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AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI HADSEREG ÉS A MAGYAR 
HONVÉDSÉG SZERVEZETÉNEK ALAKULÁSA A ’90-ES 

ÉVEKTŐL NAPJAINKIG 

Pohl Árpád1 

1. A biztonsági környezet változása 

A kelet-közép-európai szocialista országokban bekövetkezett bé-
kés rendszerváltás ma már nem okoz izgalmakat, azonban a ’90-es 
évek elejétől közel tíz éven át a balkáni háborús konfliktusok nem en-
gedték gondtalanul ünnepelni a hidegháború végét. A két világrend-
szer szembenállása idején fennálló fenyegetések helyett újabb, nehe-
zen prognosztizálható és jóval kiszámíthatatlanabb veszélyforrások 
jelentek meg, amelyek azonban potenciáljuknál fogva már nem jelen-
tettek Ausztria és Magyarország számára az állam létét fenyegető ve-
szélyt. 

A délszláv válság mindkét államtól a határok különböző intenzitá-
sú biztosítását követelte meg, amelynek során katonai erők készenlétbe 
helyezésére és átcsoportosítására is sor került.    

A jugoszláviai légicsapások befejezése óta a térség biztonsági kör-
nyezete stabilizálódott. A NATO és az EU bővítése történelmi lépték-
kel is alapvető változásokat hozott a kelet-közép-európai térség számá-
ra. A rendszerváltás után létrejött fiatal demokráciákban megszilárdult a 
jogállamiság és a piacgazdaság. Tényként állapítható meg, hogy a tér-
ségben egyetlen állam sincs, amely fegyveres erőszakkal kívánná poli-
tikai céljait elérni. Szlovákia és Szlovénia EU- és NATO-taggá vált, 
Románia pedig felvételt nyert a NATO-ba. Ukrajnával a NATO közös 
tanácsot hozott létre.  

Szerbia-Montenegróban megindult a közeledés a többi európai 
országhoz. Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem Nyelvi Intézetének katonai szaknyelvi 
tanfolyamain egymás mellett ülnek szerb, horvát és bosnyák tisztek?  
Horvátországnak stratégiai célja az euró-atlanti integráció, azonban a 

                                                      
1 Dr. Pohl Árpád alezredes, ZMNE, BJKMK, Hadtáp, Pénzügyi és Közgazda-
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folyamat csak lassan halad előre. Ausztria EU-tagként aktív szerepet 
vállal a Közös Kül- és Biztonságpolitika alakításában és a célként kitű-
zött interoperabilitás elérése érdekében tervszerűen fejleszti védelmi 
képességeit.      

Ausztria és Magyarország biztonsági környezete alapvetően átala-
kult. A közvetlen szomszédságban lévő államok között nincs olyan, 
amely ne az együttműködés kölcsönös előnyökön alapuló továbbfej-
lesztésében lenne érdekelt. A világrendszerek háborújának veszélye 
elmúlt, azonban a stabilizáció csak lassan tudott kibontakozni. A ko-
rábbi egyértelmű és kiszámítható, de alapvetően a fennmaradást veszé-
lyeztető fenyegetettség a Varsói Szerződés felbomlásával és az idegen 
csapatoknak a térségből való kivonásával megszűnt, helyette viszont 
számos, alacsonyabb intenzitású, de a határ menti térségek biztonságát, 
a belbiztonságot, a gazdasági érdekeket veszélyeztető konfliktushelyzet 
alakult ki, amelyek kezelése a fegyveres erők alkalmazását is megköve-
telte és máig megköveteli.  

Az újabb veszélyek közül brutalitása, veszélyessége és kíméletlen-
sége miatt mindenképpen ki kell emelni a terrorizmust. A világ orszá-
gainak jelentős része összefogott ezen veszély elhárítására. Az afga-
nisztáni ISAF kötelékében megtalálható egy szakaszerejű osztrák 
kontingens és hazánkat egy egészségügyi alegység képviseli. Mind 
Ausztria, mind Magyarország számára nyilvánvaló, hogyha nem is el-
sőrendű célpontként, de a terrorveszély közvetlenül is érintheti állam-
polgárait.  

A terrorizmus elleni harc felveti, hogy megfelel-e a hadseregek 
mai kiképzettsége, felszereltsége az új kihívásoknak. Ha az ország létét 
agresszió az elkövetkező 7-102 évben nem fogja fenyegetni, akkor 
szükség van-e a korábbi fenyegetések hatására kialakult haderőstruktú-
rákra? A választ főleg a költségvetési források szűkössége miatt rövid 
időn belül kénytelen lesz minden állam megadni. 

2. A haderő-átalakítás osztrák és magyar irányai 

A biztonságpolitikai helyzet pozitív változása miatt minden euró-
pai állam hozzákezdett a fegyveres erők átalakításához. Az egyes or-

                                                      
2 vö: Sicherhetis- und Verteidigungsdoktrin, Kurzfassung des Analyseteils, a 
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szágok természetesen nem azonos módon reagálnak, mivel a hadsereg 
felépítésének kereteit egyértelműen a költségvetési lehetőségek hatá-
rozzák meg. Amikor már nincs olyan konkrét, a lakosság számára is ér-
zékelhető fenyegetés, mint amit a két világrendszer szembenállása je-
lentett, a politikának igen nehéz megmagyaráznia, miért kell újabb és 
újabb forrásokat biztosítani a hadseregek korszerűsítésre.  

