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AZ EXPEDÍCIÓS KÉPESSÉG ÉS MŰVELETEK TARTALMI 
ELEMEINEK VIZSGÁLATA 

Sticz László – Csák Zoltán1 

Expedíciós műveletek, Expedíciós képességek (Expeditionary 
operations, expeditionary capabilities), manapság divatos és nagyon 
sokszor emlegetett kifejezések a nemzeti és nemzetközi katonai szak-
nyelvben, a sajtóban, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: 
MH) jövőbeli katonai képességei meghatározása kapcsán elkészített do-
kumentumokban. A hangzatos szóösszetétel számos képességelem meg-
létét sugallhatja a hozzáértők számára, de vajon tisztában vagyunk tel-
jes egészében a szó igazi jelentésével, vagy a belső tartalmával? 

A kifejezés igazi jelentése, a benne megbújó tartalmi követelménye-
ket rendszerezve nem valószínű, hogy hazánkban már rögzítésre került 
volna, amely hiányosság magában hordozza azt a paradoxont, hogy kitűz-
tünk magunk elé valamilyen célt, de hogyan lehetünk olyan dologra ké-
pesek, hogyan készülünk valamire, aminek nem ismerjük az igazi jelenté-
sét, a belső összetevőit, követelményrendszerét, stb! 

Jelen cikk megírásával ennek a hiányosságnak a megszüntetésére 
teszünk javaslatot, indítunk el egyfajta fogalomtisztázást, elősegítve ez-
zel az MH kijelölt erőinek célirányos felkészülését a szövetséges művele-
tek során végrehajtandó feladatok végrehajtásában. 

Mi is lehet a kifejezés szószerinti jelentése? 

• Az Akadémiai kiadó által megjelentett, Országh László, Magay 
Tamás szerzőpáros által összeállított Angol-Magyar nagyszótár 
szerint:az „expeditionary” kifejezés – katonai melléknévi érte-
lemben – „külföldre küldöttet, külföldön harcolót, idegen föl-
dön állomásozó” katonát jelenthet.  

                                                      
1 Sticz László ezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, Program Irá-
nyító Osztály, osztályvezető. 

Csák Zoltán alezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, Program Irá-
nyító Osztály, kiemelt főtiszt (ov.h). 
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• Az „expedíciós műveletek” kifejezés a külföldön műveleteket 
végrehajtó haderő (haderők) karakterizálására szolgál, különösen 
akkor, ha a feladatot állandó támaszpontjától távol hajtja végre. 
(Wikipedia). 

• Mi az „expedíció”2: Az expedíció egy katonai művelet, amely 
fegyveres erő által kerül végrehajtásra annak érdekében, hogy fe-
ladatát egy külföldi ország területén végrehajtsa. A katonai fela-
dat rendkívül változatos lehet. (humanitárius műveletek, termé-
szeti katasztrófák elhárításában való részvétel, nemzetiségi 
törekvések okozta válsághelyzet megoldásában való részvétel, 
béke-teremtés, békefenntartás, külföldön, stb.  

Végül is a szó önállóan, vagy az expedíciót tartalmazó kifejezés va-
lamilyen szinten azt sugallja, hogy egy katonai feladatot kell megoldani, 
nem a saját országunkban, hanem valahol külföldön és mindenképpen 
ez egy ideiglenes állapot lehet, ami a feladat végrehajtásával véget ér.  

A kifejezés megjelenését valószínűleg a képesség életrehívását meg-
követelő expedíciós hadviselés megjelenése (Expeditionary warfare) in-
díthatta el. Próbáljuk megvizsgálni, hogy mit is jelent az ún. expedíciós 
hadviselés. Egyfajta megközelítésben nevezhetjük a 21. században egyre 
élesebben előtérbe kerülő ún. nem háborús műveletek egyik alapvető faj-
tájának, a válságreagáló műveletek végrehajtásának egyik lényeges mód-
jának, az expedíciós hadviselést és vagy eszközének az expedíciós képes-
séget. Mindezen kifejezések magukban hordozzák azt a lehetőséget, hogy 
a kijelölt erők az adott feladat végrehajtása érdekében más országok terü-
letén kerülhetnek bevetésre, majd a feladatuk befejezése után kivonásra 
és hazaszállításra kerülnek. Ugyanakkor a szóban forgó kifejezés igen 
bonyolult kiképzési, felkészítési, alkalmazási feltételeket és komplex tá-
mogatási rendszer kiépítését is feltételezi. Kijelenthetjük, hogy ez az igen 
bonyolult feltételrendszer, specifikusan felkészített, a feladatra koncent-
ráltan felépített struktúrával, jól megszervezett alkalmazással és tökéletes 
támogatási háttérrel rendelkező szervezet jelenlétét követeli meg.  

