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DR. KIS-BENEDEK JÓZSEF EZREDES 

VILÁGPOLITIKAI TENDENCIÁK 
2010-BEN ÉS A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN 

 

Tisztelt Olvasó! 

Az új évtized kezdetén a biztonságpolitikában a folyamatosság jellemző, de 
a kilátásokat illetően elsőként célszerű egy hosszabb időszak vizsgálata, ami alatt a 
2010 és 2020 közötti időszakot értem, majd a tendenciák megállapítása után 
foglalkozom a 2010. esztendő főbb trendjeivel a világpolitikában. Elemzésem alapja 
elsősorban demográfiai és gazdasági természetű, amely hajtóereje a politikának és a 
katonai erőviszonyoknak is. 

Az évtized főbb trendjei a régiók, illetve a fontosabb államok esetében 

A világ vezető állama helyzetének elemzéséből megállapítható, hogy az 
Amerikai Egyesült Államokra is hatást gyakorol az a tény, hogy a világ gazdaságilag 
és katonailag legerősebb állama és nagy valószínűséggel – ha nem is korlátlan 
mértékben – az is marad. Az Egyesült Államok a második világháború óta a 
negyedik gazdasági válságban van. Valamennyi korábbi válság recesszióval járt, 
ami növekedéssel zárult, és nincs semmi okunk azt feltételezni, hogy a jelenlegi 
válságnak ne lenne olyan hatása, mint a korábbiaknak. 

Az előttünk álló évtizedben az Egyesült Államok bizonyosan módosítani 
fog agresszív politikáján és inkább regionális egyensúlyteremtő szerepet kíván 
betölteni. Ezt a politikát csak akkor változtatja meg, ha közvetlen nemzetbiztonsági 
helyzete megköveteli. A korábbinál kevésbé agresszív politika nem jelent befelé 
fordulást, inkább az egyensúly fenntartását szolgálja, illetve azt az irányváltást, ami 
Barack H. Obama elnökké választásával bekövetkezett. 

A közvetlen közeli régióra történő nagyobb odafigyelést indokolja, hogy a 
déli szomszéd Mexikó a lakosság számát és a gazdaságot illetően intenzíven 
növekszik, de az ország politikai stabilitásában nem várható javulás. Ebből az 
Egyesült Államok számára az következik, hogy kartellek nagyobb befolyásra 
tesznek szert az Egyesült Államok déli államaiban, másrészt a migráció miatt 
jelentős bevándorlás várható. Mindez persze nem zárja ki, hogy az Egyesült 
Államok számára továbbra is nagy fontossággal bír az iszlám világ és Oroszország. 

Európára továbbra is hatást gyakorolnak a demográfiai problémák és az 
európai intézmények kialakításának nehézségei. A demográfiai problémák – a 
főként Észak-Afrikából és Törökországból kiinduló migráció – többirányú hatást 
gyakorolnak, ami munkaerő oldalról és kulturális összefüggésekben jelentkezik. 
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A jelzett problémák markáns módon főként Franciaországban, Németországban és 
Olaszországban jelentkeznek. Gazdasági és szociális problémák mély megosztottságot 
idéznek elő a francia–német blokk csatlakozó területein. Nyugat-Európa ’50-es évek 
óta stabil gazdasága és szociális biztonsága ellentéteket szül a hasonló demográfiai 
problémákkal, de lényegesen rosszabb gazdasági feltételek között működő országokkal, 
mint például Görögország, Spanyolország, Portugália, vagy Írország. Az ellentétek 
oka a nacionalista mozgalmak megnyilvánulása mindkét említett relációban. 

A volt szovjet blokkhoz tartozó országok sokkal komplexebb helyzettel 
állnak szemben. A demográfiai problémák hasonlóak, mint Nyugat-Európában, de 
nem olyan módon jelentkezik a migráció, mint Nyugaton. A szociális és gazdasági 
rendszerek nem annyira megkövesedettek, mint Nyugaton, a rugalmasabb feltételek 
miatt könnyebb a változtatás. Az európai demográfiai eltérések komoly megpróbáltatás 
elé állítják az Európai Uniót, amely csak akkor képes ezek „kezelésére”, ha az 
intézményi reformok beválnak. A multinacionális és nemzeti megoldások komoly 
ellentéteket okozhatnak, ezért az európai államok közötti kapcsolatok nem tekinthetők 
stabilnak és nehéz megjósolni a jövőt ezen a területen. 

Az oroszok az előttünk álló évtizedben etnikai feszültségekkel és demográfiai 
hanyatlással számolhatnak. Oroszország ezen a területen stabilizálni kívánja 
önmagát. Demográfiai gondjai enyhítésére fel fogja használni a FÁK-térséget, ami 
az integráció erősítését tűzi ki célul. Ezenkívül túl kíván lépni a pusztán nyersanyag-
exporton és inkább árut szeretne exportálni, aminek természetesen demográfiai 
vonatkozásai sem elhanyagolhatók. Ebbe főként a FÁK-térséget kívánja bevonni, 
ami nem kevés feszültséggel fog járni. Oroszország fő aggodalma az Észak-európai 
Alföld, ami hagyományosan katonai felvonulási terület Oroszország ellen. A Közép-
Európára gyakorolt orosz nyomás (nem katonai természetű) oka főként ez, 
különösen akkor, ha a térség viszonylagos instabilitását is hozzászámoljuk. 

A dzsihadista háború az évtizedben várhatóan lecsillapodik a Közel-Keleten, 
ami nem jelenti azt, hogy az iszlám militánsok beszüntetik tevékenységüket. 
Várhatóan 2020-ra a két nagy háború (Irak, Afganisztán) befejeződik. Az évtized 
végére az iráni helyzet is ellenőrizhetővé válik, hogy ez egy katonai megoldás, Irán 
elszigetelése, esetleg politikai változások miatt történik-e, az nehezen jósolható meg. 
A politikai változások alatt rendszerváltozást értek, ami ma nehezen képzelhető el. 
Irak, Afganisztán, Irán fontos kérdés marad 2020-ban is. 

Két meghatározó jelentőséggel bíró országot kell a térségben kiemelni. Az 
egyik Törökország, amely regionális hatalomként egyre inkább előtérbe kerül. Mint 
feljövő középhatalom, Törökország rengeteg belső problémával küzd, hogy csak az 
Atatürk-hagyományokat és az iszlám hagyományok mély szakadékát említsem. 
Törökországnak a felemelkedéshez olcsó munkaerőre és piacokra van szüksége. Ez 
hatást gyakorol a térség másik fontos államára Egyiptomra, illetve egyéb regionális 
szereplőkre. Az egyéb szereplők között Izraelt szeretném kiemelni, amely igyekszik 
egyensúlyt teremteni az erős Törökország és a feljövőben lévő Egyiptom között. 
Megjegyzendő, hogy az elmúlt év „hozadéka” a 2009. évi gázai háború miatt a 
török–izraeli kapcsolatok drasztikus megromlása, aminek látványos javulásával az 
elkövetkező években nem számolhatunk, hacsak nem következik lényeges fordulat 
az izraeli politikában. 
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Az Egyesült Államok, amely igyekszik visszavonulni a térségből – legalábbis 
katonailag – örömmel venné az izraeli–török–egyiptomi tengely kialakulását. Emellett 
azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az iszlám radikális mozgalmak nem 
érdekeltek Izrael, Egyiptom és Törökország együttműködésében. 

Kína a gazdaság növekedését – úgy, mint korábban Japán és más kelet-
ázsiai ország tette – a befektetett tőke megtérülési rátájához és a pénzügyi egyensúlyhoz 
köti. Ennek során szociális és politikai feszültségek keletkeznek, így Kína négyes 
szorításban van. Először is a mindent előtérbe helyező, foglalkoztatáson alapuló 
modell nem tartható fenn. A kínai modell csak akkor működik, ha a nyugati 
lakosság növekvő volumenű kínai terméket fogyaszt, amit az egyébként csökkenő 
lakossági ráta nem garantál, legalábbis Európa esetében. A modell olcsó munkaerőt, 
tőkét és termékeket követel. 2020-ra viszont a korábbi születési szabályozások miatt 
a lakosság Kínában is elöregszik, ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, vagy 
Európában. A következmény pedig a képzett munkaerő hiánya lesz 2020-ra. Belső 
feszültségek is töréshez vezetnek a rendszerben, ugyanis Kínában több mint egy 
milliárdan családi háztartásban élnek, kevesebb, mint évi 2000 dollárból (ebből 600 
millióan 1000 dollár alatt). 

Japán a növekedés helyett a teljes foglalkoztatásra és a szociális stabilitásra 
törekedett. Ez tartósan nem folytatható és a lehetőség a kínai modell követését 
prognosztizálja. A lakosság csökken, ugyanakkor a bevándorlásnak nincs 
hagyománya Japánban. Külföldi terjeszkedéssel ellentétek alakulhatnak ki Kínával. 
A jövőt ennek az ellentmondásnak feloldási kényszere fogja meghatározni. 

Dél-Ázsiában India a megvalósítatlan lehetőségek hazája és az is marad a 
következő évtizedben. A növekedés mindenképpen prognosztizálható, de a belső 
korlátok (infrastruktúra hiánya, szabályozatlanság, ugyanakkor bürokrácia) ezt 
akadályozhatják. Pakisztán összeomlását külső hatalmak akadályozhatják meg, a 
stabilitás belső forrásai nem állnak rendelkezésre. 

Latin-Amerikában összességében fejlődés várható a következő évtizedben. 
Brazília, mint a világ 11. legerősebb gazdasági hatalma a térség mozgatórugója 
szerepben marad, különösen, hogy Argentína gyengül. Mexikó is rohamosan 
erősödik gazdasági szempontból, még akkor is, ha a források vitathatók. Nem 
mellőzhető az a tény, hogy a világ 13. legerősebb gazdaságával rendelkezik. 

A 2010-ben várható tendenciák – régiónként 
Általános tendenciák 

2009-ben a vezető téma a gazdasági világválság volt. Pénzügyi fejlemények 
sorozata érintette az Egyesült Államokat és rajta keresztül az egész világot. A válság 
mindenkit érintett, aki fejlett technológiát akart beszerezni, vagy nyersanyagot eladni. 

Két fő tendencia lesz érzékelhető 2010-ben, de azt követően is. Az egyik 
az orosz hatalmi megerősödés, a másik pedig az a tény, hogy az iraki és afganisztáni 
háború jelentős mértékben meggyengítette az Egyesült Államok katonai képességét. 
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A közelmúlt döntése, amely szerint az Egyesült Államok újabb erőket küld 
Afganisztánba, aggodalommal tölti el az iszlám világot, ugyanakkor Oroszország 
számára lehetőség kínálkozik arra, hogy a számára kiemelten fontos régióban azt 
tegyen, amit akar. 

Oroszország számára 2010 a konszolidáció éve lesz, learatja a gyümölcsét 
a korábbi évek munkájának, azaz erősíti befolyását Ukrajnában, Kazahsztánban, 
Fehéroroszországban, Örményországban, Azerbajdzsánban. Ez a folyamat természetesen 
nem zárul le 2010-ben. 

A Közel-Keleten éleződő válság várható, ami egyébként hozzájárul az orosz 
konszolidációhoz. Izrael szerint az iráni atomprogram veszélyezteti a zsidó állam 
létét. Nemzetközi erőfeszítések a program megállítására nem lesznek elegendők, de 
talán arra sem, hogy megakadályozzanak egy izraeli megelőző csapást, ami 
mindenképpen térségbeli feszültségek fokozódásához vezethet, főként az 
energiaszállítást biztosító Perzsa (Arab)-öbölben. A kérdés pusztán annyi, hogy a 
válság csak az Öbölre korlátozódik-e, és csak katonai természetű lesz-e? 

Néhány olyan fejlemény, ami nem 2009-ben kezdődött, de mindenképpen 
érzékelhető lesz 2010-ben, és azt követően is: 

 a globális gazdasági válság lassan megszűnik, de következményei 
érzékelhetők maradnak (Kína piacszerzési törekvése, európai bankválságok); 

 az amerikai erők afganisztáni megerősítése megváltoztatja a háború 
lefolyását, ezért a konfliktusban a forró pont nem Afganisztán, hanem Pakisztán 
lesz, ahová átterjed a konfliktus; 

 Európában a Lisszaboni Szerződés Németországnak és Franciaországnak 
vezető szerepet biztosít az Unióban; 

 a mexikói drogháború továbbterjed, mivel a drogbárók igyekeznek 
befolyásukat kiterjeszteni Közép-Amerikára és az Egyesült Államokra; 

 a Mexikót átható korrupció és erőszak továbbterjed az amerikai térségben. 

Régiók és államok 

Európa 

Mivel az Egyesült Államok főként a Közel-Keleten van elfoglalva, Európának 
egy erősödő Oroszországgal kell megküzdenie. 2010-et az Európai Unió módosított 
alapszabálya (Lisszaboni Szerződés) következtében a stabilizálódás jellemzi, különösen 
akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az Unió két nagyhatalma Németország és 
Franciaország a fő kérdésekben egyetért, akaratát a többiekre rá tudja kényszeríteni, 
azok az idők pedig már elmúltak, hogy egy ország meg tudja bénítani az Uniót. 
Ugyanakkor a várható ellentmondás abból ered, hogy nem minden európai uniós 
állam fogadja el a német–francia dominanciát különösen olyan kérdésekben, mint az 
energiaellátás, orosz függőség, vagy az orosz dominancia Ukrajnában. Ez a 
tendencia elsősorban a Balti-államokban, Romániában és Lengyelországban érezhető. 
A 2010 közepén esedékes brit választásokon egy euroszkeptikus kormány megalakulása 
várható, ami további nézetkülönbségekhez vezethet. 
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Közel-Kelet 
Irán atomprogramja a nemzetközi közösség erős nyomásgyakorlása ellenére 

is folytatódik. Izrael állami létének veszélyeztetéseként értékeli a programot, ezért 
kész egyoldalú katonai csapás mérésére annak késleltetése céljából. Az Egyesült 
Államok nem akar háborút, de két ok miatt kénytelen részt venni benne. Először 
azért, mert Izrael nem képes a program leállítására, legfeljebb késleltetésére, mivel 
nem rendelkezik elegendő eszközzel. Irán – érezve a veszélyt – nemcsak a föld alá 
rejtette a létesítményeit, hanem az ország különböző szegleteiben helyezte el azokat. 
Izraelnek amerikai támogatásra van szüksége ahhoz, hogy rendelkezzen megfelelő 
bunkertörő eszközökkel, de ahhoz is, hogy a hatalmas ország különböző célpontjait 
elérje. Másodszor azért is szükséges az Egyesült Államok részvétele, mert Irán 
különböző ellenlépései között szerepelhet a Hormuzi-szoros hajóforgalmának 
megakadályozása, amely súlyosan érinti a világ energiaellátását (nem beszélve a 
várható drasztikus kőolajár-emelkedésről). Az Egyesült Államoknak sokkal 
fontosabb azonban Irak és Afganisztán. Izrael sürgeti az amerikai fellépést, míg 
Oroszország bátorítja Iránt. 

Törökország geopolitikai, gazdasági és demográfiai helyzetének megfelelő 
státuszt akar kivívni magának. A belpolitikai gondjai megmaradnak 2010-ben is. Az 
esetleges amerikai-iráni katonai konfliktus befolyásolására nem rendelkezik 
képességgel, ezért inkább ki akar maradni belőle minden formában. Ugyanígy nem 
kíván részt venni az orosz–kaukázusi konfliktusokban sem, mert nem akarja 
elveszíteni az elmúlt években szerzett jó pozícióját. A válságkörzeteken belül két 
területre koncentrál: Nyugat-Balkán, nevezetesen Bosznia-Hercegovina, ahol kedvező 
pozícióval rendelkezik és Irak, ahonnan az amerikaiak megkezdik a kivonulást. 

Irakban az amerikai kivonulás tesztként fog szolgálni arra, hogy képesek 
lesznek-e együttműködni az iraki frakciók. De egy másik tesztnek is tanúi lehetünk 
2010-ben, ami Irán megnyilvánulásában jut kifejezésre egy iraki amerikai kivonulás 
esetén. 2010 Irak számára is döntő jelentőségű év lesz a választások szempontjából. 

Dél-Ázsia 

2010-ben Afganisztánban az Egyesült Államok új stratégiájának alkalmazását 
prognosztizálja. A doktrína szerint az amerikai jelenlétet 70 ezer főről 100 ezer főre 
emelik azzal a céllal, hogy megtörjék a tálib frakciók ellenállását és kiképezzék az 
afgán erőket. Úgy tűnik, hogy 2010-et a doktrína megvalósulása tölti ki, de annak 
megvalósulása nagy valószínűséggel nem fog bekövetkezni. Oka az, hogy a tálibok 
nem fognak közvetlen harcba bocsátkozni. A tálibok kettős tevékenységet folytatnak: 
egyrészt megakadályozzák, hogy a koalíciós erők letörjék a mozgalmat, másrészt 
fellépjenek az al-Kaida ellen, hogy a terrorszervezet ne használja őket saját céljai 
megvalósítására. Céljaik érdekében a belső egység, vagy legalábbis konszolidáció 
megvalósítására törekszenek. Ezzel szemben a háború inkább Pakisztánt érinti, ahol 
a kormány abba a helyzetbe kerülhet, hogy szakít az Egyesült Államokkal és a 
dzsihád erőkkel. Az al-Kaida vezetése nem Afganisztánban, hanem Pakisztánban 
van, az őket és a dzsihadista erőket ért, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott 
folyamatos támadások oda vezethetnek, hogy a lakosságot – amely egyébként sem 
Amerika-barát – még inkább az Egyesült Államok és szövetségesei ellen hangolja. 
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Az amerikai katonai erők pakisztáni művelete négy szempontból aggályos: 

 Pakisztánnak semlegesítenie kell az amerikai sikertelenségeket, amely 
nyilvánvalóan úgy oldható meg, hogy a haderőt beveti a felkelők ellen. Ennek 
következménye az lesz, hogy a ma még semlegesen viselkedő pakisztáni militánsok 
a kormányerők ellen fordulnak, ami a támadások számának emelkedését hozza 
magával. 

 A pakisztáni kormánynak meg kell találnia a módját annak, hogy ne 
szakadjanak meg a bilaterális kapcsolatok. Ennek egyik módja lehet, hogy 
hozzájárul a szövetséges erők Pakisztánon áthaladó utánpótlási szállítmányainak 
korlátozott támadásokkal történő megzavarásához, ami üzenetként fogható fel az 
Egyesült Államok irányában, hogy veszélybe kerülhetnek az afganisztáni 
erőfeszítések, ha túlzott nyomást gyakorol Pakisztánra. Ez a módszer azonban csak 
nagyon korlátozott módon valósítható meg, hiszen Pakisztán függősége az Egyesült 
Államoktól igen nagy, s ez stratégiai fontosságú India miatt, az egyensúly 
fenntartása érdekében. Az ellentmondás feloldható oly módon is, ha Pakisztán a 
militáns csoportokra vonatkozóan minél több információt ad át az Egyesült 
Államoknak, de ennek is megvannak a korlátai. 

 A megnövelt amerikai csapatlétszám nagyobb ellátást igényel, amelynek 
megvalósításához a legegyszerűbb útvonal Pakisztánon át vezet. A pakisztáni 
útvonal használata és főként annak biztonsága nagyobb nyomásgyakorlást követel 
az Egyesült Államoktól. A másik egyetlen lehetséges szárazföldi utánpótlás északi 
irányból valósítható meg, amelyhez viszont Oroszországnak kell engedményeket 
tennie. 

 Komoly dzsihadista érdek mutatkozik abban, hogy nagyobb támadást 
hajtsanak végre India ellen annak érdekében, hogy konfliktust generáljanak India és 
Pakisztán között. A viszony megromlása azzal járhat, hogy újabb pakisztáni katonai 
erőket kell átcsoportosítani az indiai határra. mumbaji támadás óta a hírszerzési 
együttműködés a terrorista csoportokra vonatkozóan intenzívebbé vált India és az 
Egyesült Államok között, de ez nem zárja ki egy nagyobb támadás végrehajtását. 

Oroszország 

2009-ben Oroszországban erősödött az állam szerepe, ami egy folyamat 
eredménye. Az orosz politika Irak, Irán és Afganisztán mellett a volt szovjet 
területekre összpontosított és sikereket ért el Azerbajdzsánban, Grúziában és 
Ukrajnában. Ezeket a sikereket Oroszország tovább mélyíti 2010-ben, három 
területre fókuszálva: 

 Ukrajna: a választások valamennyi esélyese Oroszország kezében van. 
Ha ezt a választások megerősítik (a tanulmány készítésekor – 2010. február elején – 
minden adat ezt támasztja alá), akkor Oroszország képes lesz kézben tartani az 
ukrán gazdaságot, valamint a katonai és a nemzetbiztonsági erőket. 
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 Fehéroroszország és Kazahsztán: 2010. január 1-jével hatályba lépett 
Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán vámuniója. Más vámuniótól eltérően 
az aláírt megállapodás lehetőséget biztosít Oroszországnak, hogy gazdasági oldalról 
„kézben tartsa” két partnerét. Fehéroroszország – ha nem is lelkesedéssel – 
elfogadta, hogy Oroszország jelentős erőt képviseljen a gazdasági életben, 
Kazahsztánnak sem volt más választása. A megállapodás végrehajtását akadályozhatja, 
hogy Kazahsztánban jelentős erők vannak, amelyek nem akarják a nagyobb arányú 
orosz pozíciószerzést a gazdaságban. Oroszország szándéka az említett vámunió 
kibővítése Ukrajnával, Örményországgal, Kirgizisztánnal és Tádzsikisztánnal. A 
folyamat mögött érzékelhető egy olyan törekvés, hogy politikai síkon is 
megvalósuljon a szorosabb együttműködés. 

 Az említett szorosabb együttműködés bővítését tervezi Oroszország a 
többi volt tagállam esetében, akik vagy elfogadják a közeledést vagy más 
támogatókat keresnek. Azerbajdzsán és Türkmenisztán úgy tűnik, közeledik, míg 
Grúzia és a Balti-állomok ettől távol állnak. Emiatt Oroszország konfrontációba 
kerülhet az Egyesült Államokkal és Európával. 

Ami az orosz belpolitikai viszonyokat illeti, folytatódik a gazdasági 
rendteremtés és a klánok elleni harc, amelyben Vlagyimir Putyin kormányfő 
kulcsszerepet tölt be. Hatalmának stabilizálása érdekében 2010-ben személyi 
változásokkal számolhatunk a biztonsági szolgálatoknál, a haderőnél és a kiemelt 
fontosságú gazdasági területeken. 