A haderők átalakításának van néhány általános nemzetközi irá-
nya: 

• Áttérés az önkéntes haderőre (jelentős kivétel Ausztria és Néme-
tország); 

• A nehézfegyverzetű csapatok csökkentése; 

• Képességek kialakítása a gyors, külföldön való telepíthetőségre; 

• Légi szállításra és légimozgékonyságra való képesség; 

• Speciális nemzeti képességek kialakítása, amelyek hasznosan 
egészítik ki a nemzetközi struktúrákat; 

• Mivel az erők alkalmazására alapvetően többnemzeti kötelékek-
ben kerülhet sor az interoperabilitás fejlesztése. 

A Bundesheer szervezetének, kapacitásainak változása néhány te-
kintetben hasonló ahhoz, ami a Magyar Honvédségnél megfigyelhető, 
azonban a változások indukálója általában nem olyan mértékben a fo-
lyamatos alulfinanszírozottság, mint az nálunk megfigyelhető. Alapvető 
különbségnek kell még tekinteni, hogy Magyarországon a rendszervál-
tás következtében az egész társadalom átalakult és a haderőreformok 
tulajdonképpen ezzel a gyökeres változással párhuzamosan haladtak. 
Ausztriában nem kellett alapjaiban megváltoztatni a katonai vezetők 
gondolkodásmódját, hanem a megszokott és jól bevált értékrendnek 
megfelelően „csupán” az alkalmazkodás kényszere motiválta az újabb 
és újabb fejlesztési koncepciók kidolgozóit.      

Az osztrák katonai szakértők véleménye szerint a hadsereg törté-
nete tulajdonképpen haderőreformok története, mivel a Bundesheer 
1955-ös megalakítása óta – néhány rövidebb időszaktól eltekintve – a 
„permanens reform” állapotában van. 1990-ig a struktúra és a díszlo-
káció kialakulására a két világrendszer szembenállása nyomta rá bélye-
gét. A hadsereg szervezetét, területi elhelyezkedését úgy kellett meg-
tervezni, hogy a két katonai szövetség összeütközése esetén megfeleljen 
az országvédelem rendszerében reá eső követelményeknek. A Bundes-
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heer által végrehajtott szervezeti változások jobb megértése érdekében 
kiindulási alapnak, a ’90-es évek előtt évtizedekig érvényes területvé-
delmet tekintem. 

Az Emil Spannocchi tábornok által fémjelzett újszerű gondolko-
dás vezetett oda, hogy a „Haderőreform 1978” során kialakították a 
védő számára rendkívül kedvező domborzati viszonyokat maximálisan 
kihasználó, az erőknek a várható agresszorral szembeni optimális al-
kalmazását biztosító területvédelmi koncepciót, amely a magyar hivatá-
sos katonák idősebb generációja előtt is jól ismert.  

Az osztrák katonai vezetés a haderő struktúrájának és alkalmazási 
elveinek kialakítása során, az objektív körülményeket számba véve, ki-
emelt fontossággal kezelte a domborzati viszonyok hatását a hadműve-
letekre és harcokra.  

A „Haderőreform 1978” elnevezésű fejlesztési időszak harcásza-
ti-hadműveleti koncepciója a területvédelem volt, aminek megfelelően 
alakították ki a Bundesheer különböző rendeltetetésű csapatainak össze-
tételét. Az elgondolással összhangban a hadműveleti vezetést végrehaj-
tó hadsereg-parancsnokság territoriális (Landwehr) és azonnali készen-
létű csapatokkal rendelkezett (1. ábra). 

A területvédelmi elveknek megfelelően az ország területét már bé-
kében előkészített, műszaki zárakkal, tüzérségi tűzzel, híradó összeköt-
tetéssel, logisztikai támogató létesítményekkel ellátott területbiztosítási 
és kulcsfontosságú övezetekre osztották fel. A több zónát magába fog-
laló hadműveleti területen a hadműveleti fő erőkifejtést a mozgékony 
erők biztosították.  

A Honvédelmi terv az ország területének védelmét előirányzó 
„Spannocchi doktrínaként” emlegetett hadműveleti koncepcióhoz 
szükséges „M” haderő felállítását 1994-ig lépcsőzetesen határozta 
meg: 

• Az első, vagy közbeeső ütem (Zwischenstufe) 1986-ig tartott és 
186 000 fős „M”-haderő felállítását tűzte ki célul; 

• A második ütem (Ausbaustufe) keretében 1994-ig kellett volna 
elérni a teljes 300 000 fős létszámot. 
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A Magyar Honvédség szervezete a ’80-es évek utolsó harmadá-
ig egy koalíciós keretekben megvívandó támadó, majd a támadó 
kapacitásokat biztosító logisztikai képességek (pl. Tábori Hadtáp) 
felszámolása után védelmi hadművelet megvívására készült fel.  

