések folyamatában került szóvál-
tásra sor Wesly Clark tábornok és amerikai főnökei között. Clarknak az 
európaiakkal könnyebb dolga volt, mint nemzeti elöljáróival és kollégái-
val. 

A konszenzus tekintetében pedig kiemelem azt, hogy az a valóság-
ban a legalacsonyabb, ha úgy tetszik, matematikailag a legkisebb közös 
nevező. Katonai sajátosság az, hogy a határozathozatalhoz is konszen-
zusra volt és van szükség, de ha az már megszületett, akkor ahhoz a had-
művelet végrehajtásában ragaszkodni kívánatos, hiszen ellenkező esetek-
ben ez a körforgás újra beindul és ez idő és más veszteséghez vezethet, 
nem beszélve a felderítési adatok elévüléséről. 

A hadviseléssel foglalkozó politikusoknak és katonáknak számolni 
kellett és a jövőben is számolni fognak a szövetséges hadműveletek 
nemzeti és vallási korlátaival, illetve gátjaival, valamint a többnemzeti-
ségű harci kötelékek logisztikai támogatásának vonzataival. Jelen dél-
szláv esetben éppen az jelentett a tervezési folyamatokkal összefüggő sa-
játosságokat, hogy az ilyen és olyan megkötöttségek éppen azoknak a 
nemzeteknek jelentettek jelentékeny akadályokat, amelyek a hadműveleti 
és más tervek kimunkálásában részt vettek. Valójában a szárazföldi erők-
kel kapcsolatos bevetési korlátozások végső soron olyan nem akaráshoz 
vezettek, aminek következtében nem is akartak és nem is kívántak külön-
böző variánsokat megtervezni. Számos szövetséges a kellő felhatalmazás 
hiányában felettébb kényelmetlenül érezte magát, mivel nem rendelkezett 
olyan kielégítő felhatalmazással, amilyent megkövetelt volt az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának Határozata. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a 
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honvédelmi miniszternek a témában elhangzott egyrészt félreértett, más-
részt félresikerült nyilatkozata. 

Végezetül a Koszovóval kapcsolatosan szerény véleményem szerint 
a legfontosabb tanulság az, hogy a 19 tagból álló Szövetség működött, a 
szolidaritás érvényesült és a folyamatban Oroszország és a „Partnerség 
a Békéért” program résztvevői is tevőlegesen cselekedtek, azaz e tekin-
tetben a tagjelöltek is jól vizsgáztak. Most is, ahogy a 20. században 
többször, Európa rászorult az USA vezetésére és tevékenységére, nem 
beszélve a katonai merészségéről. 

Szövetséges kapcsolatok és terminológiai inkompatibilitás 

A NATO regionális szövetségből globális szövetséggé vált. Ebben a 
Szövetségben Koszovó egy ún. távoli híd szerepét töltötte be. Feltehetem 
a kérdést, hogy ez a Koszovó a hadviselés után a 21.században erősíteni 
vagy gyengíteni fogja a NATO-t? A 21. század első évtizedében én úgy 
látom, hogy a mai atlanti nézetfelfogás alapján az Amerikai Egyesült Ál-
lamoknak szüksége van és lesz Európára, addig Európának szüksége van 
és lesz az Amerikai Egyesült Államokra.  

Végezetül úgy ítélem meg, hogy mind a kettőnek a NATO-ra. Egye-
tértést látok abban is, hogy az USA a jövőben is alapvetően koalíciós 
alapon, de nem minden esetben a Szövetséggel kívánja végrehajtani a 
különböző hadjáratait, beleértem a nemzetközi terror ellen folytatott 
hadműveletet is. Ezzel együtt a Szövetség kiváló formáció a tagok és 
együttműködők politikai, katonai együttműködésére, a válságkezelésre és 
a békefenntartásra, továbbá a biztonság, a konzultáció, az elrettentés a 
védelem szerteágazó és bonyolult területein. A NATO két európai regio-
nális főparancsnokságai előtt újabb feladatok állnak. Azonban ez eset-
ben a katonai stratégiai konzekvenciák megvonásából nem hagyhatom ki 
azt a tényt sem, hogy „a háborút” másképpen nevezték Brüsszelben, 
Washingtonban és Monsban. Sőt voltak olyan tagországok, ahol keres-
ték az adekvát kifejezést. Emlékeztetnék arra, hogy a brüsszeli NATO 
központban „elegánsan” csak katonai akciónak titulálták. 