Kelet-Ázsia 

2009-ben, eltérően a világ más államaitól, Kínában nem volt pénzügyi 
válság. Kína két területen került nehezebb helyzetbe, abból az egyik az áruk miatt 
csökkenő külföldi kereslet. A csökkenő keresletre (az export egyharmaddal esett 
vissza) – főként a lakossági elégedetlenségtől való félelem miatt – nem alkalmazta a 
tömeges elbocsátás más államokban alkalmazott gyakorlatát, hanem komoly 
infrastrukturális beruházási programokat kezdett el. 2010-ben Kína várhatóan ezt a 
stratégiát folytatja, remélve a világgazdasági helyzet javulását. 

A külföldi piacok megszerzése területén viták alakulhatnak ki Kína és az 
Egyesült Államok között, mivel mindkét állam piacokat keres Dél-Ázsiában. 2009-ben 
az Egyesült Államok szorosabbra vonta kapcsolatait a Dél-ázsiai Nemzetek 
Szervezetével. Japán és India is hasonló törekvéseket mutat, ami 2010-ben 
folytatódni fog. 

Latin-Amerika 

Néhány kulcsfontosságú országban zajló belső változások ellenére a latin-
amerikai államokban nem kell lényeges változásokkal számolni 2010-ben. A térség 
két meghatározó jelentőségű államában, Brazíliában és Kolumbiában választások 
lesznek. Mivel a politika viszonylag liberális, konszenzuson alapuló, piac és vállalkozás-
barát, nagy változásokkal nem kell számolni. Folyamatosság várható a gazdaságilag 
nem kifejezetten pozitív mutatókkal rendelkező Argentínában és Venezuelában is. 



 
12 AZ OLVASÓHOZ 

Egyedüli ország, ahol változásokkal lehet számolni, az Mexikó, ahol a drogkartellek 
elleni hatósági fellépés sikereket hozott 2009-ben. A kábítószer-termelést és 
-kereskedelmet folytatják, ügyelve arra, hogy „ne essenek túlzásokba”, mert ezzel 
felhívhatják magukra az amerikai hatóságok figyelmét. 

Afrika szubszaharai régiója 

A vezetőváltások évek óta folynak és stabilizálódnak az államok. 
Kiemelkedő ezek közül két állam: Angola és a Dél-afrikai Köztársaság. Angola erős 
gyémánt és kőolajiparával, hatékony biztonsági szolgálataival folytatja a 
stabilizálódást. A Dél-afrikai Köztársaság a kölcsönös előnyök alapján rendezi 
viszonyait Angolával. Mindkét állam igyekszik befolyást gyakorolni Zimbabwére, 
ahol Mugabe elnök egészségi állapota miatt nagy valószínűséggel kivonul a 
politikából. 

A terrorizmus elleni fellépésről 

Mértékadó források ma már egyre kevesebbet beszélnek a terrorizmus ellen 
folytatott globális háborúról. A Nyugattal szembeni kihívások közül elsőként említik 
a működésképtelen államokat, ahol egyebek mellett a terrorszervezetek is komoly 
lehetőséghez juthatnak. Ebbe a kategóriába tartozik ma Szomália és Jemen, de a 
potenciális jelöltek tárháza ettől sokkal gazdagabb. Ha ide számoljuk Irakot és 
Afganisztánt, akkor nem járunk messze az igazságtól, hiszen a jövő még egyik 
államban sem dőlt el. 

Nem nevezhető stabilnak a helyzet a Gázai övezetben, ami potenciális 
átterjedhet Ciszjordániára, Libanon összefüggésben van a közel-keleti helyzettel, 
Észak-Afrikában Algéria nehezen tudja kordában tartani a szélsőségeseket, de a szub-
szaharai térségben is kiemelhető Nigéria, ahol az iszlám szélsőséges tanok és ezzel 
együtt a mozgalmak terjedőben vannak. 

Kockázatot jelent Törökország is, ahol a szekuláris és vallási ellentétek 
bizonytalanságot okoznak. A leírtakból kiderül, hogy nem globális, hanem inkább 
regionális problémáról van szó. Irán igyekszik befolyását kiterjeszteni 
Törökországra és néhány közép-ázsiai államra, meglévő és fejlesztés alatt lévő 
haditechnikai eszközeivel pedig katonai fenyegetést jelent. Szíria helyzete sokkal 
komplexebb, hiszen támogatja a szunnita neoba’athista felkelőket Irakban, az Iraki 
al-Kaidát, Iránnal együtt pedig részt vesz libanoni fedett akciókban. 

A terrorizmus ezeknél a csoportoknál csak eszköz, ettől szélesebb célokat 
igyekeznek megvalósítani, ami országok, térségek feletti uralmat jelent. Ennek 
érdekében támogatják a felkelőket, illetve a számukra szimpatikus politikai 
rendszereket. Nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy a fő fenyegetést nem csak a 
terrorizmus jelenti. Erre példaként szolgál Jemen és Szomália, a tendencia pedig 
folytatódik 2010-ben is. 
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Ma már nem szabad csak az al-Kaidára és bin Ladenre koncentrálni, hiszen 
ettől sokkal nagyobb kihívást jelentenek az önszerveződő csoportok. 2009-ben több 
esetben fordult elő, hogy terrorcselekmény előkészítése vagy végrehajtása vádjával 
tartóztattak le személyeket. Valamennyinél tetten érhető az a sajátosság, hogy 
szélsőséges nézeteket terjesztő vallási, vagy terrorcselekményre toborzó személyhez, 
kötődnek. Valamennyi esetben motivációként merül fel az a tény, hogy az Egyesült 
Államok háborút folytat iszlám országok ellen. 

Tisztelt Olvasó! 

Mindenekelőtt a 2010 elején tapasztalható folyamatokból levonható 
következtetések késztettek a helyzetelemzésre és a várható történések megfogalmazására. 
Természetesen ezek a megállapítások nincsenek „kőbe vésve”, hiszen a világpolitikai, 
gazdasági, katonai és más folyamatok alakulása többségében nehezen jelezhető 
előre, jóslásokba pedig nem célszerű bocsátkozni. 

Ezzel együtt is a törekvésem arra irányult, hogy a tényekből levonható 
következtetések közreadásával felkelthessem a továbbgondolás igényét a Tisztelt 
Olvasóban, a témával foglalkozó szakembereknek – köztük korábbi kollégáimnak, 
munkatársaimnak – pedig a magam lehetőségeivel és eszközeivel hozzájáruljak 
felelősségteljes munkájuk végzéséhez. Az általam felhasznált irodalmat is szíves 
figyelmükbe ajánlom. 
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DEÁK ANITA ŐRNAGY 
VÁLTOZÁSOK AZ OROSZ KATONAI DOKTRÍNÁBAN: 
A VESZÉLYEK ÉS A FENYEGETÉSEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A közelmúltban került a nemzetközi politika érdeklődésének fókuszába az 
Oroszországi Föderáció új katonai doktrínája.1 A dokumentum nyilvános, így 
mindenki számára hozzáférhető. A doktrína összeállításával Dmitrij Medvegyev 
államfő az Oroszországi Föderáció Nemzetbiztonsági Tanácsát bízta meg, egyúttal 
széles körű társadalmi egyeztetést kezdeményezett a témakörben. A kidolgozás 
szakmai irányítása, a Nemzetbiztonsági Tanácsban a Védelmi Minisztériummal és a 
haderő vezetőivel való egyeztetés Jurij Balujevszkij hadseregtábornok2, az 
Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői korábbi vezérkari főnökének feladata volt, 
amelyben aktívan részt vettek a legfőbb katonai vezetők is. A doktrína készítését 
2007-ben kezdték meg, de egyrészt a 2008. évi grúziai konfliktus miatt lelassult a 
kidolgozás folyamata, másrészt pedig olyan új, a nemzeti biztonság katonai 
dimenzióját érintő tényezők jelentek meg, amelyek jelentős mértékben befolyásolták 
a dokumentum végleges szövegét. 

Az Oroszországi Föderáció előző katonai doktrínáját 2000-ben hagyta jóvá 
Vlagyimir Putyin akkori elnök.3 Az orosz állami és katonai felső vezetők indoklása 
szerint az új doktrína kidolgozását a világban 2000 óta bekövetkezett, az Oroszországi 
Föderáció számára fenyegetéseket és kockázatokat jelentő geopolitikai változások 
tették szükségessé. A 2010. évi katonai doktrína kidolgozásának elvi alapjául a 2000. 
évi katonai doktrína, a 2008. évi külpolitikai koncepció4, a 2020-ig érvényes nemzeti 
biztonsági stratégia5, valamint a tengeri doktrína6 szolgált. Megalkotásánál figyelembe 
vették az orosz alkotmányt, az általános nemzetközi jogi normákat, az Oroszországi 
Föderáció érvényben lévő védelmi, fegyverzetellenőrzési és leszerelési tárgyú 
nemzetközi szerződéseit, szövetségi törvényeit és más jogszabályait. 

Oroszország 2010. évi katonai doktrínája négy fejezetből áll: I. Általános 
rendelkezések (1–6. bekezdés), II. Az Oroszországi Föderáció elleni katonai 
veszélyek és katonai fenyegetések (7–16. bekezdés), III. Az Oroszországi Föderáció 
katonapolitikája (17–37. bekezdés), IV. A védelem hadigazdasági biztosítása (38–
53. bekezdés). 

                                                        
1  Военная доктрина Российской Федерации. 2010. 02. 05. 
2  Jurij Balujevszkij nyugállományú hadseregtábornok jelenleg a Nemzetbiztonsági Tanács titkárának 

helyettese, ezt megelőzően – 2008 júniusáig – a haderő vezérkari főnökeként, a védelmi miniszter első 
helyetteseként szolgált. A katonai doktrína kidolgozását hivatalosan is elindító hadtudományi akadémiai 
tudományos értekezleten (2007. január 20.) Balujevszkij még a haderő vezetőjeként ismertette a doktrínával 
szemben támasztott elvárásokat. 

3  Vlagyimir Putyin 2000 és 2008 között volt az Oroszországi Föderáció elnöke, 2008 májusa óta 
miniszterelnök. 

4  Концепция внешней политики Российской Федерации. 2008. 07. 12. 
5  Cтратегия национальной безопасности российской федерации до 2020 года. 2009. 05. 12. 
6  Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. 2001. 07. 27. 
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Ebben a tanulmányban csak azzal kívánok foglalkozni, hogy a doktrína 
tartalma szerint Oroszország milyen katonai veszélyekkel és fenyegetésekkel számol 
az elkövetkező tíz évben, illetve milyen eszközök révén, milyen módon szándékozik 
azokra reagálni. 

A 2010. évi katonai doktrína I. fejezetében, az általános rendelkezések 
között kinyilvánítja, hogy célja az Oroszországi Föderáció fegyveres védelmére 
történő felkészítés elvi alapjainak meghatározása. Az Oroszországi Föderáció 
elkötelezett amellett, hogy saját és szövetségesei nemzeti érdekei védelme érdekében 
alkalmazza a rendelkezésére álló politikai, diplomáciai, jogi, gazdasági, katonai és 
más eszközöket. A 2010. évi katonai doktrína tehát alapvetően védelmi beállítottságú 
dokumentum, annak ellenére, hogy ezúttal a készítők ezt nem deklarálták oly 
módon, mint 2000. évi dokumentumban, amely az első tételei között tartalmazta, 
hogy „a katonai doktrína védelmi jellegű”.7 

A 2010. évi katonai doktrína a I. fejezetében részletesen definiálja8 a 
katonai biztonság, a katonai veszély, a katonai fenyegetés, továbbá a katonai 
konfliktus, a fegyveres konfliktus, a helyi, a regionális és a nagyméretű háború, 
valamint a katonapolitika, az állam katonai szervezete és a katonai tervezés 
fogalmát. Az orosz vezetők által a doktrínában meghatározott értelmezések eltérnek 
a NATO által használt fogalmaktól, ezért fontos, hogy azokra az orosz megközelítés 
szerinti tekintsünk. 

A dokumentum a főbb terminológiákat az alábbiak szerint határozza meg: 

 a katonai biztonság fogalma9: a személyek, a társadalom és az állam 
létfontosságú érdekeinek olyan védelme a katonai erő alkalmazásához, vagy az azzal 
való fenyegetéshez köthető külső és belső katonai fenyegetésektől, amelynek 
eredményeként nem alakul ki a katonai fenyegetés, illetve meg van a képesség 
annak elhárítására; 

 a katonai veszély fogalma10: olyan nemzetközi és hazai tényezők 
összessége, amelyek meghatározott körülmények között katonai fenyegetés 
kialakulásához vezethetnek; 

 a katonai fenyegetés fogalma11: olyan nemzetközi és hazai tényezők, 
amelyek fennállása esetén az ellenérdekelt felek között valós lehetőség van katonai 
konfliktus kialakulására, és valamely ország (országcsoport), szeparatista (terrorista) 
szervezet készen áll katonai erő (fegyveres erőszak) alkalmazására. 

A 2000. évi katonai doktrína12 a nemzeti biztonság katonai dimenzióját 
érintő kihívásokat még más megközelítésben tartalmazta, azokat a katonapolitikai 
helyzetet destabilizáló tényezőkre, a katonai biztonságra fenyegetést jelentő alapvető 

                                                        
7  Deák János: Az Oroszországi Föderáció katonai stratégiája. Tanulmány, 2006. 53. o. 
8  2010. évi katonai doktrína I.6. bekezdés. 
9  2010. évi katonai doktrína I.6. bekezdés a) pontja. 
10  2010. évi katonai doktrína I.6. bekezdés b) pontja. 
11  2010. évi katonai doktrína I.6. bekezdés c) pontja 
12  Deák János: Az Oroszországi Föderáció katonai stratégiája. Tanulmány, 2006. 53–55. o. 
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belső és külső fenyegetésekre osztotta fel, azonban az egyes fogalmak konkrét 
meghatározását nem tartalmazta, hanem csak az egyes tényezők, fenyegetések 
felsorolására terjedt ki. 

A 2010. évi katonai doktrína II. fejezete tartalmazza az Oroszországi 
Föderációt érintő katonai veszélyeket és katonai fenyegetéseket. 

A dokumentum megállapítja, hogy a különböző országok, országcsoportok 
és szövetségek gazdasági, politikai és katonai befolyása, a közöttük kialakult 
erőviszonyok folyamatosan változnak, különböző területeken a többpólusú rend 
kialakulásához vezető, valamint globalizációs folyamatok indultak el. 

A világban számos regionális konfliktus áll fenn, és tendenciává vált, hogy 
az egyes regionális konfliktusokat az érintett országok erő alkalmazásával kívánják 
rendezni. Ez tapasztalható többek között az Oroszországi Föderációval szomszédos 
térségekben is. A doktrína megállapítja, hogy a jelenlegi nemzetközi biztonsági 
rendszer – beleértve az érvényben lévő nemzetközi jogi mechanizmusokat is – nem 
nyújt egyenlő mértékben biztonságot minden országnak. 

A 2010. évi katonai doktrína egyik legfontosabb tézise, hogy ugyan 
csökkent az Oroszországi Föderáció elleni nagyméretű, hagyományos vagy 
nukleáris fegyverekkel indított háború kialakulásának valószínűsége, de a katonai 
jellegű veszélyek számos területen erősödő tendenciát mutatnak. Ezek az erősödő 
folyamatok alapvetően külső és belső katonai veszélyek terén érzékelhetőek. 

Alapvető külső katonai veszélyek az Oroszországi Föderáció számára: 

 a NATO azon törekvése, hogy akár a nemzetközi jog normáinak 
megsértésével is globális funkciókkal növelje meglévő erőpotenciálját, továbbá, 
hogy katonai infrastruktúráját – többek között az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
(továbbiakban: Szövetség) bővítésével – közelebb helyezze az Oroszországi 
Föderáció határaihoz; 

 az egyes államok és régiók destabilizálására irányuló kísérletek;  

 külföldi katonai kontingensek telepítése az Oroszországi Föderáció és 
szövetségesei területével és felségvizeivel határos térségekbe; 

 hadászati rakétavédelmi rendszerek kialakítása és telepítése, a világűr 
militarizálása, hadászati rendeltetésű nem nukleáris töltetű nagypontosságú 
fegyverek telepítése a globális stabilitás és a nukleáris erőegyensúly felborításával; 

 az Oroszországi Föderációval és szövetségeseivel szembeni területi 
követelések, beavatkozás belügyeikbe; 

 tömegpusztító fegyverek, rakéták és rakétatechnológiák proliferációja, 
a nukleáris fegyverrel rendelkező országok számának növekedése; 
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 nemzetközi egyezmények megsértése, a fegyverzetkorlátozási és 
fegyverzetcsökkentési egyezmények be nem tartása; 

 katonai erő alkalmazása az Oroszországi Föderációval határos 
országok területén az ENSZ alapokmányának és a nemzetközi jog más normáinak 
megsértésével; 

 fegyveres konfliktusok kiújulása, újabbak kialakulása, illetve eszkalációjuk 
az Oroszországi Föderációval és szövetségeseivel határos területeken; 

 a nemzetközi terrorizmus terjedése; 

 az etnikai/vallási feszültségek erősödése, nemzetközi fegyveres radikális 
csoportok tevékenysége az Oroszországi Föderációval és szövetségeseivel határos 
területeken, területi konfliktusok megléte, a szeparatizmus erősödése, a vallási 
szélsőségesség erőszakos terjesztése. 

Figyelemre méltó, hogy a dokumentumban rögzítettek alapján az orosz 
állami és katonai vezetés szerint az Oroszországi Föderációra nem jelent közvetlen 
külső katonai veszélyt a NATO – sőt, a nemzetközi biztonság megteremtése 
érdekében a Szövetséggel való együttműködés kiszélesítésére törekszik. Az orosz 
vezetés továbbra sem tart a NATO részéről indított közvetlen katonai konfliktustól, 
nem is nevesíti azt az alapvető külső katonai fenyegetések között. Megállapítható 
azonban, hogy még mindig Vlagyimir Putyin előző orosz elnök 2007. február 10-én, 
a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédének fő tételei a 
meghatározók: „A NATO egymást követő bővítéseit a katonai szembenállás megszűnése 
óta Oroszország, ha nehezen is, tudomásul vette. Elismerte, hogy a korábbi 
megállapodások ellenére az Észak-atlanti Szövetség kiterjesztette érdekeltségét az orosz 
határokig, továbbá eltűri az amerikai jelenlétet Közép-Ázsiában. Ugyanakkor 
Oroszország semmiképpen nem fogadja el ezt az egyfajta ellene irányuló bekerítési 
politikát”.13 

Az orosz vezetők által a NATO–orosz és az amerikai–orosz kapcsolatokban, 
továbbá az európai térség biztonsági helyzetére vonatkozó nemzetközi fórumokon 
évek óta képviselt nézet a doktrínában is rögzítésre került. Az orosz állami és 
katonai vezetés a Szövetség keleti irányú terjeszkedését, katonai infrastruktúrájának 
az orosz államhatárokhoz való közelítését tehát alapvető külső katonai veszélyként14 
értékeli, és első helyen szerepelteti a katonai biztonsággal kapcsolatos kihívások 
között. 

                                                        
13  Dr. Deák János – Dr. Szternák György: Az orosz geopolitikai gondolkodás megváltozásának tükröződése 

az új katonai doktrína tervezetében. 18. o. 
14  Основной военной угрозой для России признано соседство с НАТО. – Oroszország számára 

alapvető katonai fenyegetésként lett elismerve a NATO-val való szomszédság. Lenta hírügynökség, 
2010. 02. 05. http://lenta.ru/news/2010/02/05/threat/, letöltés: 2010. 02. 20. A cikk a „külső katonai 
fenyegetés” kifejezést használja, azonban a katonai doktrína terminológiájában csak „alapvető külső 
katonai veszélyek” és „alapvető katonai fenyegetések” kifejezéseket alkalmazza. A NATO 
Oroszországhoz való közeledésével, globális szerepre való törekvésével kapcsolatos kitétel a 
doktrínában az előbbi kategóriában került rögzítésre. 
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Alapvető belső katonai veszélyek az Oroszországi Föderáció számára: 

 az Oroszországi Föderáció alkotmányának erőszakos megváltoztatására 
tett kísérletek; 

 az Oroszországi Föderáció szuverenitásának megbontása, a szövetségi 
állam, a területi egységesség megsértése; 

 az államigazgatás és a fontosabb állami és katonai szervezetek, 
valamint az informatikai infrastruktúra működésének bomlasztása. 

Alapvető katonai fenyegetések az Oroszországi Föderáció számára: 

 a nemzetközi kapcsolatok és katonapolitikai helyzet éles változása és a 
katonai erő alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése; 

 az orosz állami és katonai irányítási rendszer, továbbá a hadászati 
nukleáris erők, a rakétatámadásokat előrejelző, a kozmikus térség ellenőrzésére 
szolgáló rendszerek, a nukleáris raktárak, valamint az atomenergetikai, vegyipari és 
más potenciálisan veszélyt jelentő objektumok működésének akadályozása; 

 törvénytelen fegyveres szervezetek létrehozása és kiképzése, valamint 
tevékenysége az Oroszországi Föderáció és szövetségesei területén; 

 provokatív célú erődemonstráció az Oroszországi Föderációval és 
szövetségeseivel szomszédos területeken végrehajtott hadgyakorlatok során; 

 országok (országcsoportok) fegyveres erői tevékenységének aktivizálódása, 
részleges vagy teljes mozgósításuk, hadiállapot bevezetése. 

A 2010. évi katonai doktrína a modern katonai konfliktusok jellemzőinek 
felsorolásával tovább bővíti azoknak a tényezőknek a körét, amelyekkel a katonai 
biztonságot érintő kihívások között az orosz állami és katonai vezetésnek számolnia 
kell. A dokumentum megállapítja, hogy napjaink katonai erővel vívott konfliktusaiban 
a katonai és a nem katonai képességek integrált alkalmazása vált szükségessé, 
előtérbe került az új fizikai elveken alapuló, a nukleáris fegyverekkel összevethető 
hatóerejű fegyverek és haditechnikai eszközök bevetése, megnőtt az információs 
hadviselés szerepe és a nemzetközi közösségre gyakorolt befolyása, a katonai 
eszközök és erők alkalmazásához egyre szélesebb körben kerül igénybevételre a légtér 
és a világűr. A kidolgozók a dokumentumban is figyelmeztetnek: a modern katonai 
konfliktusok azt a veszélyt is magukban rejtik, hogy kirobbanásukat általában nem 
lehet előre jelezni, továbbá nem feltétlenül közvetlen katonai – hanem például 
összetett, katonapolitikai, gazdasági, stratégiai – céllal indítják azokat, ezért az 
Oroszországi Föderációnak fel kell készülnie arra, hogy szükség esetén ezekre a 
kihívásokra is megfelelően reagáljon. 