1987-ben a RUBIN feladattal indult az azóta is tartó folyamatos 
átszervezések sorozata. Az ezred-hadosztály szervezetről a dandár-
hadtest szervezetre való áttérés ugyan alapvetően eltért a Varsói Szer-
ződésben elfogadottól, de a szovjet katonai vezetés nem emelt kifogá-
sokat.3 

Az igazi haderőcsökkentés azonban a rendszerváltás folyamatában, 
1989-ben kezdődött, amikor első lépésként egy 9000 fős leépítésről 
döntöttek. A politikai változásokban érdekelt valamennyi fél egyetértett 
abban, hogy a hadsereg nem kerülhet többé egyetlen politikai erő kizá-
rólagos befolyása alá, ezért különválasztották a honvédelemmel kap-
csolatos kormányzati és államigazgatási funkciókat, valamint a csapa-
tok közvetlen vezetéséhez tartozó feladatrendszert. Az előbbi irányítási 
jogkörrel a Honvédelmi Minisztériumhoz, az utóbbi a nem a HM 

                                                      
3 vö: Szergej Szokolov a Szovjetunió marsallja, honvédelmi miniszter levele 
Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszternek, dr. Szántó Mihály: A Ma-
gyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-tagságig, ZMNE jegyzet, Buda-
pest, 2002, 7. old. 
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szervezetébe tartozó, önálló Magyar Honvédség Parancsnokságához 
került. Utólag egyértelműen megállapítható, hogy ennek a döntésnek 
köszönhetően a politikai változások folyamatában az MH a pártpolitikai 
érdekeken felül álló, szilárd stabilizáló szerepet játszott.  

A Magyar hadsereg szervezete a megkezdett átalakítás ellenére 
ekkor még alapvetően nem tért el a korábbi felépítéstől (2. sz. ábra)4. 

 
A magyar szervezeti változásoknak ekkor még olyan célkitűzései 

voltak, amelyek a mai olvasó számára már-már utópisztikusnak tűnnek. 
Ezek közé sorolható az a követelmény, amely szerint a hadműveleti 
tervekben ne történjék változtatás, ne csökkenjen a harckészültség, 
ugyanakkor csökkenjenek a fenntartási és fejlesztési költségek.5  

A Magyar Köztársaság még a VSZ tagja volt, de a kormány már a 
védelmi doktrína megvalósításával kapcsolatos feladatokról tárgyalt. 
Ennek következtében elhatározták a támadó potenciálok megszűnteté-
sét és újabb 20-25 %-os létszámcsökkentést írtak elő. A rendszerváltás 
idején végrehajtott haderő-átalakítás eredményeképpen kialakult új 
struktúra azonban alapvetően nem tért el a korábbiaktól, csupán a ké-
pességek csökkentek.  

A Magyar Köztársaság geostratégiai helyzete 1991-ben gyökere-
sen megváltozott. A szovjet csapatok kivonulása és a Varsói Szerződés 

                                                      
4 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig, ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 14. old. 
5 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig, ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 9. old. 
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megszűnése után a biztonságpolitikai szakértők egy olyan biztonsági 
vákuumról kezdtek beszélni, amelyet számos új, kiszámíthatatlan és 
gyorsan bekövetkező válsághelyzet, valamint a konfliktusok eddig a 
térségben ismeretlen típusai fognak jellemezni.  

Az új kihívások a korábbiak megszűnésével szinte egy időben je-
lentkeztek. Már 1991 nyarán, a szlovéniai válság, majd annak Horvá-
tországra való átterjedése katonai ellenrendszabályok foganatosítását 
tette szükségessé. Ausztriában ez egyszerűbb eset volt, mivel a semle-
ges ország a kötelezettségeinél fogva eleve számolt a szomszédos or-
szágokban kialakuló válsághelyzetek katonai kezelésével. A magyar 
vezetésnek ezzel szemben egy eddig a hadtudományi gondolkodásmód-
tól teljesen hiányzó tevékenységet kellett a hadsereggel és főként a ha-
tárőrséggel végrehajtatnia. A feladat különösen bonyolult volt, mivel 
amellett, hogy szavatolni kellett a határok sérthetetlenségét és a lakos-
ság biztonságát, úgy kellett tevékenykedni, hogy az ne vezessen további 
eszkalációhoz.       

Az 1990-es évek kezdetére az osztrák politikai és katonai vezető 
körökben megerősödött az a nézet, mely szerint többé már nincs szük-
ség az ország egész területét átfogó, az erők egyenletes elosztását meg-
követelő területvédelemre, azonban a megváltozott biztonságpolitikai 
környezet ellenére a Bundesheer alapvető feladata továbbra is a vissza-
tartás és a védelem marad. A biztonságpolitikai szakértők és a vezető 
tábornokok „Doktrínaszeminárium ’91” elnevezésű konferencián el-
hangzott előadásai szerint a regionális konfliktusok kiterjedésének 
veszélye miatt növelni kell a gyorsan alkalmazható állandó készenlétű 
erők mennyiségét és javítani kell minőségi mutatóit. Követelményként 
fogalmazódott meg a hadsereg csökkentett – mozgósítás nélküli – re-
agáló képességének szükségessége.  