Az „expedíciós” kifejezés szigorú feltételrendszert és sokoldalú tá-
mogatást foglal magában. Ez többek között azt is jeleneti, hogy egy adott 
expedíciós haderő nem nagyobb és felszereltebb, mint ahogyan azt a ki-
tűzött cél elérése megkívánja. A készletek, a felszerelés, valamint az inf-
rastruktúra csak a hadműveleti célok eléréséhez szükséges mennyiség-

                                                      
2 A US Marine Corps Doctrine Publications - MCDP 3 szerint. 
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ben vannak jelen. A hadműveleti megfontolások úgymint az erők meg-
óvása, felderítés és hírszerzés elsőbbséget élveznek más szempontokkal 
szemben. Ennek érdekében az expedíciós műveletek végrehajtása speci-
ális gondolkodásmódot és felkészültséget igényel. Elég csak arra gondol-
ni, hogy az erőknek bevethetőnek kell lenni szinte bármikor és bárhol. Az 
expedíciós erők eltérő nagyságúak és eltérő összetételűek lehetnek, ha-
sonlóképpen a feladatok jellegéhez, melyek a háborús műveletektől a 
nem háborús műveletekig mindent magukban foglalhatnak. 

Most egy kicsit visszapörgetve az idő kerekét, nézzük meg, hogy 
honnan számíthatjuk az expedíciós képesség, expedíciós műveletek kife-
jezés megjelenését, történetét: 

Annak ellenére, hogy a modern hadviselés kritériumainak nem min-
den esetben felel meg és a korszerű expedíciós műveletektől gyökeresen 
eltérő céllal, indították őket (zsákmány és területszerzés, stb.), az expedí-
ciós hadseregek, és műveletek története az ókorig nyúlik vissza. 

Lássunk néhány ennél is konkrétabb történelmi példát: 

• Időszámításunk előtt 490. kora nyarán a délkelet-kisázsiai Kilikia 
tartomány kikötőiből föníciai, ión és aiol gályák hátán megindult 
Athén felé a perzsák expedíciós hadserege.  

• A rómaiak expedíciós sereget tettek partra Afrikában, hogy le-
győzzék a punokat. 

• Talán a magyar kalandozó hadjáratokat is be lehet sorolni ebbe 
a kategóriába. A történetírók egy része szerint, kizárólag rabló, 
zsákmányszerző, sőt céltalanul pusztító háborúkként jellemzi 
ezeket, a hadjáratokat. Azonban létezik egy árnyaltabb felfogás 
is, miszerint a kétségtelenül meglévő zsákmányszerzés mellett 
ezek a hadjáratok egy nagy ívű katonai stratégia részei, melynek 
célja a Kárpát-medencei magyar hatalom megszilárdítása és an-
nak megakadályozása, hogy Európában egy azt veszélyeztető ál-
lamalakulat létrejöjjön. 

• Nem szabad megfeledkeznünk az expedíciós vagy gyarmati há-
borúkról sem, ahol az egyik hatalmas állam vagy nép, megtá-
madja, leigázza, elfoglalja a gyöngébbiket. 

• A II. Világháború elején a Brit Expedíciós Hadsereg, illetve az 
1. és 7. Francia Hadsereg Belgium nyugati részébe vonult be, 
hogy ott védekező állásokat foglaljon el a németek ellenében. 
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• Az expedíciós haderő jellemzőit, minden bizonnyal, az Amerikai 
Egyesült Államok Tengerészgyalogságának felépítése, szerveze-
te, feladatrendszere, kiképzettsége és története testesíti meg a le-
hető legjobban. Története folyamán, mely egészen 1775-ig nyúlik 
vissza, a tengerészgyalogság expedíciós haderőként szolgálta és 
teszi ezt a mai napig, az Egyesült Államok érdekeit szerte a vi-
lágban.  

A fenti történelmi példák is azt bizonyítják, hogy valójában az ex-
pedíciós műveletek végrehajtása már nagyon régóta egyik alapvető esz-
köze a nemzeti érdekek érvényesítésének, a nemzeti stratégiák teljesítésé-
nek. 

Biztonságpolitikai vonatkozások 

Milyen biztonságpolitikai szempontok vezérlik annak a speciális 
követelményrendszernek a kialakítását, amely azt irányozza elő, hogy a 
haderőnket expedíciós feladatok végrehajtására is alkalmas erőként ké-
szítsük fel? 