A globális biztonsággal szembeni egyik legfontosabb kihívásnak az orosz 
állami és katonai vezetés azt tartja, hogy akár egy hagyományos fegyverekkel vívott 
katonai konfliktus (nagyméretű és regionális háború) is atomháborúvá alakulhat át, 
amennyiben az egy nukleáris fegyverrel rendelkező ország állami létét veszélyezteti. 
Az orosz vezetők értékelése szerint mindemellett a nukleáris fegyverek fontos 
eszközök maradnak a háborúk, köztük az atomháborúk kialakulásának megelőzésében. 
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A katonai biztonságot érintő veszélyekre és fenyegetésekre adandó 
válaszokat a katonai doktrína III. fejezetében jelenítik meg. A dokumentum szerint 
az Oroszországi Föderáció katonapolitikája arra irányul, hogy megelőzze és 
megakadályozza a fegyverkezései verseny, a fegyveres konfliktusok kialakulását, 
fejlessze a fegyveres erőit az ország és szövetségesei védelme és biztonságuk 
garantálása érdekében. 

A dokumentum deklarálja, hogy az Oroszországi Föderáció katona-
politikájának legfontosabb feladata a fegyveres – köztük a nukleáris eszközökkel 
vívott – konfliktusok megakadályozása. Az Oroszországi Föderáció ennek 
érdekében, illetve saját maga és szövetségesei fegyveres védelme céljából fejleszti 
és állandó készenlétben tartja haderejét, valamint megfelelő szinten tartja nukleáris 
visszatartó/elrettentő15 képességét. 

A kihívásokra adandó válaszok közül az orosz és a nemzetközi 
közvélemény, katonai vezetők és szakértők részéről a doktrína atomfegyverek 
alkalmazására vonatkozó részeinek tartalmát előzte meg a legnagyobb várakozás, az 
azokban várható változásokkal kapcsolatos bejelentéseket és azok visszhangját 
kísérték a legnagyobb érdeklődéssel. 

2009 októberében Nyikolaj Patrusev16, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára 
bejelentette, hogy az új katonai doktrína kidolgozásánál felmerült, hogy a 
dokumentumban megjelenjen a megelőző csapás, illetve a megelőző nukleáris 
csapás lehetősége is.17 A tervezés időszakában az orosz állami és katonai vezetés 
úgy gondolta: a doktrínában deklarálja annak lehetőségét, hogy az orosz haderő az 
adott körülmények és a valószínűsített ellenség szándékának függvényében, a 
nemzeti biztonság szempontjából kritikus helyzetben, hagyományos vagy akár 
nukleáris eszközökkel is megelőző csapást mérjen az agresszorra. A megelőző 
csapásra vonatkozó kitétel azonban kimaradt a doktrína végleges szövegéből. Ennek 
hátterében több tényező is lehet, a legvalószínűbb azonban az, hogy az orosz vezetés 
nem kívánt rontani nemzetközi megítélésén, különösen nem akarta terhelni a 
kétoldalú kapcsolatokat az Amerikai Egyesült Államokkal a hadászati nukleáris 
eszközökre vonatkozó leszerelési tárgyalások időszakában, mindemellett a 
kidolgozás időszakában meglehetősen ellentmondásos reakciót váltottak ki a 
„megelőzésre” vonatkozóan bejelentett információk.18 

A III. fejezet 22. bekezdésében a dokumentum – akárcsak a 2000. évi 
doktrína – deklarálja, hogy az atomfegyverek alkalmazásáról az Oroszországi 
Föderáció elnöke dönt, továbbá, hogy az Oroszországi Föderáció fenntartja magának 
a jogot az atomfegyverek válaszként való alkalmazására az őt vagy szövetségeseit 
ért, nukleáris vagy más tömegpusztító fegyverrel végrehajtott támadás esetén. 

                                                        
15  Az orosz terminológia a „сдерживание”, azaz visszatartás kifejezést használja. A visszatartás 

politikája a nukleáris erők fenntartásával valósítható meg. 
16  Nyikolaj Patrusev a jelenlegi tisztségét megelőzően 1999 augusztusa és 2008 júniusa között a Szövetségi 

Biztonsági Szolgálat (FSzB) igazgatója volt, hadseregtábornoki rendfokozatban. 
17  http://actualcomment.ru/news/6891, letöltés: 2009. 10. 15. 
18  Ядерная перезагрузка, В России принята новая военная доктрина – Dmitrij Litovkin: Nukleáris újratöltés, 

Oroszországban új katonai doktrínát fogadtak el. Az Izvesztyija internetes honlapja. 
http://www.izvestia.ru/politic/article3138268/index.html, letöltés: 2010. 02. 08. 
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A kitétel alapján az orosz haderő akkor is alkalmazhat atomfegyvert, ha a 
hagyományos fegyverekkel végrehajtott agresszió az orosz állami létet fenyegeti. 

A 2000. évi katonai doktrína még így fogalmazott: „Az Oroszországi 
Föderáció fenntartja jogát nukleáris fegyverek alkalmazására az ellene és 
szövetségesei ellen irányuló atom- és más tömegpusztító fegyver használata esetén, 
illetve – saját vagy szövetségesei biztonsága szempontjából kritikus helyzetben – 
hagyományos fegyverekkel történő agresszióra válaszként”.19 A 2010. évi doktrína 
azonban nem vette át a 2000. évi dokumentum azon kitételét, amely szerint „az 
Oroszországi Föderáció nem alkalmaz nukleáris fegyvereket az ezek elterjedésének 
korlátozásáról szóló megegyezést aláíró, nukleáris fegyverekkel nem rendelkező 
államok ellen. Kivételt képeznek azon esetek, amikor Oroszország területét, fegyveres 
erőit vagy más csapatait, szövetségeseit (vagy más államot, amellyel szemben 
biztonsági kötelezettségei vannak) bármilyen támadás ér olyan, atomfegyverrel nem 
rendelkező állam részéről, amelynek atomfegyverrel rendelkező szövetségese van”.20 

Az atomfegyverek hagyományos eszközökkel végrehajtott támadásra 
adandó válaszként való alkalmazására vonatkozóan a 2010. évi megfogalmazás a 
meglehetősen szubjektíven értelmezhető, 2000. évi „biztonság szempontjából 
kritikus helyzet” 21 helyett erőteljesebb feltételt tartalmaz, mivel az állami lét 
fenyegetettségét köti ki (igaz ugyanakkor, hogy nem határozza meg az „állami lét” 
fogalmát). Azaz a 2010. évi doktrína értelmében az orosz állami és katonai vezetők 
csakis utolsó „mentsvárként” alkalmazhatják az ország és szövetségesei védelme 
érdekében az orosz haderő rendelkezésére álló nukleáris eszközöket, ezáltal az 
„atomküszöb” a 2000. évi helyzethez viszonyítva magasabbra került. 

A válaszlépések kapcsán meg kell jegyezni, hogy a 2010. évi doktrína új 
elemként tartalmazza a haderő külföldi alkalmazására vonatkozó III. fejezet 
26. bekezdésében rögzített kitételt, amely szerint az orosz haderő alakulatai az 
Oroszországi Föderáció érdekeinek, állampolgárainak, valamint a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása érdekében külföldön is bevethetőek22 a nemzetközi jog 
alapelveivel és normáival, valamint az Oroszországi Föderáció nemzetközi 
szerződéseivel összhangban. 

A biztonsági veszélyekre és fenyegetésekre adandó válaszok között a 
2010. évi katonai doktrína új elemként rögzíti a kollektív védelem elvét, azaz hogy 
az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország által alkotott Államszövetség elleni 
agressziónak tekint bármilyen, az Államszövetség tagja elleni fegyveres támadást 
vagy katonai erő alkalmazásával végrehajtott cselekményt. Emellett az Oroszországi 
Föderáció a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ23) bármely tagországa 
elleni fegyveres támadást a KBSZSZ összes tagországa elleni agressziónak tekint, 

                                                        
19  Deák János: Az Oroszországi Föderáció katonai stratégiája. 59. o. 
20  Uo. 
21  „Под угрозу поставлено само существование государства.” 
22  Az 1996. évi Védelmi törvényben 2009 novemberében végrehajtott módosítás szerint meghatározott 

helyzetekben, köztük az orosz nemzeti érdekek, katonai alakulatok, fegyveres erők és szervezetek, 
továbbá állampolgárok védelme érdekében, de kizárólag az ellenük indított fegyveres támadás esetén 
lehetőség van az orosz haderő külföldi alkalmazására. 

23  Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
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és a szervezet alapokmányának megfelelően – a KBSZSZ Egyesített Gyorsreagálású 
Erőinek tagjaként – reagál arra. Az Oroszországi Föderáció a továbbiakban is 
elkötelezett a Független Államok Közössége tagállamainak kollektív biztonsági 
rendszerének fejlesztése mellett, együttműködik az EBESZ-szel és a Sanghaji 
Együttműködési Szervezettel, kapcsolatainak bővítésére törekszik az Európai 
Unióval és a NATO-val is. 

A regionális és globális biztonságot veszélyeztető tényezők, azaz a 
különböző helyi és regionális konfliktusok, a nemzetközi terrorizmus és 
kalóztevékenység, valamint a hajózás biztonságát fenyegető törekvések kihívására 
adandó válaszként Oroszország részt vesz az ENSZ égisze alatti nemzetközi 
békefenntartásban, a terrorizmus elleni harcban, valamint a kalózkodás elleni 
nemzetközi erőfeszítésekben. A feladatok fontosságát is alátámasztva mindezeket a 
katonai doktrínájában is rögzíti. 

A doktrína legnagyobb visszhangot kiváltó, a katonai veszélyek és 
fenyegetések tárgykörébe tartozó kitétele az Oroszország és a NATO közötti 
viszonyrendszerre vonatkozó azon megállapítás, amely szerint az Oroszországi 
Föderáció számára katonai veszélyt jelent a NATO terjeszkedése. Anders Fogh 
Rasmussen, a NATO hivatalban lévő főtitkára szerint az új orosz katonai doktrína nem 
a valós helyzetet tükrözi, és egyben ellentmond azoknak a törekvéseknek, amelyek az 
Oroszországi Föderáció és a NATO közötti kapcsolatok javítására irányulnak. A 
főtitkár egyben megerősítette, hogy a NATO nem ellensége Oroszországnak.24 A 
NATO főtitkára részéről elhangzott kritikai megjegyzés kapcsán Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy a dokumentum szövegezése szerint 
nem maga a NATO jelent biztonsági kockázatot az Oroszországi Föderáció számára.25 
Az orosz állami vezetők a dokumentummal kapcsolatos kijelentéseikben 
következetesen tartják magukat az abban megfogalmazottakhoz, azaz, hogy a NATO 
további bővítése, katonai infrastruktúrájának Oroszországhoz való közelítése, továbbá 
a hadászati rakétavédelmi rendszerek telepítése jelenthetnek veszélyt a globális 
stabilitásra és katonai erőegyensúlyra. 

A dokumentum tartalmának véglegesítésére döntő hatással volt a 2008. évi 
grúziai fegyveres konfliktus. Több katonai veszéllyel és fenyegetéssel kapcsolatos 
bekezdésnél valószínűsíthető, hogy a kidolgozók figyelembe vették az akkori 
tapasztalatokat, a konfliktus kapcsán levont tanulságokat pedig beépítették a 
doktrína szövegébe. Ilyen – Grúziára utaló – tételek például: regionális konfliktusok 
rendezetlensége, a NATO bővítési folyamata, egyes országok helyzetének destabilizálása, 
területi követelések, fegyveres konfliktusok kirobbanása az Oroszországi Föderációval 
határos térségekben, erődemonstráció katonai hadgyakorlatok keretében, információs 
hadviselés folytatása a konfliktus, illetve az abban érintett felek nemzetközi 
megítélésének kedvező irányba történő befolyásolása érdekében, külföldön lévő 

                                                        
24  Новая Военная доктрина РФ не отражает реальности. – Az új katonai doktrína nem a realitást 

tükrözi. Rian hírügynökség, 2010. 02. 06. 
http://www.rian.ru/defense_safety/20100206/207964865.html, letöltés: 2010. 02. 19. 

25  Россия готова продолжать диалог с НАТО по своей военной доктрине. – Oroszország kész 
folytatni a NATO-val a katonai doktrínájára vonatkozó párbeszédet. Rian hírügynökség, 2010. 02. 09. 
http://www.rian.ru/defense_safety/20100209/208353280.html, letöltés: 2010. 02. 19. 
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orosz erők és állampolgárok ellen indított fegyveres támadás esetén a haderő 
külföldi alkalmazásának lehetősége. 

A 2010. évi katonai doktrína értékelése során megállapítható, hogy annak 
tételei összhangban vannak a 2009 májusában elfogadott Nemzeti Biztonsági 
Stratégia26 katonai biztonságra27 vonatkozó legfontosabb megállapításával, amely 
szerint a katonai biztonságra fenyegetést jelent néhány vezető országnak a katonai 
szférában döntő katonai erőfölény elérésére irányuló politikája. Ez a politika 
főként a hadászati nukleáris erők fejlesztésében, nagypontosságú fegyverek, 
információs hadviselési eszközök, nem nukleáris töltetű nagypontosságú és más 
korszerű fegyverek kifejlesztésében; globális rakétavédelmi rendszerek egyoldalú 
létrehozásában, a világűr militarizálása – amelyek összességében új fegyverkezési 
versenyt eredményezhetnek –, valamint a tömegpusztító fegyverek, rakéták és 
rakétatechnológiák gyártásában és proliferációjában nyilvánul meg. A 2010. évi 
katonai doktrína a katonai veszélyek, külső és belső katonai fenyegetések között 
megjeleníti a Nemzeti Biztonsági Stratégiában az állami és társadalmi biztonságot 
és a határok biztonságát fenyegető tényezőket28 is (például a terrorista szervezetek 
tevékenységét, a katonai és ipari létesítmények megsemmisítését). 

A dokumentum „profiltisztának” tekinthető, mivel szinte kizárólag a 
katonai jellegű veszélyekre és fenyegetésekre koncentrál. Valószínűleg ezért nem 
kerültek bele a 2010. évi katonai doktrínába a 2000. évi katonai doktrínában és a 
Nemzeti Biztonsági Stratégiában megjelenített más jellegű fenyegetések (például 
szervezett bűnözés, csempészet és más illegális tevékenységek), illetve az azokra 
adandó válaszok. 

A 2010. évi katonai doktrína elvileg a 2020-ig tartó időszakra szóló 
alapvető stratégiai dokumentumként került kidolgozásra és jóváhagyásra. A 
dokumentum befejező szakaszában kimondja, hogy a katonapolitikai helyzet 
függvényében a doktrína tételei módosíthatóak, illetve kiegészíthetőek. A 
dokumentum záradéka ezáltal szabad mozgásteret biztosít az orosz állami és 
katonai vezetés számára arra az esetre, ha a hatályos doktrína – az abban még 
előre nem nevesített – az elkövetkező időszakban potenciálisan felmerülő katonai 
veszélyek és fenyegetések miatt, illetve bármilyen más okból változtatásra szorul. 

A nemzeti biztonság katonai dimenziójával kapcsolatos alapvető elveket 
magában foglaló 2010. évi doktrína alapján megállapítható, hogy az orosz állami és 
katonai vezetés elkötelezett a haderő védelmi képességeinek további fejlesztése 
mellett. A haderő 2009 őszén megkezdett átfogó reformja, a személyi állomány 
átstrukturálása, új fegyverzeti eszközök beszerzése, az oktatási rendszer átalakítása, 
a hadiipari komplexum versenyképességének növelése mind ezt a célt szolgálja. 
Az Oroszországi Föderáció vezetése ragaszkodik a nukleáris elrettentés politikájához, 
a nukleáris elrettentő képesség fenntartásához, a nukleáris eszközök alkalmazásának 
jogához, mivel ezt tekinti legfontosabb eszköznek az ország nemzeti és katonai 
biztonságának garantálásában, a katonai veszélyek és külső katonai fenyegetések 
elleni védelem biztosításában. 
                                                        
26  Az Oroszországi Föderáció 2020-ig szóló nemzeti biztonsági stratégiája. 
27  Nemzeti biztonsági stratégia. II. fejezet 30. bekezdés. 
28  Uo. 37. és 41. bekezdés. 
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A 2009-ben jóváhagyott Nemzeti Biztonsági Stratégia, az abban 
megfogalmazott katonai kihívások és az azokra adandó válaszok alapján 
összeállított 2010. évi katonai doktrína, valamint a 2009 őszén megkezdett 
haderőreform egy új orosz védelmi politika kialakulását tükrözi. Ez a politika része 
lehet annak a folyamatnak, amelynek célja, hogy a gazdaságilag megerősödött, 
belpolitikai szempontból stabil, széleskörűen alkalmazható és ütőképes haderővel 
rendelkező Oroszország ismét a világpolitika meghatározó tényezőjévé váljon. 
Kérdés azonban, hogy az Oroszországi Föderáció milyen időtávlatban lesz képes 
– ha egyáltalán képes lesz – nagyhatalmi törekvéseit valóra váltani. 
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LESKÓ LÁSZLÓ TAMÁS ŐRNAGY 

A McCHRYSTAL-JELENTÉS HATÁSA 
A SZÖVETSÉGES ORSZÁGOK 
AFGANISZTÁN-POLITIKÁJÁRA 

 

Az Egyesült Államok kormányzata 2009 márciusában közzétette az 
afganisztáni rendezésre kidolgozott stratégiáját, amelynek megvalósítását Stanley 
McChrystal vezérezredesre bízta. A tábornok 2009 augusztusában olyan helyzetértékelést 
készített Afganisztánról, amely a korábbi stratégia felülvizsgálatára késztette az 
amerikai adminisztrációt. McChrystal tábornok a feladatok végrehajtásához további 
40 ezer fős létszámnövelést kért. A gazdasági válság és annak következményei, az 
afganisztáni szerepvállalás lakossági támogatottságának jelentős csökkenése, a 
belpolitikai nehézségek és a szövetséges országok egyre apadó vállalkozó kedve 
próbára tette az amerikai kormányzat taktikai érzékét. 

Új kormányzat, új stratégia 

Barack Obama elnökké választását követően az amerikai elnöki adminisztráció 
a külpolitikai prioritások közé sorolta az afganisztáni válság rendezését. Tette ezt 
annál is inkább, mert a Bush-kormányzat nyolc év alatt nem tudta stabilizálni 
Afganisztán biztonsági helyzetét, és az új elnöki stáb el akarta kerülni, hogy a 
megörökölt és rendezetlen afganisztáni válság legyen az Obama-kormányzat 
„Vietnamja”. Ennek elkerülése érdekében az új adminisztráció kidolgozta Afganisztánra 
és Pakisztánra vonatkozó stratégiáját, amelyet 2009. március 27-én tett közzé.1 

A dokumentum megkülönbözetett figyelmet fordít a déli és a keleti régió 
stabilizálására, az al-Kaida terrorszervezet és a tálib mozgalom afganisztáni és 
pakisztáni bázisainak felszámolására. Kimondja, hogy a pakisztáni és az 
afganisztáni szélsőséges erők tevékenysége kölcsönösen destabilizálja a biztonsági 
helyzetet a másik ország területén, ezért a pakisztáni szélsőséges erők elleni fellépés 
nélkül nem lehet kezelni az afganisztáni helyzetet. A stratégia részét képezi, hogy 
ösztönzi az afgán kormányt az ideológiailag nem elkötelezett ellenállókkal történő 
kiegyezésre2, mert e nélkül az afganisztáni rendezés lehetetlen. Fontos célként 
említi, hogy az ellenállókat meg kell fosztani a kábítószer-kereskedelem nyújtotta 
lehetőségeiktől. A dokumentum stratégia a válság rendezésére előtérbe helyezi az 
integrált civil-katonai fellépést, és a hatékony információs stratégia kidolgozását. 
Fontos eleme, hogy az ország biztonságával és a rendfenntartással kapcsolatos 
feladatokat mielőbb a helyi nemzeti erők felelősségi körébe kell utalni, ennek 
érdekében az afgán biztonsági erők műveleti képességeit és létszámát jelentősen 

                                                        
1  White Paper of the Interagency Policy Group's Report on U.S. Policy toward Afghanistan and Pakistan 
2  Ennek feltételeként fogalmazza meg, hogy az ellenállók tegyék le a fegyvert, szakítsák meg 

kapcsolataikat az al-Kaidával, és ismerjék el az afgán Alkotmányt. 
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növelni kell3, mert csak ezen lépések megvalósítása teheti lehetővé a harcoló 
csapatok kivonásának megkezdését. A dokumentumban az amerikai kormányzat 
nagyobb gazdasági, pénzügyi és haditechnikai támogatást irányoz elő Pakisztán 
számára a szélsőséges erők elleni harchoz, és ösztönzi az amerikai-pakisztáni- 
afganisztáni háromoldalú együttműködés erősítését. A stratégia kiemelt feladatként 
kezelte az afganisztáni elnökválasztás (2009. augusztus 20.4) megtartásának 
biztosítását is. 

Új stratégia, új parancsnokok 

Az amerikai elnök az új stratégia megvalósításához, új katonai 
parancsnokok kinevezését tartotta szükségesnek. Ezért az Európában állomásozó 
amerikai erők parancsnoki5 (egyben a NATO Szövetséges 
Fegyveres Erők Európai Legfelső Parancsnokságának 
parancsnoki6) beosztásába – Bantz J. Craddock vezérezredes 
utódjául – James G. Stavridis tengernagyot (a képen) 
nevezte ki, amit a NATO Észak-atlanti Tanácsa7 jóváhagyott. 
Stavridis 2009. július 2-án vette át beosztását. A 
tengernagy előtte a közép- és dél-amerikai, illetve a 
Karib-tengeri területekért felelős Déli Parancsnokságot8 

vezette. Az amerikai elnök 
szerint Stavridis tengernagy 
nagy tapasztalatokra tett szert 
a civilekkel való együtt-
működés terén, ami fontos eleme az Afganisztán-stratégia 
megvalósításának. 

Az elnök az afganisztáni amerikai erők élére 
(USFOR–A9) is új vezetőt nevezett ki Stanley A. 
McChrystal vezérezredes személyében (a képen), aki 
2009. június 15-től David McKiernan vezérezredest 
váltotta a „kétkalapos” beosztásban. 

                                                        
3  2010 végéig az afgán haderő létszámának 134 ezer főre, a rendőrségének pedig 82 ezer főre növelését 

irányozza elő. A megnövelt létszámú biztonsági erők fenntartását a nemzetközi közösségnek hosszú 
távon kellene finanszíroznia. 

4  Az elnök öt évre szóló mandátuma 2009. május 21-én járt le. Az Alkotmány előírja, hogy a választást, 
a mandátum lejártát megelőző 30. és 60. nap között kell megtartani. A Független Választási Bizottság 
viszont regisztrációs, időjárási és biztonsági okokra hivatkozva augusztusra halasztotta a választások 
megtartását. 