Az új követelményeknek a területvédelemre felkészített hadsereg 
semmilyen tekintetben nem felelt meg, ezért a korábbi reform befeje-
zetlensége ellenére 1991-ben új fejlesztési időszak kezdődött, amely 
magában foglalta a szervezet, a kiképzési rendszer és az alkalmazási el-
vek reformját. A kormány által jóváhagyott haderő átalakítás 1995-ben 
fejeződött be.  

A haderő szervezete a korábbi koncepciónak megfelelően épült fel. 
A szervezeti felépítés ezen formájában, a csapatok legnagyobb része te-
rülethez kötött, nem mozgékony (territoriális) erőkből állt. A korábbi és 
az új szervezet a „Haderőszervezet 1992” (Heeresgliederung 1992) kö-
zötti különbség leginkább a csapatok túlnyomó részét kitevő, az osztrák 
fogalmak szerinti „gyalogsági csapatok” belső arányai változásaiban 
mutatható ki. (3. sz. ábra). 
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3. sz. ábra 
A nem gépesített csapatok struktúrájának változása 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

A területvédelmi erők csaknem teljesen eltűnnek. A szervezeti vál-
tozás érzékelteti az osztrák reagálást a térségben bekövetkezett átalaku-
lásra. Már nincs szó az állam létét fenyegető, nyomasztó túlerőben lévő 
ellenség agressziójának elhárításáról. A térségben akkoriban meglévő 
potenciálok lehetővé tették, hogy a megnövelt létszámú vadászdandá-
rokat már a határ menti védelmi hadművelet keretében, a fenyegetett 
irányban összpontosítva alkalmazzák. 

A „Haderőszervezet 1992” koncepció az előző reformelképzelés 
1994-re tervezett befejezésére előirányzott létszámtól nagyságrendekkel 
eltér. Az eredeti terv szerint a területvédelmi feladatok teljes körű vég-
rehajtásának létszámszükséglete 300 000 fő lett volna. 

Ebből a tervszerű fejlesztés következtében a ’90-es évekre 240 000 
fős „M” haderő állt rendelkezésre. Az új elveknek megfelelően a határ-
biztosítás és a védelem megvalósítására az eredeti tervezett létszám 
mintegy 1/3-a, 120 000 fő elegendő. Ennek megfelelően 1995-re a had-
sereg hadilétszáma 50%-kal csökkent. A jelentős átszervezés ellenére 
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továbbra is a milícia (tartalékos) állomány. A változások nagyságrend-
jét jól érzékelteti, hogy 1995-ig 290 századot (üteget) és 70 ezred- és 
zászlóaljtörzset számoltak fel. 

A megváltozott biztonságpolitikai és geostratégiai környezetnek 
megfelelően az új haderőszervezetben 15 000 fős gyorsreagálású kon-
tingenst hoztak létre (4. sz. ábra). 

4. sz. ábra. 

Az 5 000 fős tartalékos erők a mozgósítástól független, a minden-
kori fenyegetésnek megfelelő, rugalmas reagálási lehetőséget biztosíta-
nak.  

A haderő ebben az időszakban három hadtestből és egy repülőhad-
osztályból állt (5.sz. ábra).   

A Heeresgliederung ’92 reformterv szervezeti célkitűzése 1995-ig 
5. sz. ábra. 
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Az új haderőstruktúra kialakításánál alapvető követelményként je-
lentkezett a béke és a háborús szervezet közelítése. Ennek érdekében a 
territoriális törzsezredeket vadászezredekké és törzsezredekké szervez-
ték át. Mozgósítás után a vadászezredek egy-egy vadászdandárt alakí-
tottak volna meg. Gépesített ellenlökő erőként a gyorsreagálású erők 
részeként továbbra is a 3. hadtest alárendeltségébe tartozott a három 
páncélgránátos dandár. A felállításra tervezett 12 vadászdandár gyalog-
sági, vagy a mi fogalmaink szerint gépkocsizó lövész erőként tevé-
kenykedne. A korábbi hadsereg közvetlen csapatok hadtesteknek való 
alárendelése lehetővé tette a tüzér és felderítő ezredek megalakítását.  

A Bundesheer légvédelmi és repülőcsapatai a repülőhadosztályhoz 
tartoztak. A repülőezredek szervezete ekkor nem változott. Az osztrák 
repülőcsapatok lehetőségei rendkívül korlátozottak. A 23 db SAAB 
35Ö „Draken” típusú vadászrepülőgép és a 29 db SAAB 105 típusú 
vadászbombázó inkább légirendészeti feladatokra alkalmas, mint a har-
coló szárazföldi csapatok, vagy a fontosabb polgári célpontok hatékony 
oltalmazására.  