Nem kívánunk és e cikk megírása keretén belül nem is célszerű mé-
lyebb, mindenre kiterjedő biztonságpolitikai elemzésbe bocsátkozni, de 
néhány példán keresztül mindenképpen szeretnénk rávilágítani e speciá-
lis képesség kialakításának szükségességére. 

NATO feladatrendszere a „hírhedt” szeptember 11-i terrortáma-
dást követően megváltozott: már nem csak Európára és az euroatlanti 
övezetre összpontosított, hanem kitágulva, globális megközelítés került 
előtérbe.  

Magyarország számára a biztonsági stratégia lényege, hogy végre-
hajtja a NATO-ba való teljes körű betagolódást és a szervezeti integráció 
megvalósítását, valamint részt vesz a XXI. század új típusú biztonsági ki-
hívásainak és fenyegetésének megelőzésében és kezelésében. 

A fentieknek megfelelően a magyar honvédelem politikai stratégiája 
elsődlegesen az expedíciós jellegű és más külső katonai műveletekben 
való részvétel haderő-szükségletének garantálására irányul. 

Következésképpen a Nemzeti Biztonsági Stratégiának (a továbbiak-
ban: NBS) az a valós célja, hogy egy olyan korszerű haderő szülessen, 
ami finanszírozható, képes együttműködni és beépülni a NATO expedí-
ciós és más típusú elkülönült csapatcsoportosításába, hazánk katonai 
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biztonságát és védelmét pedig elsődlegesen a határainktól távoli katonai 
műveletekben való részvétellel garantálja.  

Megállapítható, hogy egy adott expedíció két fő részre bontható3: 

• Az expedíciós erő kiválasztása, összeállítása, felkészítése és be-
vetése az adott területre, és az adott feladat végrehajtása, vala-
mint, 

• Az erők folyamatos, magas színvonalú hazai bázisról történő 
támogatása. Az expedíciós műveletek végrehajtása, egy olyan 
erős támogatási rendszer kiépítését követeli meg, amely minden 
körülmények között képes a feladat hathatós támogatására a 
misszió befejezéséig és a csapatok hazatelepítéséig. Következte-
tésképpen megállapíthatjuk, hogy a logisztikai támogatás, a fel-
készítés, a telepítés, az alkalmazás, és a műveletek fenntartása 
egy központi, igen fontos része az expedíciós műveleteknek.4 

Mi írja elő azt, hogy a magyar haderő részeinek rendelkeznie 
kell expedíciós képességekkel? 

A teljesség igénye nélkül számos irányelveket tartalmazó alapdo-
kumentum foglalkozik e képesség szükségességének kiemelésével és a 
képesség elérésének feladataival: 

• Az „51/2007 (VI.6.) OGY határozat a Magyar honvédség to-
vábbi fejlesztési irányairól”szóló dokumentum 4. pontjában 
meghatározza, hogy „a fejlesztési feladatok fontossági sorrend-
jét az MH professzionális, valamint a műveleti területre telepít-
hető, ott együttműködésre és működőképességének fenntartásá-
ra alkalmas (expedíciós) jellegének erősítése határozza meg!” 

• A „85/2007 számú HM utasítás a, Miniszteri irányelvek a vé-
delmi tervezéshez (2009-2018)” című dokumentum mellékleté-
nek III. pontjának első bekezdésében az alábbiak szerint rendel-
kezik: A Magyar Köztársaság NATO és EU tagsága, valamint a 
biztonsági környezet változása a magyar haderő alkalmazásával 

                                                      
3 Gyakorlatilag bármely feladat-végrehajtás felosztható erre a két összetevőre. 
4 Jelen cikk folytatásaként, kifejezetten az expedíciós erők logisztikai támogatá-
sának megtervezése, megszervezése és végrehajtása tekintetében tervezzük ki-
dolgozni és kimutatni a vizsgált kifejezés tartalmi elemeit. 
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kapcsolatos alapfilozófiában súlyponteltolódást eredményezett. 
Ennek következtében egyrészt nem számolunk a magyar haderő 
önálló műveleti alkalmazásával, ezért az interoperabilitás köve-
telményeinek teljesítése alapvető. Másrészt a haza biztonságának 
katonai védelme a hagyományos értelmezés mellett- magába fog-
lalja az esetenként határainktól távoli válságkezelő műveletekben 
való részvételt is, melyhez elengedhetetlenül szükséges az expe-
díciós képességek megléte. 

Vizsgáljuk meg néhány, lényegesen nagyobb és sokrétűbb tapaszta-
latokkal rendelkező szövetségesünk felfogását, gondolkodásmódját az 
expedíciós képességek vonatkozásában. 