5  United States European Command – USEUCOM. 
6  Supreme Allied Commander Europe – SACEUR. NATO appoints new SACEUR, 12-May_-2009, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_54630.htm 
7  North Atlantic Council – NAC. 
8  United States Southern Command – USSOUTHCOM. 
9  United States Forces in Afghanistan. Személye egyben a NATO Nemzetközi Biztonsági Közreműködő 

Erő (ISAF – International Security Assistance Force) parancsnoka is. Forrás: The Torch – More unity 
of command for US forces in Afstan: http://toyoufromfailinghands.blogspot.com/2009/03/more-unity-
of-command-for-us-forces-in.html, Defense Department Activates U.S. Forces-Afghanistan, 
http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=12267 



 
26 BIZTONSÁGPOLITIKA 

Stanley A. McChrystal tábornok előtte a Védelmi Minisztériumban működő 
Egyesített Vezérkar10 törzsigazgatói11 beosztását töltötte be. Kinevezésére elsősorban 
a különleges műveletek irányításában szerzett tapasztalatai és eredményei miatt 
került sor. McChrystal tábornok 2003 szeptemberétől 2006 februárjáig az Egyesített 
Különleges Műveletek Parancsnokságának12 parancsnokhelyetteseként, majd 2008 
augusztusáig a szervezet parancsnokaként szolgált. Az általa irányított különleges 
erők fogták el 2003 decemberében Szaddam Husszein iraki diktátort, illetve 2006 
júniusában likvidálták Abu Muszab az-Zarkavit, az al-Kaida akkori iraki vezetőjét. 
Az amerikai adminisztráció az al-Kaida és a tálibok elleni erőteljesebb fellépést és 
gyors eredményeket vár a tábornoktól. 

A stratégia megvalósítása érdekében, az amerikai elnök – nem sokkal 
hivatalba lépését követően – 21 ezer fős létszámnövelést hagyott jóvá, amelyből 
17 ezer főt a 2009. augusztusi afganisztáni elnökválasztás időszakára a hadszíntérre 
vezényelt. További 4000 harcoló katona az év végéig érkezett a műveleti területre13. 
A harcoló erőkön felül 13 ezer fő harci támogató és harci kiszolgáló támogató erő14 
telepítése is megkezdődött. 

A McChrystal-jelentés 

McChrystal vezérezredes (a képen) az ISAF/USFOR-A parancsnoki 
beosztás átvételét követően, a műveleti területen töltött két és fél hónap után15, 2009. 
augusztus 30-án jelentést16 terjesztett fel az Egyesült Államok védelmi minisztere17 

részére az afganisztáni biztonsági helyzetről. A vezér-
ezredes helyzetértékelése olyan megállapításokat tartalmaz, 
amelyek az amerikai adminisztrációt a 2009 márciusában 
közzétett Afganisztán-stratégia felülvizsgálatára késztették. 

Az ISAF-parancsnok értékelése szerint, a 
nemzetközi erők eddigi erőfeszítései ellenére, Afganisztán 
biztonsági helyzete összességében romlott, a NATO 
afganisztáni művelete kritikus ponthoz érkezett. A 
sikert két fő tényező veszélyezteti: az egyik az ellenállók 
tevékenysége, a másik pedig az afgán lakosság részéről a 
kormány és a nemzetközi erők irányában megnyilvánuló 

bizalmatlanság. A vezérezredes hangsúlyozta, hogy a nemzetközi erők létszámának 
növelése, a lakosság bizalmának visszaszerzése, és a tálibok ellenállásának egy éven 
belüli megtörése nélkül kudarccal végződhet a NATO afganisztáni művelete. 
                                                        
10  Joint Chiefs of Staff – JCS. 
11  Director of the Joint Staff (az Egyesített Vezérkari Főnök – chairman of the JCS alárendeltje). 
12  United States Joint Special Operations Command – USSOCOM (Tampa, Florida, USA). 
13  Ezzel 68 ezer főre nőtt az amerikai harcoló erők összlétszáma. 
14  Tűzszerész, katonai rendész, IED-szakértő, felderítő-hírszerző, illetve egészségügyi katona. 
15  A tábornok korábban több alkalommal teljesített szolgálatot Afganisztánban. 
16  Commander’s (USFOR-A/COMISAF) Initial Assessement 30 August 2009. A jelentés nem 

minősített, rövidített változatát „More Forces or Mission Failure” címmel, 2009. szeptember 20-ai 
számában tette közzé a The Washington Post elnevezésű amerikai napilap. 

17  Egyúttal David Petraeus vezérezredes, az afganisztáni műveletekért felelős Központi Parancsnokság 
(USCENTCOM – United States Central Command) parancsnoka, valamint a NATO vonatkozásában 
James G. Stavridis tengernagy SACEUR részére. 
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McChrystal tábornok szemléletváltást és új módszerek bevezetését 
kezdeményezte, amelyek lényege, hogy a lakosság megnyerése érdekében, az 
eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az integrált civil-katonai 
együttműködésre. Az ISAF-műveleteknek, elsősorban a rosszabb biztonsági helyzetű 
térségekben, a lakosság életkörülményeinek és biztonságának javítására kell 
irányulniuk. A nemzetközi erők részéről az eddiginél nagyobb kockázatvállalásra van 
szükség, a saját erők védelmét előnyben részesítő műveleti felfogással szemben. A 
biztonság fenntartásával kapcsolatos feladatokat mielőbb át kell adni az afgán 
haderőnek és a rendőrségnek, ami megkívánja ezen erők kiképzésének, felkészítésének 
és felszerelésének radikális felgyorsítását. Az ellenállóktól visszafoglalt területeken jól 
működő kormányzati és közigazgatási intézményeket kell kialakítani, és támogatni 
kell azok működését. A siker érdekében hatékony információs stratégia kidolgozására 
van szükség, és növelni kell a nemzetközi erők létszámát is. (A parancsnok a 
forrásigényekről külön jelentést terjesztett fel elöljárói részére, amelyben 40 ezer fős 
csapaterősítést kért.) Értékelése szerint mindezek elmaradása növeli a kockázatot, a 
művelet időtartamát, az áldozatok számát és a költségeket. 

McChrystal vezérezredes az ISAF előtt álló feladatok végrehajtását három 
szakaszra osztotta. Az első fázisban – egy éven belül – a nemzetközi erőknek meg 
kell törniük az ellenállók műveleteinek lendületét, és vissza kell szerezniük a 
hadműveleti kezdeményezést, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság 
fenyegetettsége kritikus. A második fázis – az első fázist követő 12–24 hónap – a 
konszolidáció időszaka, amikor az elért eredményeket kell stabilizálni. A harmadik 
fázisban a nemzetközi erők fokozatosan átadják a biztonság fenntartásának 
felelősségét az afgán biztonsági erőknek, és elsősorban tanácsadó, támogató, 
kiképző erőként tevékenykednek tovább. A feladatok átadása érdekében – a 
parancsnok szerint, a helyi biztonsági erők létszámának növelése mellett – önálló 
műveleti képességeik megteremtésére is szükség van. Az Afgán Nemzeti Haderő 
(ANA18) létszámát 240 ezer főre, az Afgán Nemzeti Rendőrségét (ANP19) 160 ezer 
főre kellene növelni. Gyorsítani kell a toborzás ütemét, és az ANA jóváhagyott, 
134 ezer fős létszámát 2011 vége helyett már 2010 októberére el kellene érni. 

Amint azt jelentésében McChrystal tábornok is említi, az általa javasolt 
stratégia elemei nem újak, azok zöme szerepelt az Egyesült Államok Afganisztánra 
és Pakisztánra vonatkozó, 2009. márciusi stratégiájában. A művelet hatékonyságát 
azonban jelentősen növelheti, ha ezeket a koncepcionális elemeket a nemzetközi 
közösség közreműködésével, rövid időn belül sikerül megvalósítani. A tábornok 
által készített parancsnoki helyzetértékelés érdeme, hogy kimondja: az afganisztáni 
válság rendezése csak az átfogó megközelítés (a civil-katonai erőfeszítések 
összessége) alkalmazásával lehetséges. Ennek részeként, az ISAF önvédelemre 
berendezkedett műveleti felfogása helyett nagyobb kockázatot és áldozatot vállalva, 
a helyi biztonsági erőkkel szorosabban együttműködve, határozottabban kell fellépni 
az ellenállókkal szemben, és középpontba kell helyezni a lakosság védelmét, 
bizalmának visszanyerését. A műveleti és az információs stratégia területén át kell 
venni a kezdeményezést az ellenállóktól. A feladatok végrehajtásához egyaránt 
biztosítani kell a személyi, a pénzügyi és az anyagi–technikai forrásokat. 
                                                        
18  AANA – fghan National Army. 
19  ANP – Afghan National Police. 
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Amerikai és szövetségesi reakciók: felülvizsgálat és kivárási taktika 

A McChrystal-jelentés az Obama-adminisztráció számára nagy fejtörést 
okozott, mivel a tábornok a feladatok végrehajtásához jelentős létszámnövelést 
(40 ezer fő) és többletforrásokat igényelt. Ez az aktuális politikai és gazdasági 
környezetben jelentős erőfeszítést és forrás-átcsoportosítást követelt meg az 
adminisztrációtól, hiszen a pénzügyi botrányokkal kísért gazdasági válság a 
tetőfokán volt, az amerikai egészségügyi reform kérdését kísérő belpolitikai vita 
pedig jelentős terhet rótt a kormányzatra. A válság visszavetette a szövetségesek 
egyébként is korlátozott vállalkozási kedvét, az afganisztáni művelet lakossági 
támogatottsága az Egyesült Államokban és a szövetséges országok jó részében is 
jelentősen csökkent. Tovább rontott a helyzeten, hogy a nemzetközi médiatudósítások 
az afganisztáni elnökválasztáson történt csalásokkal – az Egyesült Államok által 
korábban erőteljesen támogatott – Hamid Karzai afgán elnököt hozták összefüggésbe. 

Obama elnök tisztában volt azzal, hogy ebben a helyzetben – a nemzetközi, 
a gazdasági és a belpolitikai tényezők esetleges pozitív irányú elmozdulásáig – 
kivárási taktikát (alapos felülvizsgálatot) célszerű alkalmaznia. Megalapozott és a 
szövetségesek számára iránymutató és elfogadható, jól időzített döntésre volt 
szükség. A szövetséges országok szintén kivárási taktikát alkalmaztak, hiszen az 
alacsony lakossági támogatottság és a gazdasági válság megkötötte a döntéshozók 
kezét, ráadásul több országban (Hollandia, Belgium, Kanada) kormányválságot 
előidéző tényezőnek számított az afganisztáni szerepvállalás kérdése. 

Az Egyesült Államokban a McChrystal-jelentés belpolitikai vitát generált. 
Az ellenzéki republikánusok néhány képviselője a jelentés kapcsán a 2009 
márciusában meghirdetett Afganisztán-stratégia teljes felülvizsgálatát tartotta 
szükségesnek. Demokrata párti képviselők ugyanakkor annak lehetőségét is 
felvetették, hogy jelentősen csökkenteni kellene az amerikai katonai erők 
afganisztáni jelenlétét. Közben a közvélemény is egyre inkább az afganisztáni 
szerepvállalás ellen fordult. Ennek egyik oka az volt, hogy a szövetséges, de 
különösen az amerikai erők, jelentős veszteségeket szenvedtek a hadszíntéri 
műveletekben.20 Másrészt a közvélemény a médiatudósításokból tisztában volt 
azzal, hogy az elmúlt nyolc évben az afganisztáni biztonsági helyzet nem javult, és 
nem történt jelentős előrelépés az afgán közigazgatás és újjáépítés terén sem. 
Vagyis, az eddigi áldozatok hiábavalónak tűntek, a továbbiak pedig feleslegesnek. 

A döntés-előkészítő viták során felmerült, hogy a stratégia esetleges 
módosítása során szükséges lenne „kivonulási stratégia” kidolgozása is. Ugyanakkor 
az amerikai kormányzat és a nemzetközi közösség is tartott attól, hogy a kivonulás 
az afgán kormány bukásához, a tálibok hatalomba történő visszatéréséhez, az elért 
eredmények megsemmisüléséhez, és valószínűleg a teljes káoszhoz vezetne 
Afganisztánban. 

                                                        
20  Az amerikai kormányzat korábban jelezte, hogy a csapaterősítések kapcsán a veszteségek növekedése 

várható. 
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Amerikai katonai szakértők hangsúlyozták, hogy a helyi polgári lakosság 
védelme érdekében, a nagyobb lakott települések körzetébe történő erőátcsoportosítások 
ellenére21 sem lehet eltekinteni az ellenálló fegyveresekkel szembeni aktív fellépéstől. 
A szakértők úgy vélték, hogy a polgári áldozatok számának további csökkentése 
érdekében sem lehet lemondani a terroristák és az ellenálló fegyveresek vezetőinek 
célzott megsemmisítéséről. 

Az Obama elnök tanácsadói körében kialakult álláspont szerint, a polgári 
lakosság védelme helyett, az ellenálló fegyveresek megsemmisítésére kellene 
helyezni a hangsúlyt, az általános biztonsági feladatokat pedig az afgán biztonsági 
erőknek kellene ellátniuk. Ezt az álláspontot képviselte Joseph R.  Biden alelnök is, 
aki szerint pakisztáni oldalon is fokozni kell a terrorista csoportok elleni fellépést, és 
fő feladatnak az ellenálló fegyveresek felszámolását kell tekinteni. Hillary Clinton 
külügyminiszter asszony viszont úgy vélte, hogy az afgán erők önállóan még nem 
képesek szavatolni az ország biztonságát. Amennyiben az amerikai erők szerepét 
csak a harci feladatokra szűkítik, a táliboknak még több lehetőségük lesz befolyásuk 
növelésére. 

McChrystal tábornok további forrásokra és csapaterősítésekre vonatkozó 
kérése jelentős mértékben megosztotta a törvényhozás és az adminisztráció 
képviselőit. A létszámnövelést a kormányzó demokraták ellenezték, a 
republikánusok viszont támogatták. A politikai döntést meghatározó mértékben 

befolyásolta a katonai felső 
vezetők véleménye is. Robert 
Gates védelmi miniszter az elnök 
által 2009 elején jóváhagyott 
21 ezer fős létszámnövelésen túl 
3000 fős harci támogató 
kontingens kiküldését javasolta, 
de további megerősítést ekkor 
még nem támogatott. A 
miniszterrel ellentétben Michael 
G. Mullen tengernagy, az 
Vezérkari Főnökök Egyesített 
Bizottságának elnöke22, illetve 
David Petraeus vezérezredes, 
a Központi Parancsnokság 

parancsnoka – McChrystal közvetlen elöljárója – a csapaterősítés mellett foglalt 
állást. Befolyásos republikánus politikusok és meghatározó katonai felső vezetők 
támogató véleménye mellett a demokrata párti képviselők nehéz helyzetbe 
kerülhettek volna, ha nem támogatják a demokrata elnök által kinevezett hadszíntéri 
parancsnok kérését. A politikai vita letisztulását követően, a fő kérdés már csak a 
csapaterősítés és a pótlólagos források mértéke, valamint a bejelentés időzítése 
maradt. 

                                                        
21  McChrystal tábornok 2009 júliusában adott utasítást az ISAF-erők átcsoportosítására a nagyobb 

települések védelmének megerősítése érdekében. 
22  CJCS – Chairman of the Joint Chiefs of Staff. 

Obama elnök egyeztet McChrystal tábornokkal 
az Air Force One fedélzetén, 2009. október 22-én 
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A szövetségesek, elsősorban a NATO-tagállamok számára, a McChrystal-
jelentésben foglaltak azt jelentették, hogy növelniük kell a harcoló erők és az afgán 
biztonsági erők kiképzésében résztvevők létszámát. Ez nagy kihívást jelentett, hiszen 
2011-re több szövetséges ország – például Kanada, Hollandia, Spanyolország, 
Ausztrália – jelezte kivonulási vagy létszámcsökkentési szándékát. A szerepvállalás 
csökkentésének okai között kiemelt helyen szerepelt – korábbi vonatkozó parlamenti 
döntés mellett –, hogy számos tagállam nem hajlandó erőit az ország déli és/vagy 
keleti régiójába vezényelni, és az áldozatok száma növekedésének kockázatát 
vállalni. Vagyis a terhek aránytalanul oszlanak meg a tagállamok között. 

Az Észak-atlanti Tanács a 2009. szeptember 18-ai ülésén megtárgyalta 
McChrystal tábornok jelentését, amely a NATO védelmi minisztereinek október 
22-23-ai, pozsonyi informális találkozóján is napirendre került. A tagállamok 
egyetértettek az átfogó civil-katonai megközelítés fokozottabb alkalmazásával, 
valamint az afgán biztonsági erők kiképzésének felgyorsításával, valamint további 
kiképzők küldésének szükségességével. Konkrét javaslatok azonban nem kerültek a 
NAC elé. A szövetség az amerikai döntésre várt. 

Amerikai döntés az Afganisztán-politikáról, szövetségesi felajánlások 

A helyzetértékelést az Afganisztán-stratégia három hónapig tartó 
felülvizsgálata követte, amelynek következtetéseit – kiemelten a 30 000 fős amerikai 
létszámnövelést –, Obama elnök 2009. december 1-jén jelentette be23 a West Point 
Katonai Akadémián. Az elnök a döntést megelőzően, 2009. november 23-án 
megbeszélést tartott katonai vezetőkkel és tanácsadóival.24 Köztük volt Joe Biden 
alelnök, Robert Gates védelmi miniszter, Michael Mullen tengernagy az Vezérkari 
Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke, Karl Eikenberry az Amerikai Egyesült 
Államok Kabulban akkreditált nagykövete és McChrystal vezérezredes az ISAF 
parancsnoka. Obama elnök a tanácskozást követő tájékoztatója során kiemelte, hogy 
a 2010-ben megvalósuló 30 ezer fős létszámnövelés létfontosságú az Egyesült 
Államok számára, és 30 milliárd dollárba fog kerülni az adófizetőknek. A 
megerősítő erők műveleti területre telepítése a tervek szerint 2010. nyár végéig 
fejeződik be. A védelmi tárca első ütemben (2010. tavasz végéig) 17 ezer fő 
telepítését hajtja végre, a harcoló erőket pedig elsődlegesen a déli és a keleti régióba 
vezénylik. 

Az elnök felhatalmazta Robert Gates védelmi minisztert, hogy indokolt 
esetben – az erők rugalmasabb alkalmazhatósága, illetve parancsnoki tartalék 
képzése céljából –, saját hatáskörben további tíz százalékkal (3000 fővel) egészítheti 
ki a jóváhagyott létszámot. A kiküldésre kerülő erők létszámát tovább növeli – a 
bejelentett létszámnövelésbe bele nem számolt – 2000 fő harci kiszolgáló és harci 
kiszolgáló támogató erő kiküldése. Így összesen 35 ezer fős amerikai létszám-
növeléssel lehet számolni. 

                                                        
23  Obama 30 000 katonát küld Afganisztánba. MTI 2009. 12. 02. 
24  Obama, advisers meet on Afghanistan. 

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/11/23/us.afghanistan/index.html 
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Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy 2011 júliusától megkezdődhet az 
amerikai erők fokozatos kivonása, ami 2017-ben vagy 2018-ban fejeződne be. A 
kivonás ütemezését a biztonsági helyzet változása és a feladatok afgán biztonsági 
erők részére történő átadásának alakulása befolyásolhatja. (Noha ez nem tekinthető ún. 
kivonulási stratégiának, mégis megadta a tervezési kereteket azon szövetségesek 
számára, akik az amerikai szerepvállalástól tették függővé a sajátjukét.) Obama elnök 
a megújított stratégia három legfontosabb elemének az alábbiakat nevezte: 

– hatékony együttműködés Pakisztánnal; 

– a biztonsági feladatok átadása az afgán kormányerőknek; 

– az afgán kormány és a nemzetközi erők társadalmi támogatottságának 
erősítése. 

Az elnök felszólította a szövetségeseket, hogy a stratégia megvalósításához 
küldjenek megerősítő erőket Afganisztánba. 

Az amerikai bejelentést az elnök úgy időzítette, hogy a NATO(+)25 
külügyminisztereinek 2009. december 3-án és 4-én rendezett brüsszeli ülésén, 
Hillary Clinton már az ismert konkrétumok birtokában kérhesse a szövetségeseket 
további erők felajánlására. A külügyminiszteri találkozón az afganisztáni 
műveletekben részt vevő államok26 2010-re 7000 fős létszámnövelést ajánlottak 
fel27. A felajánlások konkretizálására 2009. december 7-én Monsban, a NATO 
Főparancsnokságon tartott Erőgenerálási Konferencián került sor.28 

A NATO és/vagy EU-országok felajánlásait, illetve a 2009. decemberi és a 
2010. márciusi ISAF létszámadatokat29 a következő táblázat szemlélteti: 

 

Ország 
Felajánlás (fő) 

2009. 12. 03–07. 
Létszám (fő) 
2009. 12. 12. 

Létszám (fő) 
2010. 03. 05. 

Változás 

Albánia 85 250 250 – 
Ausztria – 4 3 –1 
Belgium – 530 560 +30 
Bulgária 210 + 30 486 525 +39 
Csehország – 432 455 +23 
Dánia – 690 750 +60 
Észtország 10 155 145 –10 

                                                        
25  Az ISAF-műveletben részt vevő nem NATO/EU-nemzetek külügyminisztereivel kibővített ülés. 
26  45 ország. 
27  ISAF Foreign Ministers back up Afghan solidarity with action. 

http://www.nato.int/cps/en/SID-51F6F6F5-EC2A23A6/natolive/news_59935.htm? 
28  Statement by NATO Secretary General on Force Generation for Afghanistan. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_60009.htm?selectedLocale=en 
29  ISAF placemat 2009. 10. 22., ISAF placemat 2010. 03. 05., www.nato.int 
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Ország 
Felajánlás (fő) 

2009. 12. 03–07. 
Létszám (fő) 
2009. 12. 12. 

Létszám (fő) 
2010. 03. 05. 

Változás 

Finnország – 115 95 –20 
Franciaország további kiképzők 3 245 3 750 +505 
Görögország 30–40 145 15 –130 
Hollandia – 2 160 1 880 –280 
Horvátország – 290 270 –20 
Izland – 2 4 +2 
Írország – 7 7 – 
Kanada – 2 830 2 830 – 
Lengyelország 600 + 200 (tartalék) 1 910 2 140 +230 
Lettország – 175 170 –5 
Litvánia 28 250 220 –30 
Luxemburg – 8 9 +1 
Magyarország30 200 324 332 +8 
Nagy-Britannia 500 9 000 9 500 +500 
Németország – 4 365 4 335 –30 
Norvégia – 480 470 –10 
Olaszország 500 + 1000 + 240 3 347 3 160 –187 
Portugália 150 105 110 +5 
Románia 108 1 044 970 –74 
Spanyolország 200 + 220 1 000 1 075 +75 
Svédország 60 + 1 db C–130 470 410 –60 
Szlovákia 250 245 230 –15 
Szlovénia – 130 70 –60 
Törökország 300–400 1 750 1 835 +85 

Összesen 5031(+)31 35 944 36 575 +631 
     
Egyesült Államok 30 000 + 5000 34 800 50 590 +15 790 

 

                                                        
30  Afganisztán: csapaterősítés 2009. december 07. 09:01. 

http://premier.mtv.hu/Hirek/2009/12/07/08/Afganisztan_csapaterosites_.aspx 
Újabb magyar katonák Afganisztánba. 
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/ujabb_magyar_katonak_afganisztanba.html 
MH Műveleti Központ – Részvétel békeműveletekben. 
http://www.hm.gov.hu/honvedseg/missziok/reszvetel_bekemuveletekben 

31  Nem tartalmazza a Franciaország által jelzett nem meghatározott számú kiképzői létszámot, valamint a 
svéd C-130 repülőgép személyzetét és kiszolgáló állományát. 
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A nem NATO és/vagy EU-országok felajánlásait, illetve a 2009. decemberi 
és a 2010. márciusi ISAF létszámadatokat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Ország 
Felajánlás (fő) 

2009. 12. 03–07. 
Létszám (fő) 
2009. 12. 12. 