A repülőhadosztály állományába ebben az időben még 57 db kü-
lönböző típusú légcsavaros repülőgép és 79 db olasz, francia és ame-
rikai eredetű különböző rendeltetésű helikopter tartozott. 

A magyarországi rendszerváltást követően egyértelmű politikai 
szándék fogalmazódott meg a túlméretezett, a korábbi VSZ igényeknek 
megfelelő haderő drasztikus csökkentésére. A kormányzat az ún. táma-
dás-képtelenség kialakításával is demonstrálni szerette volna, hogy nin-
csenek fegyveres erővel elérendő céljai. A költségvetési korlátok szin-
tén a nehézfegyverzetű csapatok felszámolása irányába hatottak. A 
békelétszám 35%-kal, a szervezetek száma 20%-kal, a technikai eszkö-
zök mennyisége 20-40%-kal lett kevesebb.6 A védelmi kiadások GDP-
hez viszonyítva az 1990-es 2,5%-ról 1,8%-ra, ezen belül a fejlesztési 
kiadások 19%-ról 7%-ra csökkentek.7 A szomszédos országokkal ellen-
tétben, kivonták a rendszerből a harcászati és a hadműveleti-harcászati 

                                                      
6 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig (1989-1999), ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 25-26. old. 
7 vö: dr. Jároscsák Miklós: A Magyar Honvédség 1990-2000. közötti időszak-
ban végrehajtott átalakításainak motivációi és tanulságai, 10. pld., a Magyar 
Hadtudományi Társaság Kutatás-2000. évi pályázatán első díjat elért pályamű 
10. old. 
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rakétákat. Összesen felszámoltak hét összfegyvernemi és egy tüzérdan-
dárt.8 

A megmaradó alakulatok egy részét átdiszlokáltatták az ország ke-
leti részébe, amivel az erők korábbi nyugati összpontosítását kívánták 
megszűntetni. A hadsereget ebben az időszakban teljes mértékben lekö-
tötték a szervezeti változások. A kiképzés színvonala és a logisztikai 
támogatás kapacitásai, lehetőségei folyamatosan romlottak. 1994. 01. 
20-tól a 99 2489 főből álló magyar honvédség új szervezetre tért át. (6. 
sz. ábra).10 

 

                                                      
8 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig (1989-1999), ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 26. old. 
9 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig (1989-1999), ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 57. old. 
10 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig (1989-1999), ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 31. old. 
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Az új szervezet alapvetően eltér a korábbitól. A szárazföldi csa-
patoknál korábban meglévő több hadműveleti parancsnokság helyett 
egy haderőnemi vezetőszerv jött létre. Az MH teljes szervezetében be-
következett változások első ízben mutattak alapvető koncepcióváltás 
irányába. A két haderőnemi parancsnokság felállítása már a nyugati 
fegyveres erők szervezeti felépítéséhez való közelítést mutatja. A veze-
tési rendszer továbbgondolása következtében az Országgyűlés 
88/1995. (VII.6) határozatának megfelelően a haderőnemi parancs-
nokságokból vezérkarokat, az MH parancsnokságából pedig Honvéd 
Vezérkart hoztak létre. A logisztikai támogatás legfelső irányító szer-
veként a haderőnemi vezérkarokkal megegyező szinten megalakult a 
Logisztikai Főigazgatóság.  

A ’90-es évek közepétől egyre erőteljesebben jelentkeztek hazánk 
növekvő nemzetközi szerepvállalásainak hatásai. Az 1968-as csehszlo-
vákiai megszállás óta először került sor magyar kötelék külföldi alkal-
mazására. Az IFOR kötelékében Horvátországban diszlokáló Magyar 
Műszaki Kontingens úttörő szerepet játszott a nemzetközi kötelékek-
ben való tevékenységekre történő felkészülésben. A logisztika számára 
különösen hasznos tapasztalatok gyűltek össze a külföldön, többnemze-
tiségű kötelékben tevékenykedő alegységek támogatása terén.  

A haderő strukturális átalakításának ellentmondásosságát jól szem-
lélteti az 1997-es év, amikor a haderőnemi parancsnokságok helyett rö-
vid időre létrejött a 4. Gépesített Hadtest parancsnokság és a 2. Légvé-
delmi és Repülő Hadtestparancsnokság. A katonai kerületparancsnok-
ságok felszámolása után megalakult a 2. és a 3. Gépesített Hadosztály. 
Ez a koncepció nem bizonyult időtállónak, mert még ugyanezen év vé-
gére újabb szervezet állt fel, melynek vezető szervei és törzsei már a 
NATO-ban elfogadott vezetési területekből álltak. A szárazföldi csapa-
tok ettől a pillanattól kezdve az MH Szárazföldi Vezérkara, a légvé-
delmi és repülőcsapatok az MH Légierő Vezérkar alárendeltségébe 
tartoztak (7. sz. ábra).11  

A változások nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy 1997. végén az 
MH létszáma 60 000 fő volt. 