A régebbi és nagyobb tapasztalattal rendelkező NATO tagországok 
az expedíciós képességek és hadműveletek tekintetében hasonlóan gon-
dolkodnak. Az expedíciós műveleteket soha sem tekintik könnyen végre-
hajthatóknak. Ez egy speciális feladat, melynek végrehajtása speciális 
szervezetet, speciális felkészülést és végrehajtást igényel. 

Az Egyesült Államok felfogása szerint képesnek kell lenniük egy 
megerősített tengerészgyalogos szakaszt, helikoptertámogatással 24 órán 
belül, egy századot 48 órán belül, egy zászlóalj harccsoportot 72 órán 
belül, egy ezredet 7 napon belül és egy Tengerészgyalogos Expedíciós 
Erőt (Marine Expeditionary Force MEF) 14 napon belül bevetni a világ 
bármely részén. Ebből levonható az a következtetés, hogy az azonnali re-
agálástól a gyors reagálásig terjedő intervallumban speciálisan felkészített 
erők állnak az USA rendelkezésére, előre nem látható, vagy éppen ter-
vezhető expedíciós feladatok végrehajtására.  

Kanada az expedíciós képességek meghatározása érdekében egy 
úgynevezett „Mission Statement”-ben fogalmazta meg a szükség esetén 
végrehajtandó feladatokat: „A Kanadai Expedíciós Erők Parancsnoksá-
ga, együttműködve nemzeti és nemzetközi szövetségesekkel, műveleteket 
hajt végre a humanitárius segítségnyújtástól a háborús és nem háborús 
műveletek széles spektrumán át annak érdekében, hogy időben és haté-
konyan támogassa Kanada nemzeti érdekeit az egész világban.” 

Franciaország és a francia haderő a változások korát éli. Az új köz-
társasági elnök, Sarkozy, ez év végére ígéri az 1994-es biztonsápolitikai 
alapelvek megváltoztatását. A tervek szerint Franciaország erősíteni kí-
vánja befolyását a világban, különösen az érdekszférájába tartozó terüle-
teken. Ezért Sarkozy támogatja az expedíciós képességeket.  
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Németország szintén felismerte, hogy az ország biztonságát az szol-
gálja a legjobban, ha részt vesznek a NATO különböző műveleteiben, kü-
lönösen Afganisztánban. Ennek érdekében a haderőt szintén expedícióssá 
szervezik át, de a feladat végrehajtást, eltérően az amerikai állásponttól, 
mindig szövetségi keretek között képzelik el.  

NATO vezetők5 szerint a biztonság megteremtése érdekében a csa-
patokat azokon a helyeken kell alkalmazni, ahol szükség van rájuk. Nem 
beszélhetünk nemzethatárokról a szövetség egésze szempontjából. Igen 
fontos a NATO erők együttes tevékenysége, ha már egy adott helyre elju-
tottunk, akkor feltétlenül szükséges, hogy ott is tudjunk maradni. 

A példákból is látszik, hogy a nemzetek többsége mindenképpen 
szükségesnek ítéli az expedíciós képesség kialakítását, hiszen ebben lát-
ják a saját nemzeti és szövetségi érdekek érvényesülésének egyik fontos 
alkotóelemét. 

Következtetések, javaslatok 

Felvillantva az expedíciós képesség és az expedíciós műveletek tör-
ténelmét, egyes nemzetek filozófiáját, nemzetbiztonsági szempontból va-
ló szükségességét, a képesség kialakításával kapcsolatban írásunk zárása-
ként szükségesnek tartjuk, hogy egyfajta követelményrendszer javaslattal 
álljunk elő. Ezt az a tény indokolja, hogy ha az expedíciós képességről 
csak az jut az eszünkbe, hogy valahol az országhatáron kívül, ideiglenes 
jelleggel kerülnek a magyar erők alkalmazásra, és nem jelenik meg rög-
tön a kifejezéssel járó bonyolult feltételrendszer, nem tudjuk reálisan ér-
tékelni a feladat végrehajtása érdekében kifejtett erőfeszítéseket. 

Az általunk felsorolt követelmények logikai alapon, tapasztaltabb 
nemzetek elveit felhasználva, célirányosan a logisztika támogatás ké-
pességigényére összpontosítva kerültek meghatározásra. 

Az általunk felvázolt képességlista, csak egy célszerű változat, me-
lyek kiegészíthetők, annak érdekében, hogy minél teljesebb kép alakuljon 
ki a felkészülés érdekében. 