Létszám (fő) 
2010. 03. 05. 

Változás 

Ausztrália – 1 408 1 550 +142 
Azerbajdzsán – 90 90 – 
Bosznia és Hercegovina 100 10 10 – 
Dél-Korea 490 25 25 – 
Egyesült Arab 
Emirátus 

– 25 25 – 

Grúzia 750 173 175 +2 
Jordánia – 7 6 –1 
Macedónia 85 165 165 – 
Montenegró 62 – 4 +4 
Örményország 40 – 40 +40 

Szingapúr 
1 db KC–135 

és UAV alegység 
9 40 +31 

Ukrajna 7 10 8 –2 
Új-Zéland – 300 220 –80 

Összesen 1534(+)32 2 222 2 358 +136 
 

A táblázat adatainak értékeléséből kiderül, hogy az ISAF műveletekben 
– az Egyesült Államokon kívül – részt vállaló nemzetek 6565(+)33 fő műveleti 
területre küldését ajánlották fel. A következő három hónapban azonban a 
felajánlásokból csak 767 fős erősítés realizálódott. Ez főként azzal magyarázható, 
hogy a nemzetek többsége 2010 nyarára, illetve második felére időzíti a megerősítő 
erők telepítését, hogy egyúttal megoldja a 2010. szeptemberre tervezett afganisztáni 
parlamenti választásokat felügyelő megerősítő erők biztosítását is. 

Az amerikai fél azt kérte a szövetségesektől, hogy a felajánlások olyan 
területeken történjenek, amelyek hiányzó képességeket34 pótolnak a hadszíntéren. 
Ennek érdekében az amerikai kormányzat párbeszédet folytat a részes államokkal, 
illetve a NATO-val. 

                                                        
32  Nem tartalmazza a Szingapúr által felajánlott KC–135 repülőgép személyzetét és kiszolgáló 

állományát, valamint az UAV-alegység nem meghatározott létszámát. 
33  A repülőeszközökkel kitelepülő repülőgép-vezetői és műszaki állománnyal együtt a felajánlások 

valóban elérhetik a 7000 főt. 
34  CIMIC, műszaki, egészségügyi, légi szállító képesség, kiképző erők felajánlása. 
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Az Egyesült Államok mellett a felajánlásoknak maradéktalanul, vagy a 
tervezett ütemezésnek megfelelően Franciaország, Lengyelország, Spanyolország, 
Nagy-Britannia, Törökország, Örményország és Szingapúr tett eleget. Görögország 
és Olaszország a tervezett erősítéshez képest – egyelőre – jelentős csökkentést 
hajtott végre. Azon országok közül, amelyek nem tettek felajánlást, Hollandia, Új-
Zéland és Szlovénia – az afganisztáni szerepvállalásának csökkentését előirányzó 
elképzeléseknek megfelelően – jelentős létszámú erőt vont ki Afganisztánból. 

Néhány ország Afganisztán-politikájának alakulása 
Nagy-Britannia 

A brit kormány 2009 áprilisában tette közzé Afganisztánnal és Pakisztánnal 
kapcsolatos stratégiáját.35 A McChrystal-jelentésben foglalt javaslatokkal a katonai 
és a politikai vezetés is egyetért, támogatja annak megvalósítását. A brit stratégia 
átdolgozására Obama elnök bejelentését követően nem került sor. 

A dokumentum az alábbi főbb célkitűzéseket tartalmazza: 

– a régió stabilitásának fejlesztése; 

Pakisztánban és Afganisztánban egyaránt: 
– az al-Kaida képességeinek csökkentése, térnyerésének megakadályozása; 
– az ellenállók tevékenységének olyan szintre csökkentése, amely egyik 

államban sem jelent fenyegetést a fejlesztési folyamatokra; 
– a terrorizmus és az erőszakos cselekmények elleni fellépés, és az ahhoz 

szükséges képességek kialakításának támogatása; 
– a kábítószer-kereskedelem elleni intézkedések végrehajtásának segítése, 

az ellenállók megfosztása az ebből származó jövedelmektől; 
– a helyi biztonsági erők megerősítése, működőképes kormányzati szervek 

kiépítése, gazdasági fejlesztések támogatása; 

Pakisztánban: 
– a gazdasági és szociális intézkedések, a szegénység elleni küzdelem 

támogatása; 
– a nukleáris biztonsággal és a non-proliferációval kapcsolatos intézkedések 

ösztönzése; 

Afganisztánban: 
– hatékony és átláthatóan működő állam létrehozásának támogatása; 
– a biztonsági feladatok átadása a kormányerők számára; 
– az Afgán Nemzeti Fejlesztési Stratégia36 hosszú távú és fenntartható 

támogatása, kiemelten a kormányzati szervek kiépítése, a jogrend kialakítása, az 
emberi jogok érvényre juttatása és a szegénység enyhítése területén. 

                                                        
35  UK policy in Afghanistan and Pakistan_the way forward. 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/204173/afghanistan_pakistan.pdf 
36  ANDA – Afghan National Development Strategy. 
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Németország 

A 2009 októberében (ismét) Angela Merkel vezetésével megalakult új kormány 
kilátásba helyezte a német haderő afganisztáni szerepvállalásának felülvizsgálatát. Ez 
elmozdulást jelentett a létszámnövelést mereven elutasító korábbi német állásponttól, 
ami miatt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia erőteljesen bírálta partnerét. A 
német közvéleményben ugyanakkor egyre csökkent a szerepvállalás támogatottsága. 
Az ellenzéki pártok – a civil áldozatokat követelő szeptember 4-ei kunduzi légicsapást 
követően – a német kontingens azonnali kivonását követelték. Később, november 
16-án, Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg védelmi miniszter bejelentette, hogy 
Németország 2010 januárjában 120 fős alegységgel és öt darab Marder típusú 
páncélozott szállító harcjárművel erősíti meg kontingensét Kunduzban. 

Az Obama-bejelentéssel összefüggésben Angela Merkel kancellár asszony 
2009. december 1-jén úgy nyilatkozott, hogy a kormány csak a 2010. január 28-ára 
tervezett londoni Afganisztán Konferencia eredményeinek ismeretében dönt a német 
csapatok esetleges megerősítéséről. Az Egyesült Államok 2000-2500 fős létszám-
növelésre kérte német partnerét. A parlament viszont 2009. december 3-án csak 
arról döntött, hogy egy évvel, 2010. december 13-ig meghosszabbítja az afganisztáni 
kontingens mandátumát, a 4500 fős maximális létszámkeretet változatlanul hagyta. 

A 2010. januári londoni Afganisztán-konferencián Németország vállalta, 
hogy 500 fővel növeli kontingense létszámát, és további 350 főt tart készenlétben az 
afganisztáni választások biztonságának megerősítésére kiküldendő erőként. A 
rendőrségi kiképzők számát 2010 közepére 123-ról 215 főre növeli. 

Német védelempolitikai szakértők a McChrystal-jelentés megállapításait 
helytállónak tartják. McChrystal tábornoknak a lakosság védelmére és megnyerésére 
tett javaslatai egybeesnek a német elgondolásokkal. A német partner ugyanakkor 
hiányolja, hogy a tábornok nem indokolja megfelelően az afgán biztonsági erők 
létszámának radikális növelésére37 vonatkozó javaslatait. Német értékelés szerint a 
tervezett, összesen 400 ezer főt kitevő szervezeteket Afganisztán önállóan, még 
középtávon sem tud fenntartani. Az afgán biztonsági erők létszámának növelésére 
szükség van, de annak létszámkereteit reálisan kell meghatározni. 

Franciaország 

Hervé Morin védelmi miniszter 2009. december 3-án azt nyilatkozta, hogy 
Franciaország nem küld újabb harcoló erőket Afganisztánba38, de az afgán biztonsági 
erők kiképzésében hajlandó nagyobb létszámmal részt venni. 

2009 végén a kormány átalakította afganisztáni szerepvállalását, az országban 
szétszórtan telepített erőit összevonta. Franciaország 2009. november 1-jén átadta 
Törökországnak a Központi Regionális Parancsnokság (RC C39) vezetését. Ezt 
követően a Kabulban települt francia erőkből, a Kapisa tartományban szolgáló 
harccsoportból, valamint a Wardak és Logar tartományokban tevékenykedő öt Műveleti 
                                                        
37  Összesen 240 ezer fő afgán katonát és 160 ezer fő afgán rendőrt tart szükségesnek, ami több mint 

duplája a jelenlegi összlétszámnak. 
38  Az Amerikai Egyesült Államok 1500 fős erősítést kért Franciaországtól. 
39  RC C – Regional Command Central. 
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Tanácsadó és Összekötő Csoportból (OMLT40) dandár-harccsoportot hozott létre a 
Keleti Regionális Parancsnokság (Bagram) alárendeltségében. A kormány az 
összevonással egyidejűleg 150 fős csendőri különítménnyel erősítette meg a francia 
kontingenst. A csendőrök Mazar-e Sharifban, illetve Kapisa tartományban az afgán 
rendőrség állományának kiképzésében vesznek részt ún. Rendőri Műveleti 
Tanácsadó és Összekötő Csoportok (POMLT41) keretében. 

Franciaország a 2009. decemberi Obama-bejelentést követően nem tett 
konkrét felajánlást, mégis több, mint 500 fővel növelte kontingense létszámát. Ez 
megfelel a francia „különutas” politikai felfogásnak, amely nem az amerikai 
kérésnek tesz eleget, hanem saját jól felfogott érdekei mentén, befolyásának 
növelése érdekében önálló döntéseket hoz. 

Olaszország 

Az olasz kormány komoly felajánlásokat (500 fő 2010 első, és 1000 fő 
2010 második félévében) tett afganisztáni erőinek növelésére. Silvio Berlusconi 
miniszterelnök a 2009. november 25-én Obama elnökkel folytatott telefon-
beszélgetése során még csak 500 fős növelést említett (400 katona és 100 csendőr). 
A felajánlásokhoz képest 2010 márciusára közel 200 fővel csökkentette az olasz 
kontingens létszámát, ami így is 3160 fő. A kormány azt tervezi, hogy 3100-3200 
főben állandósítja az afganisztáni kontingens létszámát. A második félévre 
felajánlott 1000 fő várhatóan a parlamenti választások kapcsán biztosító erőként, 
ideiglenesen települ majd a műveleti területre. 

Benito Maria La Russa védelmi miniszter az afganisztáni szerepvállalásról 
azt nyilatkozta, hogy az olasz kontingenst öt éven belül nem vonják ki Afganisztánból. 

Spanyolország 

Spanyolország nemzetközi szerepvállalását az elmúlt években a 
belpolitikailag motivált, egyoldalú – a szövetségesekkel nem egyeztetett – döntések 
jellemezték, amit az iraki és a 2009. szeptemberi koszovói kivonulás fémjelez. 
Ezen döntések miatt Spanyolország megítélése sokat romlott a szövetségesek 
körében, az Egyesült Államokkal kifejezetten elhidegültek kapcsolatai. Ebben 
pozitív irányú változás csak Barack Obama elnökké választását követően állt be. 
Éppen emiatt a kormányra nagy nyomás nehezedett 2009 decemberében, amikor az 
afganisztáni szerepvállalás növeléséről kellett dönteni. A kormány az afganisztáni 
növeléshez az ellenzéki pártok támogatását, továbbá a szükséges pénzügyi 
forrásokat más műveletekből történő kivonulással próbálta megszerezni. Ennek 
keretében a kormány 2010 júniusáig kivonja erőit Bosznia-Hercegovinából, az EU-
vezetésű ALTHEA műveletből is. 

Carme Chacón spanyol védelmi miniszter asszony 2009. december 17-én 
bejelentette, hogy az Egyesült Államok kérése alapján Spanyolország 400-500 fővel 
növeli afganisztáni kontingense létszámát. 

                                                        
40  OMLT – Operational Mentoring and Liaison Team. 
41  POMLT – Police Operational Mentoring and Liaison Team. 
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Törökország 

Az Amerikai Egyesült Államok jelentős nyomást gyakorol Törökországra 
afganisztáni szerepvállalásának növelése érdekében. A növeléshez jó alapot 
biztosíthat, hogy 2009-ben, a dán Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkárrá 
választásának támogatásáért cserébe – Obama elnök közbenjárására – Törökország 
megkapta a NATO-főtitkárhelyettesi pozíció betöltésének lehetőségét. 

Törökország 2009. november 1-jén átvette Franciaországtól az RC C vezető 
nemzeti feladatait, és ennek keretében 1700 főre növelte kontingense létszámát. A 
török kormány azt tervezi, hogy a Wardak tartományban működő török vezetésű 
Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT42) mellett, vagy helyett, 2011-ben másik 
PRT-t létesít másik tartományban, illetve nagyobb szerepet vállal az afgán katonák 
kiképzésében. 

Törökország afganisztáni szerepvállalását a szövetségesek és az afgánok is 
pozitívan ítélik meg. A sikerben jelentős szerepe van az afgánokkal közös vallási és 
a kulturális azonosságnak, valamint a polgári fejlesztéseket középpontba állító 
Afganisztán-politikának. 

Görögország 

Görögország az afganisztáni szerepvállalást a nemzeti érdekek megjelenítése 
szempontjából nem tekinti prioritásnak. Ez megmutatkozik az afganisztáni görög 
kontingens alacsony létszámában is, ami az állam gazdasági megszorító intézkedései 
következtében, a 2009. decemberi felajánlás ellenére, 2010. márciusában 145 főről 
15 főre csökkent. 

A 2009. január 7-én végrehajtott kormányátalakítás után a kabinet felülvizsgálta 
az ország afganisztáni szerepvállalását, figyelembe véve az ország teherbíró 
képességét, a misszió belpolitikai elfogadottságát, az afganisztáni helyzet várható 
alakulását, valamint a nemzeti érdekeket és mérlegelve a szövetségi 
kötelezettségvállalásokat, elvetette az Afganisztánban szolgáló katonai kontingens 
létszámának növelését. Görögország szerepvállalását pénzügyi hozzájárulással, 
képzési és támogató jellegű feladatok végrehajtásával próbálja megoldani. 

A kormány Külügyi és Védelmi Ügyek Tanácsa (KYSEA43) 2009. november 
13-án arról döntött, hogy 2010 áprilisától októberéig Görögország 54 fővel részt 
vesz a Kabuli Nemzetközi Repülőtér (KAIA44) őrzés-védelmi és repülésirányítási 
feladatainak végrehajtásában. Görögország jelenlegi gazdasági és belpolitikai 
helyzetét figyelembe véve azonban még ennek a – még az Obama-bejelentés előtti – 
felajánlásnak a megvalósítása sem biztos. 

Az afganisztáni szerepvállalás kapcsán a kormány figyelembe veszi az 
Egyesült Államok növelésre irányuló kérését, de markánsan szem előtt tartja saját 
nemzeti érdekeit is. Görögország a jelentős pénzügyi támogatás fenntartása mellett a 
jövőben nagyobb hangsúlyt fektetne az újjáépítési, a mezőgazdasági, a képzési és 

                                                        
42  PRT – Provincial Reconstruction Team. 
43  KYSEA – Kyvernisi tou Symvouliou Exoterikon Ypotheseon kai Amynas. 
44  KAIA – Kabul International Airport. 
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oktatási, valamint az államépítési projektekre. Görög értékelés szerint az afgán 
lakosság kedvezőbben fogadja ezeket a tevékenységi formákat, mint a „megszállást” 
szimbolizáló katonai jelenlétet. 

Lengyelország 

A kormány 2009. februárban fogadta el a „Lengyelország nemzetközi 
szerepvállalásának stratégiája” című dokumentumot, amely 2000 főben maximálta az 
afganisztáni kontingens létszámát. Az Egyesült Államok 2009. decemberi létszám-
növelési kérésére45 reagálva a kormány ezt a keretet ideiglenesen 600 fővel megemelte. 

A kormány 2009 decemberében elfogadta a „Lengyelország afganisztáni 
szerepvállalásának irányelvei” elnevezésű dokumentumot, amely tartalmazta a 
Bogdan Klich védelmi miniszter által 2009. december 2-án bejelentett 600 fős 
létszámnövelést, egyúttal 200-ról 400 főre bővítette a honi területen állomásozó 
hadszíntéri tartalék keretlétszámát. 

A dokumentum a módosított amerikai Afganisztán-stratégia támogatása 
érdekében, három ütemben határozza meg a lengyel szerepvállalás átalakítását. Az 
első ütemben (2010 tavaszán) Lengyelország végrehajtja afganisztáni kontingensének 
600 fős létszámnövelését, és a megemelt létszámot 2011 tavaszáig fenntartja. Ennek 
keretében a Védelmi Minisztérium 2010 februárjában a műveleti területre 
vezényelte a Lengyelországban állomásozó 200 fős hadszíntéri tartalékot. A 600 fős 
növelésből fennmaradó 400 főt46 a tárca a 2010. áprilisi váltáskor telepítette 
Afganisztánba. A megnövelt létszámú kontingens fő feladata a tavasszal várható 
tálib offenzíva megtörésében történő részvétel, az instabil biztonsági helyzetű Ghazni 
tartományban. 

A szerepvállalás átalakításának második ütemében, 2011 tavaszát követően, 
a védelmi minisztérium 1800-2000 főre csökkenti a kontingens létszámát. A lengyel 
elképzelés szerint a tartomány biztonsági helyzetének stabilizálását követően a 
kontingens fő feladata az afganisztáni biztonsági erők kiképzésében történő aktív 
részvétel, a járási és tartományi közigazgatási szervezetek, illetve a nemzetközi 
szervezetek helyi képviseletei tevékenységének biztosítása lesz. 

A harmadik ütemben, 2013-tól, az afganisztáni lengyel szerepvállalás 
kiképzési-tanácsadói jellegűvé alakul át. Megkezdődik a feladatok átadása az afgán 
biztonsági erők részére, illetve a lengyel erők lépcsőzetes kivonása. A kivonás 
ütemezését a lengyel kormány a szövetségesekkel is egyezteti. 

A módosított amerikai Afganisztán-stratégiával és az amerikai létszámnövelési 
kéréssel kapcsolatos gyors reagálás jól tükrözi a lengyel kormány szövetségi 
elkötelezettségét, az amerikai partnerrel fenntartott stratégiai kapcsolatok fontosságát 
és az ország európai középhatalmi ambícióit. Az afganisztáni szerepvállalás 
átalakítása, a kontingens létszáma és a tervezett költségek a legjelentősebb európai 
ISAF-hozzájárulók sorába emelik Lengyelországot. A lengyel politikai és katonai 
vezetés célja – akárcsak a korábbi markáns iraki szerepvállalással – továbbra is az, 
hogy növelje befolyását a NATO-ban és az Európai Unióban. 
                                                        
45  Az Amerikai Egyesült Államok 1000 fős erősítést kért Lengyelországtól. 
46  Két őrszázad, egyik a Warrior, másik a Ghazni elnevezésű előretolt műveleti bázisra települ majd. 
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Szlovákia 

Robert Fico miniszterelnök 2009. november 17-én bejelentette, hogy 
Szlovákia 2010-ben 250 fővel növeli Afganisztánban állomásozó erői létszámát. A 
parlament 2010. február 8-án jóváhagyta 57 fős megerősítő erő 2010. májusi 
Afganisztánba vezénylését. A törvényhozás egyúttal 262-ről 319 főre növelte az 
afganisztáni kontingens maximális megengedett létszámát.47 

A védelmi minisztérium a tervek szerint még ebben az évben, két ütemben, 
szeptemberben és decemberben, 50-50 fővel növeli az afganisztáni kontingens 
létszámát. Ha a tárca pénzügyi helyzete kedvezőtlenül alakul, akkor csak az egyik 
ütemet hajtják végre az idén, a fennmaradó 50 fő vezénylésére pedig 2011 első 
félévében kerül sor. A tervezett létszámnövelés végrehajtása érdekében a kormány a 
parlament elé terjeszti az afganisztáni kontingens maximális keretlétszámának 
módosítására vonatkozó újabb javaslatát. A javaslat szerint a törvényhozásnak a 
319 fős keretlétszámot először 2010 szeptemberében 370 főre, majd a következő 
váltás kiküldése előtt (2010 decemberében vagy 2011-ben) 420 főre kellene emelnie. 

Szlovákia 2010-ben, optimális esetben is csak 157 fős megerősítő erő 
Afganisztánba küldését tudja teljesíteni, a Robert Fico kormányfő által felajánlott 
250 fős létszámnöveléssel szemben. A hiányzó 93 fő telepítésére 2011-ben az adna 
lehetőséget, ha a szlovák kormány 2010 végén kivonná Koszovóból a 140 fős 
manőverszázadot. Ebben az esetben Szlovákia viszonylag kis presztízsveszteséggel 
kerülne ki abból a helyzetből, hogy 2010-ben nem tudja tartani a NATO számára 
eredetileg tett 250 fős felajánlását. 

A szlovák kabinet vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a déli régióban 
(Uruzgan és Kandahar tartományokban) szolgáló erőit más tartományba telepítse, 
mert attól tart, hogy a szlovák kontingens a 2011-re tervezett holland, kanadai és 
ausztrál létszámcsökkentési tervek miatt a megfelelő védelem nélkül marad. 
Az összevonásra jó lehetőséget kínál az a lengyel javaslat, amely szerint Szlovákia 
telepítse át erőit Ghazni tartományba, ahol Lengyelország 2011-ben átveszi az 
Amerikai Egyesült Államoktól a közösen működtetett PRT vezető nemzeti feladatait 
és a tartomány feletti ellenőrzést. 

Csehország 

A cseh kormány 2009 decemberében nem tett felajánlást afganisztáni 
kontingense bővítésére. A parlament 2009. június 16-án fogadta el a 2010. évi 
külföldi műveletekben történő részvétellel kapcsolatos koncepciót, és 550 főben 
határozta meg az afganisztáni kontingens maximális létszámát. 