                                                      
11 vö: dr. Szántó Mihály: A Magyar Honvédség a rendszerváltástól a NATO-
tagságig (1989-1999), ZMNE jegyzet, Budapest, 2002, 54-55. old. 
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7. sz. ábra 
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A biztonságpolitikai szakértők egyre inkább azon vitáztak, hogyan 
lehetne alkalmazkodni a megváltozott biztonsági környezethez. A Mi-
nisztertanács 1998. április 1-én határozatának megfelelően megszűntet-
ték a 3. Hadtestparancsnokságot, amelynek csapatait az 1. és a 2. Had-
test kötelékébe osztották be (lásd 8. sz. ábra). A vadászezredeket 
részben felszámolták, részben létrehozták belőlük a vadászdandárokat, 
így a korábbihoz képest jelentősen nőtt az összfegyvernemi harcászati 
magasabbegységek száma. Megalakult a három vadászdandár és fel-
számolták a 9. Páncélgránátos Dandárt. Itt fontos megjegyezni, hogy ez 
utóbbi változással nem csökkentek a Bundesheer képességei, mivel a 
gépesített zászlóaljak száma nem csökkent.  

8. sz. ábra 
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lapíthatjuk, hogy az osztrák katonai vezetés ekkor még nem tért át a ko-
rábbi vezetési rendszerről a haderőnemi irányításra.  

A magyar haderő olyan átalakuláson ment át, ami történelmi 
léptékkel is példa nélküli. A rendszerváltás valamennyi vezető poli-
tikai erejének stratégiai célja volt az euro-atlanti integráció.  
A NATO-tagság elérése ment gyorsabban és 1999 április 4-én végre 
sikerült elérni azt a politikai célt, amiért a honvédség is óriási áldo-
zatokat hozott. A tagsággal azonban nem járt együtt a teljes körű 
interoperabilitás. Valójában csak néhány területen sikerült felzár-
kózni, azonban ez nem mondható el a hadsereg egészéről. Alig let-
tünk a világ legerősebb katonai szövetségének tagjai máris részesei 
lettünk annak, hogy a NATO fennállása óta először légicsapásokkal 
hajt végre békekikényszerítést. A cél sajnálatos módon egy szom-
széd ország volt, ami számtalan biztonsági kockázatot jelentett. 

Annak ellenére, hogy maradéktalanul teljesítettük szövetségesi kö-
telezettségeinket és saját erőinkkel is biztosítottuk a határaink sérthetet-
lenségét, a politikai vezetés számára nyilvánvalóvá váltak azok a gyen-
geségek, amelyeket az újonnan megválasztott kormány haladéktalanul 
meg kívánt szűntetni. Az alkalmazás problémáin túl – a korábbi refor-
mok ellenére – továbbra is a képességek fejlesztése helyett az elavult, 
elaprózott és rendkívül költségigényes infrastruktúra jelentette a célok 
elérésének fő akadályát. A Stratégiai Felülvizsgálat címen végrehajtott 
átvilágítás eredményeképpen egy új haderőreform körvonalazódott.  

Az átalakítás céljaként ismét egy kisebb, ütőképesebb és finanszí-
rozhatóbb haderő követelménye fogalmazódott meg, amely képes az 
ország védelmére, valamint a szövetségesi kötelezettségek teljesítésére. 
Az elfogadott koncepciót három ütemben tervezték végrehajtani: 

Ütem I. II. III. 
Időszak 2000-2003 2004-2006 2007-2010 
Tartalom Strukturális és 

mennyiségi vál-
tozások 

A képesség 
alapú haderő 
kialakítása 

Haditechnikai 
modernizáció 

Az átalakítás mértékét jól szemlélteti, hogy a Magyar Honvédség 
katonai szervezeteinek száma 2001. június 30-ra a felére csökkent.  

Az átalakítás keretében az egyik legfontosabb lépéseként a Hon-
véd Vezérkar integrálódott a Honvédelmi Minisztérium szervezetébe 
(lásd 9. sz. ábra).  
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9. sz. ábra 
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ragaszkodtak a gépesített magasabbegységekhez, a tüzér magasabb-
egységhez és a harci helikopter ezredhez. Már ekkor várható volt, hogy 
a NATO-követelmények teljesítése mellett ez a struktúra nem lesz fi-
nanszírozható. Az elavult és drága fegyverrendszerek rendszerben tar-
tásának szándékát esetleg még meg lehet indokolni, de a honvédelmi 
költségvetés ennek a feltételeit nem biztosította. A legnagyobb pazarlás 
a hadrafoghatatlan, korszerűtlen eszközök fenntartása, miközben a 
személyi állomány élet- és munkakörülményei alig javulnak.   

A Stratégiai Felülvizsgálat azt mutatta, hogy a politika változtatni 
akar a hadsereg helyzetén, azonban a finanszírozási problémák meg-
oldására még mindig nem volt lehetőség. A célul kitűzött képességek 
elérése továbbra sem valósult meg.   