Ugyanerre a Washington melletti Pentagonban a „légi hadjárat” 
kifejezést alkalmazták. A fenti kettővel ellentétesen Monsban és Nápoly-
ban pedig a „légi hadművelet” terminológiát használták. Megítélésem 
szerint ebben a háborúban, mivel a háború atributuma a fegyveres küzde-
lem, azaz a légi hadműveletben bevetették a legmodernebb kék madara-
kat, a nagypontosságú fegyvereket és bombákat, a 21. századi informáci-
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ós technológia, az irányítás, a vezetés eszközeit és a felderítés módszereit. 
A hadügyi, az információs és az üzleti forradalom eszközei, doktrínái és 
módszerei váratlan sikert, ha úgy tetszik fölényes diadalt arattak. De eh-
hez a kérdéskörhöz sorolom a magyar sajtó azon kifejezését is, miszerint 
ebben az csak „légi csapásokról” tett említést. A légi hadművelet nem-
zetközi jog szerinti értelmezése is hagyott kívánni valót maga után. 

A tapasztalatok egyik vonulata szerint a NATO európai főparancs-
nokát a szolgálati idejének lejárta előtt hazahívták és nyugdíjazták. A 
négycsillagos tábornok ma a CNN katonai szakértője és a közelmúltban 
jelentette meg tapasztalati tárházát szemléltetően érzékeltető könyvét. A 
Magyar Honvédség volt parancsnoka és vezérkari főnöke, az USA-ban 
vezérkari akadémiát végzett Dr. Végh Ferenc vezérezredes lemondott 
beosztásairól és Ankarában lett nagykövet. A magyar szárazföldi erő és 
főképp a légierő tevékenysége külön elemzés tárgyát képezi. Azonban a 
helyállást eredményes volt. 

Hazai lépések és új haderőreform 

A jugoszláviai légi hadművelet hazai tanulságainak hasznosítása 
érdekében a Magyar Köztársaság kormánya az 1999. évi egyik határo-
zatában elrendelte a Magyar Honvédség minden területére kiterjedő 
Stratégiai Felülvizsgálatot. E módszer a NATO tagállamoknál bevett 
szokás. 

A Stratégiai Felülvizsgálat eredményeinek feldolgozása után az Or-
szággyűlés a 61/200.és 62/000.számú határozatokban írta elő a Magyar 
Honvédség 10 évre szóló átalakításának céljait, fő irányait, ütemeit és a 
részletes bontású létszámokat. 

A 2000. augusztus 01-jén elindított haderőreform kiterjed: 

• a szervezeti struktúra átalakítására, 

• a csapatok diszlokációjára, 

• a Honvédelmi Minisztérium és a vezérkar integrációjára, 

• az irányítás és vezetés módosítására, 

• a logisztikai támogatási rendszerre, annak egészére, így a ter-
melői és fogyasztói logisztika elkülönítésére, sőt az irányítás-
ra, 
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• a haditechnikai és infrastrukturális fejlesztésre, 

• valamint a személyi állománnyal, a munka- és életkörülmé-
nyekkel és a kiképzéssel kapcsolatos teendőkre.  

 

A haderőreform feladatai az előkészítő tervezés után a megvalósí-
tás állapotában vannak és a NATO azok teljesítésének gyorsítását várja 
el tőlünk. A 21.század hadviselésében már a Szövetség elvárásai szerint 
a légierő és a szárazföldi erők az aszimmetrikus hadviselést részesítik 
előnyben. Erre pedig készülni kell, még a logisztika területein is, ami 
pedig nem lesz könnyű feladat. 
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