A kormány 2009 végén kivonta a Tartós Szabadság Műveletben részt vevő 
különleges műveleti századot, viszont 2010 januárjában három, Csehországban 
korszerűsített Mi–171 (Hip) típusú szállítóhelikoptert (110 fő kiszolgáló személyzettel) 

                                                        
47  A parlament 2009. június 19-én döntött az Afganisztánban szolgáló katonák maximális létszámának 

246-ról 262 főre növeléséről. 
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telepített a Keleti Regionális Parancsnokság felelősségi körzetébe, Paktika 
tartományba.48 Ezzel a változtatással 455 főt tesz ki kontingens létszáma. 

A kabinet 2010. február 1-jén arról döntött, hogy az év második felében 
55 fővel49 erősíti meg kontingensét. Egy ROLE 2 szintű tábori kórház telepítése is 
szerepel a tervek között. 

2009. november 30-án a kormány elfogadta a Cseh Köztársaság külföldi 
műveletekben való részvételének középtávú koncepcióját (a 2011 és 2013 közötti 
időszakra vonatkozóan). A dokumentum rögzíti, hogy az afganisztáni műveletben 
való részvétel prioritást élvez. 2011-ben a kormány ismét Afganisztánba vezényli a 
különleges műveleti századot. 

Románia 

Traian Basescu elnök 2009 júniusában bejelentette, hogy Románia 2010-ben 
108 fővel növeli afganisztáni kontingense létszámát Zabul tartományban. Az elnök a 
létszámnövelési szándékot 2009. november 20-án a NATO főtitkárával folytatott 
megbeszélésen megerősítette. Ezt a felajánlást tartotta Románia a 2009. decemberi 
erőgenerálási konferencián is. Az Egyesült Államok viszont 600 fős létszámnövelést 
kért Romániától. 

A 2009. december 6-án újraválasztott Basescu elnök, és a 2009. december 
23-án megalakult, Emil Boc által vezetett régi/új kormány szövetségi vállalásaival 
tovább kívánta erősíteni az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatait. Ennek 
részeként a Legfelső Védelmi Tanács (CSAT50) – az amerikai kérésnek megfelelően – 
2010. január 21-én az Afganisztánban szolgálatot teljesítő román kontingens 
600 fővel történő megerősítéséről döntött. A döntés értelmében a megerősítésre 
legkorábban 2010 nyarán kerülhet sor. 

Horvátország 

A parlament 2009. december 8-ai döntése alapján Horvátország 2010-ben 
nem növeli szerepvállalását Afganisztánban. A törvényhozás az afganisztáni 
kontingens maximális létszámát 300 főben határozta meg. A védelmi tárca szeretné 
elérni, hogy az állománytáblás létszámot 2010-ben 600, 2011-ben pedig 700 főre 
növelje a parlament. 

Gordan Jandrokovic külügyminiszter 2009. december 10-én bejelentette, 
hogy Horvátország felajánlja afgán diplomaták képzésének lehetőségét a zágrábi 
Diplomataképző Akadémián, illetve segítséget nyújt az afgán oktatás és képzés 
területén. 
                                                        
48  http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/ceske-vrtulniky-se-v-pondeli-zapoji-do-mise-v-

afghanistanu/425010&id_seznam=316, 2010. 01. 24. 
49  15 katonai rendőri kiképző, valamint 40 fő kezelőszemélyzet az Arthur (ARTillery Hunting Radar) 

elnevezésű tüzérségi felderítő lokátorral, Ghazniba a lengyel PRT bázisának védelmére. „Czech 
Foreign Minister Announces Decision To Send 55 Support Staff to Afghanistan” Feb 1, 2010, AFP. 

50  Consiliul Suprem de Aparare a Tarii – CSAT. A CSAT tagjai a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a 
külügyminiszter, a védelmi, a belügy-, a pénzügy-, a gazdasági és az igazságügyi miniszterek, az 
Általános Vezérkar Főnöke, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), valamint a Külső Hírszerző Szolgálat 
(SIE) vezetője, illetve a köztársasági elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. 
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Horvátország – 2010 után – a Chagcharanban (Ghowr tartomány) működő 
litván PRT vezetésének átvételét tervezi. Ennek érdekében a különböző települési 
helyeken (Mazar-e Sharif51, Pol-e Khomri52, Kabul53, Chagcharan54) szolgáló horvát 
katonákat a PRT objektumába vonná össze. Az erőkoncentráció nem érintené az 
ISAF-törzsekben egyéni beosztásokat ellátó személyeket. 

Kanada 

Kanada 2009. december 1-jét követően nem tett felajánlást afganisztáni 
szerepvállalásának növelésére. A kormány tartja magát a parlament 2008. március 
13-ai döntéséhez, amely szerint 2011 végéig kivonja a harcoló erőket a 
hadszíntérről. A kiképzési és újjáépítési feladatokban részt vevő kontingens (kb. 
1100–1500 fő) azonban továbbra is Afganisztánban marad. A kanadai harcoló 
csapatok már 2009 augusztusában átadták felelősségi körzetük (Kandahar 
tartomány) jelentős részét a kiérkező amerikai erőknek, így a kanadaiak a tartományi 
székhelyre55 (Kandahar) és három környező járásra koncentrálnak. 

Hollandia 

2009 decemberében Hollandia nem tett felajánlást afganisztáni kontingensének 
növelésére. Ennek oka, hogy 2010 augusztusában lejár az afganisztáni kontingens 
parlamenti mandátuma. Hollandia 2006. augusztus 1-jétől működtet PRT-t Uruzgan 
tartományban.56 A parlament a szerepvállalást két évre hagyta jóvá, majd 2008 
októberében további két évvel, 2010 augusztusáig meghosszabbította azt. A parlamenti 
döntés értelmében a csapatokat 2010 augusztusa és decembere között kellene kivonni 
a műveleti területről57, a NATO azonban nagy nyomást gyakorol a kormányra a 
szerepvállalás meghosszabbítása érdekében, ami hosszabb ideje tartó belpolitikai 
vitát eredményezett a koalíciós pártok58 között. A vita arról szólt, hogy teljes vagy 
részleges kivonás történjen-e. Egyes pártok a 2010-ben történő teljes kivonást 
támogatták, mások a tartományi vezető nemzeti feladatok átadását, és kisebb 
mértékű szerepvállalást preferáltak. Az is felmerült, hogy Uruzgan tartomány 
helyett, más tartományba telepítsék át az erőket. 

                                                        
51  Egy lövészszázad, a Nemzeti Támogató Elem, a Nemzeti Hírszerző Támogató Csoport, valamint 

három OMLT. 
52  Öt katonai rendőr szolgál a magyar PRT-ben. 
53  Egy katonai rendőr csoport, Nemzeti Hírszerző Elem és kikülönített Nemzeti Támogató Csoport. 
54  Kikülönített Nemzeti Támogató Csoport és egy Katonai Megfigyelő és Összekötő Csoport (MLOT – 

Military Liaison Observer Team) a litván PRT-ben. 
55  Itt összpontosul a tartomány lakosságának 80%-a. 
56  Előtte Pol-e Khomriban települtek a holland erők, akiktől a Baghlan tartományi PRT vezető nemzeti 

feladatait Magyarország vette át. 
57  FACTBOX -Collapse of Dutch government, what opinion polls say. 

http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-46323720100220 
58  Hollandiában 2002 júliusa óta négy alkalommal került sor kormányalakításra. Mind a négy 

alkalommal Jan Peter Balkenende a Kereszténydemokrata Párt (CDA) elnöke alakíthatott kormányt. A 
legutóbbi kabinet 2007. február 22-én tette le az esküt. A közép-jobboldali CDA a közép-bal 
szociáldemokrata Munkáspárttal (PvdA) és az ortodox protestáns Keresztény Unióval (CU) lépett 
koalícióra. 
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2010. február 10-én Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár arra kérte a 
holland kormányt, hogy akár csökkentett létszámú, a kiképzési és újjáépítési 
feladatokra koncentráló erővel, de még egy évig vegyen részt az ISAF-műveletben.  
A hagyományosan atlantista ország kormánykoalícióját alkotó pártok azonban nem 
tudtak megegyezésre jutni a szerepvállalás jövőjét illetően. 2010. február 20-án Jan 
Peter Balkenende kormányfő értesítette Beatrix királynőt a Munkáspárti miniszterek 
lemondásáról, így a kormánykoalíció felbomlott.59 

Amennyiben a 2010 júniusában megalakuló új kormány nem terjeszt 
módosító javaslatot a parlament elé a szerepvállalásról, abban az esetben Hollandia 
lesz az első NATO-tagország, amely kivonja erőit Afganisztánból. Jaap de Hoop 
Scheffer előző (holland) főtitkár szerint a kivonulás nagyon rossz példát mutatna a 
többi tagállam számára. A kialakult helyzetet a volt főtitkár egyben személyes 
kudarcként is értékeli. 

Az eddigi holland szerepvállalás megítélése a Szövetség és az afgán 
kormány részéről is nagyon pozitív. Hollandia Afganisztán-stratégiája középpontjába 
eddig is a lakosság megnyerését, az újjáépítést, a fejlesztési projekteket helyezte. Az 
ún. „3D-politika”60 (védelem, fejlesztés és diplomácia) lényegi elemei nem térnek el 
a McChrystal-jelentésben javasolt megközelítéstől. Ugyanakkor a holland (és a 
kanadai) kivonás az új-zélandi és a szlovák kormányt is arra késztette, hogy erői 
kivonását, csökkentését vagy más tartományba történő átcsoportosítását vegye fontolóra. 

Belgium 

A belga kormány 2009 decemberében nem tett felajánlást szerepvállalása 
bővítésére. 2010. március 19-én a kabinet úgy döntött, hogy 2011-ig a jelenlegi 
formában tartja fenn az ország jelenlétét Afganisztánban.61 A Szocialista Párt 
ugyanakkor értelmetlennek, a gazdasági válság negatív hatásai miatt pedig 
felelőtlennek tartja az afganisztáni háborúban való belga részvételt. A párt értékelése 
szerint Hollandia példáját kellene követni, és „nem lefeküdni a NATO-nak”. A párt 
rövid távon az Afganisztán különböző térségeiben (Kabulban, Kunduzban és 
Kandaharban) szolgáló belga erők összevonását és a Kabuli Nemzetközi Repülőtér 
működtetésének elvállalását javasolja, középtávon pedig a belga katonák teljes 
afganisztáni kivonását szorgalmazza. 

Dél-Korea 

A dél-koreai kormány 2009. december 8-án arról döntött, hogy 2010. július 
1-jétől 490 fős kontingenst vezényel Parwan tartományba, ahol PRT-t hoz létre. A 
PRT 350 fős állományát egy katonai alegység (210 fő), valamint 140 fős civil 
komponens (100 polgári alkalmazott, 40 rendőr) alkotja majd. A katonai komponens 
nem vehet részt harci feladatokban. A kontingenst helikopterekkel, páncélozott 
harcjárművekkel és pilóta nélküli felderítő repülőgépekkel is megerősítik. 
                                                        
59  Nato reassures Afghans after Dutch government collapse. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8526436.stm 
60  The Netherlands in Afghanistan: A 3-D Approach – Defense, Development and Diplomacy. 
61  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1086552/2010/03/29/Leterme-en-

ministers-verdedigen-verlenging-missie-in-Afghanistan.dhtml 
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A kormány a tervek szerint, a jelenleg a Bagram-i amerikai légi bázison szolgálatot 
teljesítő 25 fős dél-koreai egészségügyi és kiképző csoportot is a PRT-hez telepíti át. 
Dél-Korea korábban, 2003 és 2007 között már működtetett PRT-t a tartományban az 
Egyesült Államokkal közösen, a tálibok azonban dél-koreai szerzeteseket (20–22 fő) 
raboltak el, és szabadon bocsátásukért cserébe a dél-koreai kontingens Afganisztánból 
történő kivonását követelték. A dél-koreai kormány ennek hatására kivonta erőit, így 
az idei szerepvállalás tulajdonképpen újrakezdésnek vagy visszatérésnek tekinthető. 

Az afganisztáni magyar szerepvállalás jogi alapját a 99/2003. (X.10.) számú Országgyűlési határozat, 
továbbá a 2115/2006 (VI.29.) Kormányhatározat egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi 
újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről, a 2186/2008. (XII. 29.) Kormány-
határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
további magyar katonai szerepvállalásról, illetve az ezek módosítására vonatkozó 1110/2009. (VII. 22.), 
1111/2009. (VII. 22.), 1014/2010. (I. 28.) és a 1059/2010. (III. 5.) Kormányhatározatok képezik. 
A Magyar Köztársaság 2006. október 1-jétől működtet tartományi újjáépítési csoportot (MH PRT) Pol-e 
Khomriban, Baghlan tartomány székhelyén, az északi régióban. A MH PRT vezetését 2010. október 1-ig 
vállaltuk, amelynek tevékenységében a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 240 fő, váltási 
vagy megerősítési időszakban legfeljebb 480 fő vehet részt. 
Magyarország 2010. márciusban 332 fővel vett részt a NATO afganisztáni műveletében. A Magyar 
Honvédség Műveleti Központ adatai szerint 2010. március 11-én az MH PRT létszáma 230 fő volt, 
amelyben ezenfelül 29 montenegrói és öt horvát katona teljesített szolgálatot. Egyéni beosztásokban, az 
ISAF különböző parancsnokságain 54 fő, a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Csoportban (MH 
KMCS) 17 fő, a Magyar Honvédség Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoportban (MH OMLT-1) 
31 fő szolgált. 
A jövőben tervezett további szerepvállalásunk: 10 fős Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor 
Team); 40 fős (parlamenti választásokat támogató) szakasz szintű alegység; 35 fős Nemzeti Támogató 
Elem; legfeljebb 90 fős, a Kabuli Nemzetközi Repülőtér vezető nemzeti feladatait ellátó csoport; illetve 
56 fős újabb OMLT kiküldése.                                                                            (Forrás: www.hm.gov.hu) 

A McChrystal-stratégia megvalósítása és kritikája 

Amerikai katonai értékelés szerint a stratégiai célok sikeres megvalósítása 
érdekében a tálibok és az al-Kaida elleni harcot, az afgán biztonsági erők 
létszámának növelését, az állomány kiképzését, valamint a kormányzati szervek 
megerősítését párhuzamos feladatként kell végrehajtani. 

Az amerikai kormány az afgán haderő létszámának növelése mellett nagy 
hangsúlyt fektet az afgán biztonsági erők képességeinek fejlesztésére is. Rövidtávon 
a szárazföldi csapatok képességeinek javítása az elsődleges, ezt követi majd a 
légierő fejlesztése. A légierőnek képessé kell válnia a jelenleg még a szövetségesek 
által biztosított légi támogatási (szállítás, csapásmérés) feladatok átvételére is, 
aminek tervezett határideje 2013. 

A felelősségi körzetek helyi erőknek történő átadása során az amerikai erők a 
„megtisztítani–megtartani–átadni és építeni” elvet62 próbálják érvényesíteni, vagyis 
fokozatosan, járásról járásra adják át az afgán erőknek azokat a területeket, amelyekről 
kiszorították a tálibokat. Ennek részeként az ISAF 2010. február 13-án összesen 
15 ezer fő koalíciós, illetve afgán katona63 bevonásával „Operation Moshtarak”64 
                                                        
62  Clearr–hold–shape and build. 
63  7000 fő koalíciós (amerikai, brit, kanadai, dán, észt) erő, 8000 fő afgán katona és rendőr. 
64  Dari nyelven: „Közös” vagy „Együtt”. 
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fedőnéven, Helmand tartományban, megindította eddigi legnagyobb műveletét.65 Első 
ütemben a tálibok által erős befolyás alatt tartott Nad Ali, Nawa és Lashkar Gah 
járások és a tálibok térségbeli központja, Marjah település megtisztítása a feladat. Ezt 
követően a műveletet az ISAF kiterjeszti a tartomány teljes területe feletti ellenőrzés 
visszavétele érdekében. Az ISAF parancsnoka ez év május végén vagy júniusban 
hasonló jellegű művelet megindítását tervezi Kandahar tartományban is. 

A „Moshtarak Művelet” a McChrystal-jelentésben javasolt lázadóellenes 
művelet próbatétele. Lényeges eleme, hogy a tervezéstől a végrehajtásig minden 
mozzanat az afgán erők bevonásával történik. Ennek célja az együttműködés és az 
afgán erők műveleti képességeinek erősítése. A művelet végrehajtása során fontos 
szempont a civil áldozatok, a járulékos veszteségek minimalizálása, a lakosság 
nemzetközi és afgán kormányerőkkel szembeni bizalmának visszanyerése 
érdekében. A katonai művelet nyomán, a helyi közigazgatás megszilárdítására, a 
megtisztított területekre kormányerőket és kormánytisztviselőket telepítenek. 

 

 
A „Moshtarak Művelet” első ütemének fontosabb célkörzetei 

_47263214_afgh_helmand_marjah_466map – http://news.bbc.co.uk/2/hi/8505179.stm 
 

McChrystal vezérezredesnek 2010 decemberében kell majd jelentést készítenie 
a módosított Afganisztán-stratégiában szereplő célkitűzések megvalósításának helyzetéről. 

                                                        
65  2010-02-CA-059-Backgrounder-Operation Moshtarak. 

http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/2010-02-CA-059-Backgrounder-
Operation%20Moshtarak.pdf 
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A módosított stratégia kritikája 

Amerikai biztonságpolitikai szakértők szerint, a módosított Afganisztán-
stratégiának több olyan hiányossága van, amelyek a megvalósítás kudarcához 
vezethetnek. Egyik ilyen hiányosság az, hogy nem foglalkozik a 400 ezer főre 
tervezett afgán biztonsági erők jövőbeni helyzetével, fenntarthatóságával, biztonsági 
kockázataival. A szakértők úgy értékelik, hogy az amerikai erők 2011 júliusától 
tervezett kivonását követően, az afgán állam nem lesz képes ekkora létszámú 
fegyveres szervezetek fenntartását finanszírozni, sem ellenőrzése alatt tartani. Ennek 
következményeként – erős központi hatalom nélkül – a biztonsági erők szétszélednek, 
és ismét az egyes régiókban meghatározó hadurak befolyása alá kerülhetnek. 

A szakértők nem tartják megfelelően kidolgozottnak a katonai-polgári 
együttműködést előtérbe helyező ún. „átfogó megközelítés” koncepciót sem. 
Nincsenek meghatározva a műveleti területen tevékenykedő katonai parancsnokok, 
illetve az újjáépítési és egyéb feladatokat végző állami és nem kormányzati 
szervezetek közötti együttműködés keretei, hatásköreik, feladataik, egymáshoz való 
viszonyuk. 

A szakértők a stratégia további gyenge elemének tartják azt, hogy a 
szövetséges erők afganisztáni műveletei, valamint a pakisztáni haderő tálibok 
háttérbázisainak és utánpótlási lehetőségeinek felszámolására irányuló műveletei 
nincsenek koordinálva. A pakisztáni haderő műveleteket folytat a törzsi területeken, 
de nem lép fel hatékonyan az Afganisztánból Pakisztánba beszivárgó tálib 
fegyveresek ellen. Az amerikai erők – Obama-kormányzat által kilátásba helyezett – 
esetlegesen pakisztáni területre is átnyúló műveletei ugyanakkor veszélyeztetik az 
egyébként is „törékeny” együttműködést. 

Kitekintés 

A McChrystal-jelentésben foglalt stratégiai célok – amerikai adminisztráció 
által várt – gyors megvalósításának kicsi az esélye. A helmandi „Moshtarak Művelet” 
– annak ellenére, hogy az ISAF és az afgán biztonsági erők eddigi legnagyobb közös 
művelete –, nem tud gyors eredményeket felmutatni. Ennek oka, hogy a civil 
áldozatok és a járulékos veszteségek minimalizálásának, valamint a civil közigazgatás 
azonnali helyreállításának és megszilárdításának követelménye megköti a harctéri 
parancsnokok kezét, körültekintőbb tervezést igényel és lassítja a műveleti tempót. Ez 
viszont időt biztosít az ellenállóknak erőik térségből történő kivonására (akár 
Pakisztánba), átcsoportosítására, pihentetésére. Az ellenállók ideje a szövetséges 
erőkkel szemben „végtelen”, így kivárhatják, amíg a szövetséges erők a térségből 
kivonulnak, és ők visszatérhetnek. 

Az afgán erőkkel történő együttműködés, a saját szállító kapacitással csak 
korlátozottan rendelkező afgán erőket tekintve szintén befolyásolja a műveletek 
végrehajtásának ütemét. Az sem erősíti a műveletekkel szembeni elvárások 
megvalósíthatóságát, hogy a NATO nem rendelkezik ún. civil képességekkel, 
amelyek a helyi közigazgatás gyors megszilárdítását tennék lehetővé a mögöttes 
területen. Ez a feladat az afgán biztonsági erőkre és kormánytisztviselőkre hárul, 
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akik – ahogyan eddig is – várhatóan a nemzetközi erők adott területről történő 
kivonulását követően nem lesznek képesek a központi kormányzat befolyását 
tartósan érvényesíteni. A pesszimista szemléletnek adhat táptalajt, hogy a művelettel 
kapcsolatos februári rendszeres médiatudósításokat követően lanyhult a 
médiaérdeklődés, jelentősebb sikerekről nem érkeznek beszámolók. Az ISAF 
honlapja is csak visszafogott közleményeket tesz közzé. A polgári áldozatokat 
követelő szövetségi támadások, célt tévesztett rakétalövedékek kapcsán ugyanakkor 
McChrystal vezérezredes már több alkalommal járt Karzai elnöknél, és tett közzé 
nyilatkozatot a lakosság megnyugtatására. Ez része a hatékonyabb kommunikációs 
stratégia megvalósításának, de kérdés, hogy az ellenállók eddig sokkal hatékonyabb 
információs és megfélemlítési stratégiájával szemben mennyit érhet. 

A gyors siker elérését hátráltathatja az is, ha – a helmandi műveletek 
esetlegesen korlátozott eredményei ellenére – az ISAF Kandaharban is műveletet 
kezd. A műveletek egyre nagyobb létszámú nemzetközi erőket kötnek majd le, 
amelyek a szeptemberi parlamenti választások időszakában, a polgári lakosság 
biztonságának szavatolása érdekében ismét a műveletek ütemének lassítására 
kényszerülhetnek. A téli időszak beálltával, az eddigi tapasztalatoknak megfelelően 
pedig az ellenállók aktivitásának csökkentése várható. Mindezek tükrében McChrystal 
vezérezredes 2010 decemberében esedékes beszámoló jelentése – a várt eredmények 
elmaradása esetén – a stratégia újabb átgondolásához, a lakossági támogatottság és a 
részt vevő államok vállalkozási kedvének csökkenéséhez, és akár több ország 
erőinek kivonásához vezethet. 