A Bundesheer vezetői a folyamatos politikai viták ellenére már 
a ’90-es évek közepétől kezdve megkezdték a hadsereg felkészítését 
a nemzetközi feladatokra. Ugyan a Magyar Honvédséghez képest 
több évtizedes tapasztalatok adta előnyben volt az osztrák hadsereg, 
azonban a korábban végrehajtott missziók mindig ENSZ mandátumon 
alapultak és valamennyi feladat a megfigyelésre és a békefenntartásra 
korlátozódott. 

Hosszas előkészítés és politikai egyeztetések után 2001. januárjá-
ban az osztrák kormány jóváhagyta az új haderőszervezetet, ami alap-
vetően megváltoztatta a korábbi struktúrát. Legfontosabb változások a 
hadászati vezetés szintjén következtek be. Az osztrák Honvédelmi Mi-
nisztérium szervezetét korábban a valamennyi minisztérium struktúráját 
meghatározó szövetségi törvény az új struktúra lényegesen átláthatób-
bá tette a vezetési rendszert és a megváltozott feladatrendszerhez igazí-
totta a vezető szerveket. A nemzetközi szerepvállalás egyértelmű erő-
södése és az új kihívásoknak való megfelelés politikai követelménye 
tette szükségessé a haderőnemi vezetés egyértelművé válását és a nem-
zetközi feladatokat vezető szervként a Nemzetközi Műveletirányító 
Parancsnokság felállítását. 

Ez a felépítés már nem felelt meg a nemzetközi együttműködés 
követelményeinek, mivel nehezen lehetett megtalálni az általában 
klasszikus törzskari felépítés szerint működő külföldi partnerek irányá-
ban illetékes együttműködőket. 

A korábbi, több évtizede fennálló, sajátos osztrák szervezeti felépí-
téstől teljesen eltérően, a Honvédelmi Minisztériumon belül, önálló, a 
klasszikus katonai vezetési funkciókat a legtöbb nyugati törzskari fel-
építésnek megfelelően magába foglaló vezérkar jött létre, (lásd 10. 11.  
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és 12. számú ábrákat), melynek élén immáron Ausztriában is a vezér-
kari főnök áll. Ezzel együtt a korábbi főszemlélői pozíció megszűnt.  

10. sz. ábra 
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Miniszteri Iroda Biztonságpolitikai  
Igazgatóság 

I. Főcsoportfőnökség 
(Jogi, igazgatási és  

személyügyi) 

II. Főcsoportfőnökség 
(Ellenőrzés) VEZÉRKAR 

Tervezési 
Csoportfőnökség 

Vezetési  
Csoportfőnökség 

Haditechnikai és  
Beszerzési Igazgatóság 

J1 Főnökség 
(személyügy) 

J2 Főnökség 
(felderítés és  

katonai 
biztonság) 

J3 Főnökség 
(hadművelet) 

J7 Főnökség 
(kiképzés) 

J6 Főnökség  
(vezetés  

támogatás) 

J5 Főnökség 
 (civil-katonai 
kapcsolatok és 
pszichológiai  
támogatás) 

J4 Főnökség 
(logisztika) 

J8 Főnökség 
(egészségügy) 

 11. sz. ábra 
Az osztrák Honvédelmi Minisztérium szervezete 

2002. 01. 28-tól 
  

12. sz. ábra. 
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Amint az a szervezeti ábrákból is kiderül a vezérkar már nem 
foglalkozik államigazgatási feladatokkal, hanem kizárólag a haderő 
vezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tervező, szervező és irányító 
funkciókat látja el. A Szövetségi Honvédelmi Minisztérium szerveze-
tében megjelent a vezérkar, valamint a hadműveleti vezetés szintjén a 
két hadtestparancsnokság helyett új, haderőnemi és funkcionális támo-
gató parancsnokságok alakultak meg. (lásd 13. számú ábra).  

Az osztrák Különleges Erők (Jagdkommando) már számos nem-
zetközi misszióban bizonyították magas színvonalú felkészültségüket. 
Az önálló, és igen magas szintű különleges műveleteket irányító pa-
rancsnokság felállítása azt jelzi, hogy politikai döntés esetén az osztrák 
haderő képes részt venni akár a terrorizmus elleni harc konkrét művele-
teiben. A logisztikai támogatás vezetésére a korábbi Haderő Anyagi 
Hivatal helyett egy önálló összhaderőnemi parancsnokságot, a Lo-
gisztikai és Támogató Parancsnokságot (Kommando Einsatzunter-
stützung) hozták létre. 

A 2002-ben Magyarországon bekövetkezett kormányváltás után 
gyökeresen új irányt vett a haderő átalakítása. A NATO az új, globális 
kihívások közül első helyen kezeli a terrorizmus elleni harcot. A Szö-
vetség egyértelműen kilép a korábbi területi keretekből és vállalja a kü-
lönböző béketámogató műveletek vezetését. Ezek között kell említeni a 
KFOR-t és az ISAF-et.  