                                                      
5 Sir Mark Stanhope admirális a NATO ACT parancsnok-helyettese. 
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Milyen (rész) képességek, elérése vezethet az „expedíciós képesség” 
eléréséhez: 

• Reagálóképesség: a misszió, vagy bevetés jellegéhez szabott, 
megfelelő szintű rendelkezésre állás és végrehajtás, valamint tá-
mogatás a kellő időben és helyen.  

• Egyszerűség: elősegíti a hatékonyságot a tervezésben és a vég-
rehajtásban egyaránt. A prioritások, meghatározása az ellátásban 
egyszerűsítheti a logisztikai támogatást. 

• Rugalmasság: az a aadottság, amely képessé teszi az erőket, 
eszközöket, rendszereket és logisztikai folyamatokat a változó 
helyzetekhez, feladatokhoz és a parancsnok elgondolásához tör-
ténő alkalmazkodásra.  

• Gazdaságosság: hatékony támogatás nyújtása a lehető legkisebb 
energia és pénz ráfordítással, anélkül, hogy a feladat végrehajtá-
sát és a személyi állomány biztonságát kockáztatnánk. 

• Megvalósíthatóság: képesség, mely elősegíti a feladat sikeres 
végrehajtásához elengedhetetlen készletek és támogatás biztosítá-
sát. Minden művelet megkezdésének előfeltétele, hogy a műve-
letben résztvevő erők rendelkezésére álljon az a minimálisan 
elégséges felszerelés és készlet mennyiség, amely a siker kivívá-
sa érdekében nélkülözhetetlen. 

• Fenntarthatóság: az a képesség, amely lehetővé teszi a minden-
re kiterjedő logisztikai biztosítást a művelet teljes területén és tel-
jes időtartamára. Ennek érdekében a parancsnoknak nem csak az 
elsődlegesen kitűzött célok, elérésére kell koncentrálniuk, hanem 
hosszú távon kell gondolkodniuk. A csapatok tartósabb idejű el-
látása nagy kihívást jelent minden logisztikus számára.  

• Túlélőképesség: a műveletet végrehajtó szervezet azon képessé-
ge, amely lehetővé teszi az erők és eszközök megóvását. A lo-
gisztikai alegységek és létesítmények mindig kiemelt fontosságú 
célpontnak számítanak, így nagy hangsúlyt kell fektetni a meg-
óvásukra. Tartalékkészletek létrehozása és telepítése, valamint az 
erők széttagolása a tervezésnél és végrehajtásnál egyaránt kiemelt 
szempont. 
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• Újjászervezés: az expedíciós erő azon képessége, amely lehető-
vé teszi részére az erők megújítását, újraszervezését és feltöltését 
a honi támaszpontra való visszatérés nélkül. Ez a képesség idő és 
költségmegtakarítást eredményez.  

• Mobilitás, műveleti mobilitás: a műveletben részt vevő erők 
azon képessége, amely lehetővé teszi az erők átcsoportosítását, 
akár egyik műveleti területről a másikra, vagy az adott műveleti 
területen belüli mozgások, menetek végrehajtását. Ez a képesség 
elérhető tengeri, légi, szárazföldi átcsoportosítások végrehajtásá-
val, vagy ezek kombinációjával.  

• Bevethetőség, alkalmazhatóság: a műveletben részt vevő erők 
készenlétének azon foka, amely képessé teszi a műveletben való 
sikeres részvételre. Ennek a képességnek eléréséhez számos fel-
tételnek kell teljesülnie: 

– erők kiválogatása, szükség esetén (a specifikus feladatra lét-
rehozott) ideiglenes szervezet létrehozása, a kijelölt szervezet 
tagjainak felszerelése az adott művelet végrehajtásához (fe-
ladatorientált); 

– felkészítés, kiképzés; 

– műveleti és logisztikai tervezés végrehajtása; 

– modellezés, szimulációk, hadgyakorlatok, törzsgyakorlások, 
főpróbák, vizsgák; 

– a szükséges logisztikai támogatási háttér biztosítása. 

Összegzés 

Konklúzióként megállapítható, hogy az expedíciós képesség elérése 
szerepel a Magyar Honvédség rövid, közép és hosszú távú céljai között, 
és a kitűzött célok elérése egy jól felépített folyamat végrehajtásán ke-
resztül érhető el hatékonyan, melynek alapja kell, hogy legyen egy vilá-
gos, a szövetségi és nemzeti szabályzókkal összhangban lévő követel-
ményrendszer kimunkálása, hiszen e nélkül nem lehetséges felépíte-
nünk a célhoz vezető utat. Ehhez próbáltunk segítséget nyújtani a szó-
ban forgó képesség hátterének felvillantásával, valamint a követel-
ményrendszer alapjai egy változatának rögzítésével.  
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