Az afganisztáni stratégia bármilyen módosítására vonatkozó amerikai döntés 
nem csupán amerikai nemzetbiztonsági kérdés. A helyzet hatással van a szövetségesek 
szerepvállalására, az afganisztáni rendezés további sorsára. Az amerikai 
adminisztráció Afganisztán-politikájának McChrystal-jelentést követő felülvizsgálata 
(elbizonytalanodása) is jelezte, hogy a már nyolc éve tartó afganisztáni művelet nem 
érte el a kívánt célt, kifulladóban van, és megérett az átalakításra. 2011-re (ami az 
afganisztáni bevonulás 10. évfordulója lesz) több nemzet – Kanada, Hollandia, 
Spanyolország, Új-Zéland – előre jelezte kivonulási vagy létszámcsökkentési szándékát. 
Elképzelhetetlen, hogy addig megoldást lehessen találni a válság rendezésére. Az 
amerikai adminisztráció nem véletlenül kommunikálja azt, hogy a 2011 júliusától 
tervezett csapatkivonás ütemezése a biztonsági helyzet alakulásától, illetve a feladatok 
afgán erők számára történő átadásának helyzetétől függ. 

Figyelembe véve, hogy a szovjet csapatok az 1979. évi bevonulást követő 
10. évben elhagyták az országot, a NATO számára mindenképpen presztízsveszteséget 
jelent majd, hogy a bevonulás 10. évfordulójára a Szövetség sem tudja megoldani a 
válságot. Az Egyesült Államok Afganisztán-stratégiája és a NATO által kiadott 
utóbbi nyilatkozatok is támogatják az ellenállók mérsékelt csoportjaival történő 
megbékélési tárgyalásokat. Az afgán kormány rendszeresen tárgyal a Hezb-i Iszlami 
Gulbuddin ellenálló szervezettel (amelynek vezetője – Hekmatyar – 1993 júliusától 
1994 januárjáig miniszterelnök is volt). Az ellenállók a fegyverletételt feltételekhez 
kötik, ezek közül az első: a nemzetközi erők távozása az országból. A válság 
megoldásának valódi eszköze a társadalmi megbékélés, az ellenállók visszaintegrálása 
és a nemzetközi erők zömének kivonása lehet. 
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DR. VARGA ATTILA FERENC ALEZREDES 

A NÉMET SZINDRÓMA, AVAGY NÉMETORSZÁG 
KORLÁTOZOTT KATONAI RÉSZVÉTELE 
AZ ISAF MŰVELETBEN 
 

A NATO 2006. évi rigai csúcstalálkozóján tett hangzatos kötelezettség-
vállalások és a közös erőfeszítések többszöri deklarálása ellenére hamar egyértelművé 
vált, hogy a NATO-tagállamok nem egyformán gondolkodnak az afganisztáni rendezés 
mikéntjéről, és komoly eltérések vannak a misszió sikeres befejezését garantáló 
módszerekről alkotott elképzelésekben. Tekintettel arra, hogy a NATO-tagállamoknak 
az egyhangú döntés alapján megindított válságkezelés, de még az 5. cikkely szerinti 
kölcsönös segítségnyújtás esetén sincs arra vonatkozó kötelezettségük, hogy katonailag 
vegyenek részt valamely szövetséges műveletben, érdemi különbségek figyelhetők 
meg a tagállamok afganisztáni szerepvállalásának formájában, mértékében és 
intenzitásában is. Több, jelentős haderővel rendelkező európai tagállam – például 
Németország, Olaszország, Franciaország – is csak létszámában és/vagy tevékenységében 
lényegesen korlátozott erőkkel hajlandó hozzájárulni a Szövetség katonai műveleteihez. 
Ezen „renitens” országok közül Németország példáját önkényesen kiemelve, a katonai 
kontingensekre vonatkozó nemzeti korlátozások felől megközelítve a kérdést, 
érdemesnek tartom megvizsgálni egy elithadsereggel és stabil nemzetgazdasági 
háttérrel rendelkező ország tartózkodó részvételének okait. 

Történelmi előzmények 

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a második világháború utáni 
visszafogott német nemzetközi katonai szerepvállalásnak történelmi okai vannak. A 
20. századi két világháború szörnyűségeiből, a korabeli militarizmus tapasztalataiból 
kiindulva a győztes hatalmak egy demilitarizált, békés német nemzetet akartak látni. 
A keleti és nyugati érdekszféra szerint felosztott birodalomból 1949-ben két önálló 
ország jött létre, amelyek közül a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) amerikai, 
a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) pedig szovjet befolyás alá került, és 
eltérő fejlődési útra lépett.1 

A nyugati hatalmak igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy 
az NSZK egy pacifista és demokratikus ország legyen. Egyes vélemények szerint a 
második világháború utáni konzekvens amerikai „újratanítási kampány” (re-
education campaign) részeként az iskolai tananyagok, az újságcikkek és a népszerű 
kulturális kiadványok antimilitarista és demokratikus felvilágosítást tartalmaztak.2 

                                                        
1  A mai Németországban létező demokráciához, társadalmi berendezkedéséhez és politikai kultúrához a 

szovjet érdekszférához tartozó NDK viszonyai nehezen hasonlíthatók, és egy külön tanulmány tárgya 
lehetne. Ehelyütt – terjedelmi korlátok miatt – az NDK külön elemzését mellőzöm. 

2  Ugyanezen vélemények szerint a törekvés messzemenőkig sikerült, amiért – például az ISAF misszió 
kapcsán – most bosszankodhatnak is a nyugat-európai országok. Ld. Kreutzer, Christian: Germans to 
the front? Why they shy away from southern Afghanistan’s battleground. http://www.german-
times.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4279&Itemid=87, letöltés: 2009. 12. 21. 
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Az amerikaiak által 1949-ben megfogalmazott nyugatnémet Alkotmány is erősen 
pacifista megközelítésű lett és – a módosításaival együtt – gyakorlatilag kizárta azt, 
hogy német fegyveres alakulatok3 csakis védelmi célú alkalmazásra kerülhessenek.4 
Az alaptörvény 87.a cikkelye ugyanis kimondja, hogy a fegyveres erők csak védelmi 
célokat szolgálhatnak, és a védelmen kívüli alkalmazás csak az alkotmányban 
meghatározott feltételek esetében lehetséges.5 Az általánosan elfogadott értelmezés 
szerint ezen rendelkezés azt jelentette, hogy a nyugat-német alakulatok csak az ún. 
5. cikkely szerinti műveletekben vehettek részt, vagyis amikor saját vagy szövetséges 
erőket kellett megvédeni a NATO működési területén. A NATO-tag NSZK 
vonatkozásában ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy német fegyveres kontingensek 
nem voltak telepíthetők a NATO határain kívül.6 

Mindebből következően a nyugatnémet fegyveres erő feladata főként az volt, 
hogy együttműködjön a szövetséges országok erőivel, a Varsói Szerződés országai 
felől várható támadás megelőzése és elhárítása érdekében. Habár a nyugatnémet 
fegyveres erők szerepe valamelyest felértékelődött 1966-tól, amikor Franciaország úgy 
döntött, hogy nem vesz részt a NATO katonai szervezeteiben, az alakulatok külföldre 
vezénylésének lehetősége legfeljebb humanitárius, illetve katasztrófa-elhárítási célból 
merülhetett fel.7 A hidegháború végéig tehát az NSZK egy jól képzett, de többnyire 

                                                        
3  Megjegyzendő, hogy a második világháború után demilitarizált Nyugat-Németországban a fegyveres 

erőket (Bundeswehr) csak 1955-ben hozták létre, vagyis abban az évben, amikor az ország csatlakozott a 
NATO-hoz. Ld. 1. Wehrnovelle. 
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4k3cQ8CSUG
YxvqREIY5XMzNHCYWpB-Ukqrv65Gfm6rvrR-gX5AbGlHu6KgIAGUgvHM!/delta/base64xml/ 
L2dJQSEvUUt3QS80SVVFLzZfRF80R1I!?yw_contentURL=%2FC1256F1200608B1B%2FN264W
QZ3010MMISDE%2Fcontent.jsp, letöltés: 2009. 12. 21. 

4  Az 1956. március 19-i módosítással az alkotmányba került 87.a cikk már utalt arra, hogy a fegyveres 
erők védelmi célokat szolgálnak („zur Verteidigung aufgestellten Streitkräfte”). Ld. Gesetz zur 
Ergänzung des Grundgesetzes. Vom 19. März 1956. 
http://www.documentarchiv.de/brd/1956/grundgesetz-art1-12-143_ges.html, letöltés: 2009. 12. 20. Az 
Alkotmány 87.a cikkének jelenleg hatályos szövegét az 1968. június 24-i alkotmánymódosítás 
állapította meg. Ld. Siebzehntes Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes [„Notstandsgesetze”] Vom 
24. Juni 1968 – Internet: http://www.documentarchiv.de/brd/1968/grundgesetz-notstandsgesetze.html, 
letöltés: 2009. 12. 20. 

5  „Art 87.a (1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. (…) (2) Außer zur Verteidigung dürfen 
die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.” Ld. 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, letöltés: 2009. 12. 20. p. 26. 

6  A német Alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek részletes értelmezését ld. Khan, Daniel-Erasmus – 
Zockler, Markus: Germans to the Front? Or Le malade imaginaire. In.: European Journal of 
International Law (1992) Vol 3, pp. 163–177. 

7  Megalakulása óta a Bundeswehr 130 külföldi, elsősorban humanitárius műveletben vett részt. Ezen 
műveleteket részletesebben ld. An internationalen Hilfseinsätzen beteiligt sich die Bundeswehr bereits 
seit dem Jahr 1960. 
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qjz
KLN_SJdzPxAMmB2a5BrvqRcNGglFR9X4_83FR9b_0A_YLciHJHR0VFAES2oxU!/delta/ 
base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzFMX0Y0Rg!!, letöltés: 2009. 12. 22. 
Ld. még Abgeschlossene Einsätze. 
http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qjz
KLN_SJdw32BMlB2EGu-pFw0aCUVH1fj_zcVH1v_QD9gtyIckdHRUUA5XlamQ!!/delta/ 
base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzFMX0VTSQ, letöltés: 2009. 12. 22. 
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csak bürokratikus célokra használt hadsereggel rendelkezett.8 Bár a nyugatnémet 
külpolitika az „európai és transzatlanti partnerek megbízható szövetségese” eszmeiségre 
épült, a politikai vezetés messzemenőkig igyekezett megőrizni egyfajta „nem katonai 
önkép”-et.9 Ebbe a gondolatkörbe tartoznak az NSZK vezető politikusainak azon 
megnyilatkozásai, miszerint az ország nem törekszik atomhatalmi státuszra, és soha 
nem fog tömegpusztító fegyvert gyártani vagy felhasználni.10 

A német újraegyesítés azonban ismételten felszínre hozta a „német kérdést”, 
vagyis azt, hogy milyen erős lesz/legyen az egységes Németország politikailag, 
gazdaságilag, és katonailag. Annak ellenére, hogy a német külpolitika folyamatosan 
hangsúlyozta, hogy az egységes Németország továbbra is megmarad polgári 
hatalomnak, és gazdasági, nem pedig politikai vagy katonai erejére kíván 
támaszkodni11, még saját szövetségesei is bizalmatlanul tekintettek az Európa szívében 
létrejött új nagyhatalomra.12 A helyzetet értékelve Duffield úgy fogalmaz, hogy „amint 
az is eltartott néhány évig, hogy a szomszédos országok ne érezzék magukat 
kényelmetlenül Németország ismételt felfegyverzésének gondolata miatt, úgy most 
ahhoz is szükség lesz egy kis időre, hogy hozzászokjanak az egységes Németország 
jelenlétéhez a közelükben.”13 Tekintettel azonban arra, hogy Németország területén az 
Egyesült Államok (USA) továbbra is jelentős létszámú amerikai katonát 
állomásoztatott, a NATO keretében való együttműködésnek köszönhetően a német 
haderő folyamatos nemzetközi kontroll alatt maradt, és a német politika fő alappillérei 
továbbra is a demokrácia, az antimilitarizmus és a nemzetközi együttműködés volt, a 
nemzetközi közösség aggályai kezdtek szertefoszlani. 

Részvétel a nemzetközi katonai műveletekben 

Az egyesült Németország katonai alakulatainak nemzetközi műveletekben 
történő részvételét14 megengedő politikai döntéshez vezető út nem volt éppen 
akadálymentes. Takle15 felosztása szerint a folyamatban három szakaszt különíthetünk 
                                                        
8  Moore, Tristana: Will Germany's Army Ever Be Ready for Battle? 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1906570,00.html, letöltés: 2009. 12. 21. 
9  Wagner, Wolfgang – Baumann, Rainer – Hellmann, Gunther: Agents, Structures, and German Foreign 

Policy after Unification. From Metatheory to Empirical Enquiry. http://web.uni-frankfurt.de/ 
fb3/hellmann/mat/Wagner_Baumann_Hellmann_ISA_2001.pdf, letöltés: 2009. 12. 20. p. 22. 

10  Kaiser, Bianca: German Foreign Policy after Unification: ’Normality’ or ’Assertiveness’? In.: Istanbul 
Kültür University Journal of Social Sciences, vol. 1, no. 2, November, pp. 11–20. 
http://www.iku.edu.tr/TR/iku_gunce/SosBilSanGunceC1S2/SosBilSanC1S2_11.pdf, letöltés: 2009. 
12. 20. p. 13. 

11  Németországot annak idején gúnyosan úgy jellemezték, mint „gazdasági óriás – politikai törpe”. 
12  Kaiser, ref. 10., p. 12. 
13  Duffield, John S.: NATO's Functions after the Cold War. In.: Political Science Quarterly, Vol. 109, 

No. 5. (Winter, 1994-1995), p. 773. 
14  Jelenleg közel 6900 német katona teljesít szolgálatot külföldön különböző missziókban, a legnagyobb 

létszámban Afganisztánban (60%), illetve Koszovóban (25%). 2010. 01. 07-ei adat. 
Ld. Einsatzzahlen – Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente. 
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd443Dgo
ESYGZASH6kTCxoJRUfW99X4_83FT9AP2C3IhyR0dFRQCopHXc/delta/base64xml/L2dJQSEvU
Ut3QS80SVVFLzZfQ180MkQ!?yw_contentURL=%2FC1256EF4002AED30%2FW264VFT2439IN
FODE%2Fcontent.jsp, letöltés: 2010. 01. 09. 

15  Takle, Marianne: Towards a Normalisation of German Security and Defence Policy: German 
Participation in International Military Operations. ARENA Working Papers, WP 02/10. 
http://www.arena.uio.no/publications/wp02_10.htm, letöltés: 2009. 12. 20. 
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el: az első szakasz az 1990. évi német újraegyesítéstől 1999-ig, a második szakasz 
az 1999. évi koszovói NATO-műveletektől 2001-ig, a harmadik szakasz pedig a 
2001. évi macedóniai NATO-műveletektől napjainkig terjed. 

Az első szakasz (1990–1999) 

Német katonák néhány „alacsony intenzitású” műveletben az 1990-es évek 
első éveiben is vettek részt16, amely hozzájárulás – az antimilitarista felfogásnak 
megfelelően – főleg támogató, és nem harcoló jellegű volt. Sokatmondó fejlemény 
ugyanakkor, hogy míg az országegyesítés idején a közvélemény mereven elutasított 
bármiféle katonai műveletben való részvételt17, addig az 1993-ban végzett 
közvélemény-kutatás szerint a lakosság fele (elsősorban a fiatal generáció) már úgy 
vélte, hogy Németországnak a többi nyugat-európai országhoz hasonlóan részt 
kellene vennie katonai akciókban, 62% szerint pedig az országnak aktívabb nemzetközi 
szerepet kell vállalnia.18 

Igazi fordulatot a német alkotmánybíróság 1994. július 12-i döntése19 hozott, 
amely kimondta, hogy az alkotmány 87.a cikke nem jelent egyértelmű tilalmat arra 
vonatkozóan, hogy a Bundeswehr alakulatait a NATO területén kívül is alkalmazzák. 
Ennek feltétele, hogy a műveletek hozzájáruljanak az ENSZ keretében meghirdetett 
közös biztonsági erőfeszítésekhez, valamint a német parlament a műveletben való 
részvételt minősített többséggel támogassa.20 Ezen alkotmánybírósági döntés 
megnyitotta az utat a német alakulatok nemzetközi műveletekben való részvétele előtt. 
A taláros testület alkotmányértelmezése szerint Németország saját belátása szerint 
járulhat hozzá fegyveres erőkkel olyan, a NATO vagy a Nyugat-európai Unió 
egységeiből létrehozott műveletekhez, amelyeknek célja az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
határozatainak végrehajtása. Ugyanez érvényes az ENSZ békefenntartó erőihez való 
csapathozzájárulásra. Gondosan megvizsgálva az alkotmány fegyveres erők jogállására 
vonatkozó rendelkezéseit, a bíróság úgy vélte, hogy a szövetségi kormánynak minden 
alkalommal meg kell szereznie a szövetségi parlament kifejezett jóváhagyását a 
katonai alakulatok műveleti területre telepítéséhez, a parlamenti döntést követően 
viszont már a kormány hatáskörébe tartozik az erők telepítésének módja, különösen az 
erők nagysága és a telepítés időtartama felőli döntéshozatal, hasonlóképpen a belső 
kormányzati, illetve a nemzetközi szervezetekkel való koordináció. Ezen döntésével 
tehát az alkotmánybíróság egy régóta vitatott kérdés végére tett pontot: megteremtette 
a jogalapot a német alakulatok ENSZ-mandátumon alapuló, de a NATO területén 
                                                        
16  Ilyennek tekinthető például egy német orvosi csoport közreműködése az UNAMIC kambodzsai 

missziójában (1991/92), a Jugoszlávia elleni embargót felügyelő NYEU „Operation Sharp Guard” 
tengerészeti műveletében való részvétel 1992-től 1996-ig, vagy egy támogató és szállító alakulat 
Szomáliába telepítése 1993/94-ben az UNOSOM II misszió keretében. Ld. Wagner–Baumann-
Hellmann, ref. 9., p. 22. 

17  Egyebek mellett ennek is lényeges szerepe volt abban, hogy Németország nem küldött alakulatokat az 
1990/91. évi Öböl-háborúba, anyagi és logisztikai támogatás révén azonban hozzájárult a műveletek 
sikeréhez. Ld. Wagner – Baumann-Hellmann, ref. 9., p. 24. 

18  Kaiser, ref. 10., p. 15. 
19  Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Einsatz der Bundeswehr im Rahmen von Systemen 

kollektiver Sicherheit vom 12. Juli 1994. 
http://www.dearchiv.de/php/dok.php?archiv=bla&brett=B94_09&fn=BWEHR.994&menu=b1994, 
letöltés: 2009. 12. 20. 

20  Kaiser, ref. 10., p. 15. 
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kívüli („out-of-area”) műveletekben való részvételhez, ugyanakkor a döntés jogát a 
törvényhozás kezébe helyezte.21 1995 decemberében meg is született a történelmi 
határozat: a Bundestag szükséges támogatását megszerezve a kormány döntött a német 
békefenntartó alakulatok Boszniába telepítéséről. Tekintettel arra, hogy az IFOR (majd 
később az SFOR) támogatása nem tette szükségessé a fegyveres erők harci 
alkalmazását egy folyamatban levő katonai konfliktusban, sokkal inkább az aláírt béke 
megállapodás végrehajtásához szükséges biztonság garantálása érdekében történő 
katonai jelenlétről volt szó, a külföldi műveleti részvétel könnyebben volt elfogadható 
a német társadalom számára.22 

A második szakasz (1999–2001) 

A katonák külföldi alkalmazásának kérdésében minőségi változást jelentett 
a Jugoszlávia (Szerbia) elleni NATO művelet 1999-ben, amelyben – a második 
világháborút követően első alkalommal – immár a német fegyveres erő is aktívan 
közreműködött oly módon, hogy német katonai repülőgépek szerbiai célpontokat 
bombáztak.23 A bombázások indokaként a NATO és tagállamainak vezető 
politikusai elsősorban az emberi jogok védelmének szükségességét, és az etnikai 
tisztogatások megakadályozásért érzett erkölcsi felelősséget jelölték meg. Habár a 
műveletek megindításának jogszerűségét a szakértők világszerte komoly kritikával 
illették, úgy tűnik, az emberi jogok védelmére irányuló szövetséges erőfeszítésekben 
való részvétel végül is elfogadható magyarázat volt a németek többsége számára.24 

A német csapatok külföldi jelenlétének újabb állomását jelentette az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által 1999. június 10-én elfogadott 1244. számú határozat 
alapján Koszovóba telepítésre került, NATO-vezetésű erőkben való részvétel. A 
KFOR-erők keretében történő csapatállomásoztatás mellett a német közreműködés 
súlyát jól jellemzi, hogy a KFOR parancsnoki beosztását több alkalommal is német 
tábornok töltötte be.25 

A harmadik szakasz (2001-től) 

A 2001 augusztusában Macedóniában megindított NATO-műveletekben 
való részvétel a korábbiaknál sokkal élénkebb vitát váltott ki Németországban. 
Tekintettel arra, hogy itt nem az emberi jogok védelme volt a fő indok, a németek 
jelentős része úgy vélte, hogy Németországnak tartózkodónak kell maradnia. A 
kialakult politikai vitában új elemként jelent meg a katonai alakulatok külföldi 

                                                        
21  Knutsen, Bjørn Olav: NATO and Stabilisation Operations beyond Afghanistan. 

http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/2/5/0/pages312501/p312501-
1.php, letöltés: 2009. 10. 17. 