Az új kormányprogram a honvédség újabb átalakítását is tartal-
mazza. A kitűzött célok közül a ki kell emelni: 

• Az önkéntes haderő létrehozásával a sorkatonai szolgálat meg-
szűntetését 2006-ig, ami végül 2004-ben teljesült; 

• Olyan képességek megteremtését, amelyek mind a nemzeti, 
mind szövetségesi követelményeknek megfelelnek; 

• A honvédség megbecsült és versenyképes munkahellyé alakítá-
sát. 
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A sorállomány kiváltása alapvető változásokat fog eredményezni a 
személyi állomány ellátása terén. Egyre inkább erősödik az a meggyő-
ződés, mely szerint bizonyos ellátási ágakat külső szolgáltatókkal kell 
megoldani.  

A Védelmi Felülvizsgálat eredményeképpen egyértelművé vált, 
hogy a korábbi haderő a rendkívül elavult és költséges fegyverzetével 
számos olyan képességgel rendelkezik, amire a megváltozott biztonsági 
környezetben nincs szükség, viszont olyan alapvető kapacitások hiá-
nyoznak, amik nélkül elképzelhetetlen a szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése. Melyek azok a speciális képességek, amelyek kialakítását a 
nemzetközi szerepvállalásaink szükségessé tesznek? A legfontosabbak 
közé tartozik a víztisztítás, a hídépítés, a katonai rendészeti képességek 
és az NRF-be12 felajánlott erők (felderítő század, biológiai labor és 
CIMIC-részleg, víztisztító alegység) kialakítása és szolgálatba állítása. 

Az átalakítás eredményeképpen 2006-ra 9 olyan zászlóalj áll ren-
delkezésre, amely valóban telepíthető és alkalmazható. Nem kevésbé 
fontos a haditechnikai korszerűsítés. Az új harcászati repülőgépek rend-
szeresítése, a háromdimenziós radarok felépítése a NATO-ban elvárt 
minőségi szintre emeli légierőnket.  

Az előzőekben már utaltam rá, hogy a korábbi reformok folyama-
tosan csak a régi, elavult struktúra csökkentését célozták. A jelenlegi 
haderő-átalakítás alapvetően megváltoztatja a hadsereg szervezetét. Az 
új koncepció szerint már nincs szükség nehézfegyverzetű csapatokra. A 
gyalogsági harcjárművekkel felszerelt dandár megvált a nehéztechniká-
ja egy részétől és könnyűfegyverzetű magasabbegységgé alakul. A tü-
zérdandár megszűntetése azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség tűztá-
mogatási képességei jelentős mértékben csökkennek. A könnyű 
vegyesezred és egy gépesített lövészdandár felszámolásával összesen 
kettő könnyű lövészdandár maradt (lásd 13. sz. ábra).  

 

 

                                                      
12 NATO Response Force. 
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A légierő területén a legjelentősebb változás a harci helikopter ez-
red megszűnése és a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban, a légi 
szállító kapacitások fejlesztése.  

Az osztrák Biztonsági és Védelmi Stratégia szerint Ausztria a bé-
keműveletek céljára egy dandár erőt, a közösségi védelem céljára pedig 
egy hadosztály erőt bocsát az EU rendelkezésére.13  

                                                      
13 vö: Die neue österreichische Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin, 
Truppendienst 2002/1. szám, melléklet 3. old. 

A Magyar Honvédség Védelmi Felülvizsgálat 
szerinti új szervezete 

Szárazföldi  
Parancsnokság 

Honvédelmi Minisztérium 

Honvéd Vezérkar 

ÖLTP Légierő  
Parancsnokság 

Kl. dd. 

Kl. dd. 

Mű. dd. 

Vv. z. 

F. z. 

Hír. szd. 

Vb. z. 

Log.e. 

Kik. kp. 

Rep. bázis 

Bázisrepülő-tér 

Légtérell. e. 

Lé. rak. dd. 

Ve. száll. rep. e. 

13. sz. ábra 
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Következtetések:  

1. Mindkét állam hadereje átalakításának alapvető szempontja az 
új kihívásokhoz való alkalmazkodás és a finanszírozhatóság biz-
tosítása; 

2. A térség biztonságpolitikai változásai és a katonai erőviszonyok 
kedvező alakulása közvetlen hatással volt a haderőreformokra; 

3. A magyar és az osztrák hadsereg átalakítása során lényeges kü-
lönbség, hogy a gyökeresen új helyzet ellenére Ausztriában nem 
volt szükség értékrendbeli változásra; 

4. Az osztrák hadsereg minőségi mutatói a reformok során nem 
csökkentek;  

5. A hagyományos honvédelmi feladatok mellett egyre inkább a 
nemzetközi szerepvállalás válik a katonai tevékenységek meg-
határozó elemévé és az új képességek kialakításának indukáló-
jává; 

6. A Bundesheer a szervezeti átalakítás mellett folyamatos hadi-
technikai modernizációt is végrehajt; 

7. A hadseregek felépítésének változása a logisztikai támogatás 
rendszerétől folyamatos alkalmazkodást igényel.  
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