22  Takle, ref. 15. 
23  Ten Years On, Germany Looks Back at Return to War in Kosovo – Internet: http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,4123734,00.html, letöltés: 2009. 12. 20. 
24  Takle, ref. 15. 
25  Klaus Reinhardt tábornok 1999. októbertől 2000. áprilisig, Holger Kammerhof tábornok 2003. 

szeptembertől 2004. augusztusig, Roland Kather tábornok pedig 2006. szeptembertől 2007 
augusztusáig volt a KFOR-erők parancsnoka. Jelen dolgozat megírásakor (2010. január) a KFOR-erők 
szintén egy német parancsnok, Markus J. Bentler tábornok irányítása alatt tevékenykednek. Ld. 
Biographies of KFOR Commanders. 
http://www.nato.int/KFOR/structur/whoswho/index.html, letöltés: 2010. 01. 06. 
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alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos rendelkezések felülvizsgálatának kérdése. 
Több politikus is hangot adott annak a véleményének, miszerint a döntés jogát a 
végrehajtó hatalomhoz kell telepíteni, mert a parlament jóváhagyásának szükségessége – 
ide értve az eljárás időigényességét, de különösen a jóváhagyás esetleges elmaradását 
is –, megfosztja a kormányzatot a cselekvési szabadágtól.26 A kérdés súlyát 
érzékeltetve érdemes megemlíteni, hogy 2001 végére már több mint 7000 német 
katona teljesített szolgálatot különböző missziókban a Balkánon: megközelítőleg 
1900 fő Boszniában, 5000 fő Koszovóban, valamint 600 fő Macedóniában. 
Mindezek mellett német katonák más, főként ENSZ-missziókban is hajtottak végre 
feladatot, elsősorban katonai megfigyelőként, vagy egészségügyi személyzet 
tagjaiként, egyebek mellett Kambodzsában, Szerbiában, Szomáliában, Grúziában, 
Csecsenföldön, Lettországban, Észtországban, Moldáviában, Tádzsikisztánban és 
Ukrajnában is.27 

Az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően 
megindított afganisztáni műveletek sem voltak oly módon értelmezhetők, mint 
amelyeknek elsődleges célja az emberi jogok védelme. Tekintettel arra, hogy a 
NATO – történetében először – életbe léptette a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyét, 
a műveletben való német részvétel szövetségesi, szolidaritási és felelősségi kérdéssé 
vált28, amelyhez azonban – amint arra a dolgozat legelején már utalás történt –, nem 
feltétlenül kell katonai eszközökkel segítséget nyújtani. Nem meglepő tehát, hogy a 
megkérdezett németek 50%-a annak idején úgy vélte, hogy az „amerikaiak 
háborújának” támogatása nem feltétlenül teszi szükségessé a katonai részvételt.29 A 
közvélekedés ellenére azonban a Bundestag mintegy 90%-os többséggel megszavazta 
1200 német katona Afganisztánba telepítését. Mindezek ismeretében különös 
jelentősége volt Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár 2002. márciusi németországi 
látogatásának. A világszervezet első embere ugyanis a Bundestagban elmondott 
beszédében kifejtette, hogy Németországnak – történelmi okokból – kötelessége 
hozzájárulni a globális békéhez, és az ENSZ elvárja, hogy a németek aktívan 
vegyenek részt a nemzetközi béke és biztonság garantálásában. A főtitkár emellett 
javasolta, hogy Németország vállaljon vezető szerepet az afganisztáni rendezésben, 
amelyet viszont az ország politikai vezetése – a hivatalos indoklás szerint a 
költségvetés túlterheltsége miatt – akkor nem támogatott.30 

Ehhez a ponthoz érve, összefoglalóan meg kell állapítanunk, hogy a 
nemzetközi katonai missziókban való német részvétel kérdése hosszú fejlődési 
folyamaton ment keresztül: az önvédelmen kívül bármely más katonai műveletben 
való részvétel merev elutasításától kezdve, az alacsony intenzitású békefenntartó 
missziókban való támogató feladat-végrehajtáson keresztül, az „out-of-area” 
műveletekbe való egyre aktívabb bekapcsolódáson át, egészen a nemzetközi katonai 
                                                        
26  Takle, ref. 15. 
27  Kaiser, ref. 10., p. 15. 
28  Gerhard Schröder egykori német kancellár érvelését a katonai részvételről ld. „Das schließt auch die 

Beteiligung an militärischen Operationen ein” Aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler 
Schröder vom 11. Oktober 2001. 
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Aussenpolitik/schroeder.html, letöltés: 2009. 
12. 20. 

29  Takle, ref. 15. 
30  Kaiser, ref. 10., p. 16. 
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műveletek lehetséges vezetésének megjelenéséig terjed. Kaiser mindezek alapján 
úgy véli, hogy a nemzetközi közösségnek ma már nincs különösebb aggálya 
Németország külföldi katonai szerepvállalásával kapcsolatban, sőt, a szövetségesek 
kifejezetten elvárnák, hogy Németország arányosan vegye ki a részét a 
teherviselésből. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi katonai műveletekben való német 
részvétel gondolatának elfogadása talán egyedül csak maguknak a németeknek okoz 
problémát.31 

Jól tükröződik mindez az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatban is, 
amelyet kezdetektől fogva alapvetően három tényező befolyásol: egyrészről a német 
állampolgárok jelentős része elutasítja az afganisztáni missziót, másodsorban 
Németország eleve szkeptikusan fogadja a katonai erő alkalmazásának szükségességét, 
még akkor is, ha kollektív erőfeszítések érdekében kerül rá sor, harmadsorban pedig 
lényeges szerepet játszanak a jogi kötöttségek és az a döntéshozatali rend, amelyet 
az alkotmánybíróság az 1994. évi döntésével meghatározott. 

Az afganisztáni szerepvállalás 

Németország aktív bekapcsolódása az afganisztáni rendezésbe elsősorban 
diplomáciai síkon, a 2001. novemberi, petersbergi konferencia megrendezésével 
kezdődött. A „petersbergi folyamat”-ként ismertté vált megállapodás32 megteremtette 
az új afgán államiság alapjait, egyebek mellett létrehozta az afgán átmeneti 
végrehajtó hatalmat, új jogrendszert vezetett be, és rendelkezett a biztonsági erők 
felállításáról. A második konferenciát Bonnban (2002. december), a harmadikat 
Berlinben tartották 2004 tavaszán. A konferenciákon elfogadott határozatok célja 
Afganisztán újjáépítése és stabilizációja volt. A „petersbergi folyamat” a 2006. 
február 1-jén elfogadott Afganisztán Megállapodás (Afghanistan Compact)33 
aláírásával ért véget, amely rögzítette az Afganisztánnal való nemzetközi 
együttműködés kereteit. 

A német ISAF csapat-hozzájárulással, illetve Németországnak az ISAF-
misszióban betöltött vezető szerepével kapcsolatban az alábbi sarokpontokat 
érdemes kiemelni: 

 az első német alakulatok 2002. január elején léptek Afganisztán 
területére, feladat-végrehajtásuk (ahogy akkor minden ISAF-alakulaté) Kabulra és 
környékére korlátozódott; 

 2002. március 19-én Németország átvette a kabuli többnemzetiségű 
dandár harcászati irányítását; 

 2003. február 10. és augusztus 11. között a teljes ISAF-erő német–
holland közös irányítás alatt állt, Norbert van Heyst német tábornok parancsnoklásával; 

                                                        
31  Kaiser, uo. 
32  The Petersberg (Bonn-) Accord signed on December 5, 2001. 

http://www.ag-afghanistan.de/files/petersberg.htm, letöltés: 2009. 12. 22. 
33  The Afghanistan Compact – The London Conference on Afghanistan, 31 January – 1 February 2006. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/AfghanistanCompact-English.pdf, letöltés: 
2009. 12. 22. 
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 az ENSZ BT 2003. október 13-i döntése nyomán (amellyel 
kiterjesztette az ISAF mandátumát Kabulon kívüli területekre is) a Bundestag 
október 24-én meghosszabbította ugyan a német alakulatok afganisztáni 
tartózkodására vonatkozó mandátumot, de a tevékenységi körzetet gyakorlatilag 
Észak-Afganisztánra, a feladatot pedig a gazdasági, politikai és szociális újjáépítés 
előmozdítására korlátozta; 

 2004-ben a németek két Tartományi Újjáépítési Csoport (Provincial 
Reconstruction Teams – PRT) vezetését is felvállalták (Kunduzban 2004 januárja 
óta, Feyzabad-ban 2004 szeptembere óta); 

 2005. július 30-án Bernd Kiesheyer dandártábornokot nevezték ki az 
első, észak-afganisztáni regionális területi koordinátornak (Regional Area 
Coordinator), amely révén Németország gyakorlatilag felvállalta az újjáépítés 
koordinációjáért való felelősséget Észak-Afganisztánban; 

 a misszió kezdete óta a német ISAF-katonák létszáma folyamatosan 
nőtt, és Németország tartósan a harmadik legtöbb ISAF-katonát állomásoztató 
ország (a létszám például 2005 szeptemberére elérte a 3000 főt); 

 2006. június 1-én Markus Kneip dandártábornokot nevezték ki az 
ISAF-erők északi regionális parancsnokának (Regional Commander North), 
melynek köszönhetően az Észak-Afganisztánban állomásozó teljes ISAF-erő német 
katonai irányítás alá került; 

 2008. július 1-től a Bundeswehr biztosítja az észak-afganisztáni 
regionális parancsnokság gyorsreagálású erőit (Quick Reaction Force), amellyel 
Németország immár nyíltan is harcoló alakulatokkal van jelen Afganisztánban.34 

A német közvélemény alakulása 

Soha nem volt kérdéses Németország azon szándéka, hogy részt kíván 
venni az afganisztáni rendezésben, és hozzá kíván járulni a közös erőfeszítésekhez. 
Látható azonban, hogy a német külpolitika az afganisztáni helyzet rendezésének 
módját nem az offenzív, fegyveres katonai műveletekben látja, sokkal inkább az 
újjáépítésre, és a polgári lakosság életkörülményeinek javítására koncentrál. Maguk 
a német emberek is, „akik a saját országukat a nemzetközi kapcsolatok terén 
békésen együttműködő, polgári hatalomnak tekintik, és akik a közvetlen katonai 
bevetést, mint elfogadható politikai eszközt maguk mögött hagyták”35, többnyire 
csak a nemzeti alakulatok harcoló szerepét ellenzik, az újjáépítési és stabilizálási 
erőfeszítéseket viszont támogatják. 

                                                        
34  Chronologie des Einsatzes in Afghanistan (ISAF). 

http://www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qjz
KLN_SJdw0xBclB2EGu-
pFw0aCUVH1fj_zcVH1v_QD9gtyIckdHRUUAPb71og!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQU
MvNElVRS82XzFMX0VUNw!!, letöltés: 2009. 12. 22. 

35  Wyrwich, Roswitha – Denison, Andrew: Zivilmacht und Ohnmacht: Deutschlands Einsatz in Afghanistan. 
http://www.transatlantic-networks.com/zivilmacht_und_ohnmacht.pdf, letöltés: 2009. 10. 14. p. 7. 
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Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy egy 2008-ban 
készült átfogó felmérés szerint a német lakosság többsége vagy nem rendelkezik 
konkrét információval a folyamatban levő katonai műveletekről, vagy egyáltalán 
nem is hallott ezekről a missziókról. Ez a megállapítás még azokra a missziókra is 
igaz, amelyekben a Bundeswehr alakulatai évek óta részt vesznek (például KFOR, 
EUFOR). A megkérdezettek közül a jobban értesültek azonban többnyire az ISAF-
missziót jelölték meg olyannak, amelyről már hallottak valamit, hiszen a média 
rendszeresen beszámol az aktuális hírekről, de a válaszadóknak még így is mintegy 
51%-a úgy nyilatkozott, hogy semmi konkrétumot nem tud a műveletről.36 Talán a 
nem kellő informáltság is oka annak, hogy a német társadalom ma is rendkívül 
szkeptikus az afganisztáni misszió sikerét illetően, és habár a véleményalkotók 
többsége inkább sikeresnek tartja a német katonák afganisztáni részvételét37, a 
művelet társadalmi támogatottsága folyamatosan csökken: a felmérések szerint a 
lakosság mintegy 70%-a a gyors csapatkivonást szorgalmazná.38 

A művelettel szembeni általános ellenérzésnek a katonai indokok mellett 
más oka is van. A berlini Der Tagesspiegel című napilap szerint, tisztán anyagi 
oldalról megközelítve a kérdést, az afganisztáni misszió minden idők egyik 
legköltségesebb nemzetközi művelete, mind katonai, mind segélyezési szempontból. 
A cikkíró rendelkezésére álló adatok szerint, nyolc évvel a tálib rendszer bukása 
után, ma mintegy 50 ország, közel 100 segélyszervezet, és mintegy 70 ezer katona 
vesz részt az ország újjáépítésében. Mindez eddig több mint 200 milliárd euró (kb. 
280 milliárd dollár) költséget jelentett, és a műveleteknek még koránt sincs vége.39 

Háború, vagy nem háború? 

Az afganisztáni küldetés népszerűtlenségét azonban tovább növelik a német 
ISAF katonák elleni gyakori, és sokszor halálos kimenetelű fegyveres támadások. 
Az elszenvedett veszteségek ellenére azonban a politikai vezetés ügyel arra, hogy ne 
tegyen és ne mondjon túl sokat, vagyis „ne fokozza a közfelháborodást”40, és 
retorikájában továbbra is igyekszik az egyébként is népszerűtlen ISAF-missziót úgy 
feltüntetni, mint amely csupán a belső rend stabilizálásáról, és az ország újjáépítéséről 
szól. A sokak által hiányolt „egyenes beszéd”41 egyik eklatáns megnyilvánulási formája, 
hogy – habár a német fegyveres erő az elmúlt években fokozatosan kiterjesztette 

                                                        
36  Dr. Bulmahn, Thomas: Sicherheits- und verteidigungspolitisches Meinungsklima in Deutschland. 

Bevölkerungsbefragung 2008, Kurzbericht – Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr 
(November 2008) http://www.verband-der-reservisten.de/download/SH/sh_kg_holstein-sued_rk_ 
badsegeberg_ SiPol2.pdf, letöltés: 2009. 12. 21. p. 26. 

37  Dr. Bulmahn, ref. 36., p. 32. 
38  Changing the Rules in Afghanistan – German Troops Beef Up Fight against Taliban. 

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,635192,00.html, letöltés: 2009. 12. 15. 
39  Double-Talk on Afghanistan – Reaching 'New Level of Absurdity'. 

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,633934,00.html, letöltés: 2009. 12. 15. 
40  Siddique, Abubakar: Merkel Rejects Criticism of Germany's Role In Afghanistan. 

http://www.rferl.org/content/Merkel_Rejects_Criticism_of_Germanys_Role_in_Afghanistan/1818055.
html, letöltés: 2009. 10. 14. 

41  Kreutzer, ref. 2. Ezzel kapcsolatban egy kommentátor megjegyzi, hogy amerikai katonák több mint 
egy évtizedig harcoltak Vietnámban, és az amerikai veszteség elérte az 58 ezer főt, az USA vezetése 
mégsem deklarálta soha, hogy háborúban állna. Ld. Not Calling Afghanistan a War Is a 'Semantic Farce'. 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,632535,00.html, letöltés: 2009. 12. 22. 
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műveleti részvételét, és a végrehajtás során sajnos komoly veszteségeket is 
szenvedett42 – a politikai és katonai vezetés továbbra is mindenképpen igyekszik 
elkerülni a „háború” (war/krieg) kifejezést, annak ellenére, hogy ez a kategorizálás 
már nyíltan elhangzik a szövetséges országok vezető politikusai, illetve az ISAF-
erők részéről is.43 Ehelyett a politikai elit a „békefenntartó/stabilizáló küldetés” 
(peacekeeping/stabilization mission, Stabilisierungseinsatz) megjelöléseket használja, 
a „támadás” (attack) szót pedig előszeretettel helyettesíti a „megfelelő erő alkalmazása” 
(use of appropriate force) megfogalmazással.44 

A „háború” szó következetes mellőzésére Franz Josef Jung, korábbi 
szövetségi védelmi miniszter sajátos magyarázatot adott. Egy reggeli televíziós 
műsorban kifejtette, hogy „a tálibok éppen azt akarják, hogy háborúról beszéljünk, 
mert akkor kombattánsoknak érezhetik magukat, ami feljogosítja őket arra, hogy 
ránk lőjenek. Valójában ők bűnözők, terroristák, ez pedig nem háború.”45 Ezzel 
kapcsolatban Jung egy másik interjúban – a katonai biztonság mellett az 
újjáépítésre, mint fő célra utalva – annak a nézetének adott hangot, miszerint „ha 
egyszerűen háborúról beszélnénk, akkor csak a katonai szempontokra kellene 
koncentrálnunk, és akkor katonáink megszállók lennének. És éppen ez lenne a nagy 
hiba.”46 Hasonlóképpen elvetette a háború kifejezés használatát Jung utóda, Karl-
Theodor zu Guttenberg védelmi miniszter is, aki – igaz, elődjénél élesebben 
fogalmazva – egy interjúban az alábbiak szerint nyilatkozott: 

„Egészen nyílt leszek. Afganisztán bizonyos részeiben kétség kívül 
háborúhoz hasonló állapotok (kriegsähnliche Zustände) vannak. Ennek ellenére a 
nemzetközi jog egyértelmű, és kimondja: háború csak államok között lehetséges. De 
gondolja, hogy az egyszerű katona képes megérteni a kérdés jogi, akadémiai, és 
jelentéstani finomságait? Emellett, néhány hagyományos kifejezés napjaink 
fenyegetéseire már nem alkalmazható. Jómagam megértek minden katonát, aki azt 
mondja, hogy Afganisztánban háború van, és mindegy, hogy egy külföldi fegyveres 
erő katonája, vagy egy tálib-terrorista ejti fogságba, sebesíti vagy öli meg. Az 
afganisztáni bevetés évek óta harci bevetés (Kampfeinsatz) is, és vélhetően nem csak 
a mi katonáinknak tűnik úgy, hogy a tálibok háborút folytatnak a nemzetközi 
közösség katonái ellen.”47 

                                                        
42  Für die Soldaten ist es Krieg. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,632315,00.html, letöltés: 2009. 12. 21. 
43  Germany Discovers a War in Afghanistan. 

http://www.strategypage.com/militaryforums/68-3990.aspx, letöltés: 2009. 12. 20. 
44  Changing the Rules in Afghanistan, ref. 38. Ld. még von Hammerstein, Konstantin – Hoyng, Hans – 

Schlamp, Hans-Jürgen – Szandar, Alexander: The Germans Have to Learn How to Kill, NATO Chaos 
Deepens in Afghanistan. 
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,449479,00.html, letöltés: 2009. 10. 17. 

45  Double-Talk on Afghanistan, ref. 39. 
46  Löwenstein, Stephan: „Merkel muss klar sagen, dass es ein Krieg ist”. 

http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E35A84602563846848D64
75D67F7E149B~ATpl~Ecommon~Scontent.html, letöltés: 2009. 12. 21. 

47  Karl-Theodor zu Guttenberg: Kriegsähnliche Zustände in Teilen Afghanistan. 
http://www.bundesregierung.de/nn_1500/Content/DE/Interview/2009/11/2009-11-03-interview-
guttenberg-bild.html, letöltés: 2009. 12. 21. 
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A németek „háború, vagy nem háború” vitájában középutas pozíciót 
elfoglalók szerint nincs megfelelő kifejezés az afganisztáni szituációra. „Különböző 
konfliktushelyzetek léteznek egyidejűleg, az egyes területeken folytatott 
gerillaháborútól kezdve a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetéséig, ugyanakkor 
vannak rendkívül gyorsan fejlődő részek. (…) Annak ellenére, hogy a „háború” 
címke használata erre az összetett helyzetre összességében talán nem megfelelő, a 
kifejezésnek van egy kétségtelen előnye: legalább őszintén hangzik.”48 

A „háború” kifejezés szisztematikus kerülésének német részről nem csak 
érzelmi és dogmatikai, hanem praktikus okai is vannak: ha ugyanis a politikai 
vezetés nyíltan elismerné, hogy háborúban vesz részt, mindez az alkotmányos 
rendelkezések következetes alkalmazása esetén azt vonná maga után, hogy 
Németországban ki kellene hirdetni a rendkívüli (háborús) állapotot, és ennek 
megfelelően egy sor rendkívüli intézkedést be kellene vezetni. A katonák 
szempontjából nem mellékes körülmény az sem, hogy sok biztosítási cég 
alkalmazza a háborús felelősséget kizáró klauzulát, amely szerint a biztosító nem 
köteles fizetni abban az esetben, ha a biztosított személy háborúval összefüggő 
esemény miatt hal meg. Ilyen esetben, a külföldi misszióba vezényeltek jogait védő 
német előírások szerint a szövetségi kormány lenne köteles kártérítést fizetni a 
biztosító helyett. 

A Der Spiegel kritikus cikke még egy nem elhanyagolható – de a német 
precizitásra jellemző – körülményre hívja fel a figyelmet: a háború és a nem háború 
között jelentős különbség van a szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában is. A 
német katonák Afganisztánban még mindig többnyire béke idejű szabályok szerint 
hajtják végre feladataikat. Ez azt jelenti, hogy a katonák úgy kötelesen szelektálni a 
hulladékot, ahogy az elvárt a németországi háztartásokban, ahol persze a hulladék 
újrahasznosítása megoldott. A cikk szerzői szerint külön katonai egység figyeli az 
afgán szemétszállító cégeket, hogy eleget tesznek-e a német környezetvédelmi 
előírásoknak, és katonai rendészek lézeres sebességmérővel ellenőrzik, hogy a 
szemétszállító autók átlépik-e a 30 km/h sebességkorlátozást a katonai táborokban. 
Mindezen szabályok háborús viszonyok között nyilvánvalóan nem lennének 
kötelezők, ami szintén hozzájárul annak megértéséhez, hogy a német katonák közül 
sokan miért szeretnék, ha küldetésük hivatalos megjelölését a kormányzat végre 
megváltoztatná. Másrészről azonban – folytatják a cikk szerzői –, a politikusok 
számára fontos, hogy olyan látszatot keltsenek, mintha az Afganisztánba küldött 
katonáknak nem a harc, hanem a hulladék szelektív összegyűjtése lenne a fő 
feladata.49 

Kétségtelen, hogy az afganisztáni helyzet kategorizálása nem egyszerű. 
Akármilyen címkét is akasztunk azonban a fennálló viszonyokra, a műveletek 
komolyságát jól jellemzi egyebek mellett az a kimutatás, miszerint egyre több, 
Afganisztánból hazatérő német katonánál állapítanak meg poszttraumás stressz-
tüneteket: számuk a 2006. évi adatokhoz (55) képest 2008-ra majdnem négyszeres 

                                                        
48  Löwenstein, ref. 46. Ld. még Ruttig, Thomas: Germans at the Front. 

http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=163, letöltés: 2009. 12. 21. 
49  Changing the Rules in Afghanistan, ref. 38. 
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(226) lett.50 Habár a probléma kezelésére a Bundeswehr külön akcióprogramot 
dolgozott ki51, sokak szerint az egyik hatékony megoldást a német alakulatok 
feladat-végrehajtását ellehetetlenítő nemzeti korlátozások enyhítése jelentheti, 
hiszen a túlzottan korlátozó, sőt egyesek szerint „puhány” (mushy) művelet-
végrehajtási szabályok egyáltalán nem veszik figyelembe az afganisztáni műveleti 
viszonyokat.52 

A német ISAF-alakulatokra vonatkozó nemzeti korlátozások 

Az afganisztáni NATO-műveletekkel összefüggésben, saját alakulatainak 
feladat-végrehajtására megállapított nemzeti korlátozásai miatt Németország a 
folyamatos bírálatok középpontjába került. Míg főleg a kisebb, vagy kevésbé fejlett 
haderővel rendelkező országok esetében a nemzeti korlátozások létezésének 
szükségességét senki sem kérdőjelezte meg, a Németországgal szembeni fő kritikai 
észrevételek elsősorban arra irányultak, hogy gazdasági erejéhez, katonai 
képességeihez képest nem járul hozzá megfelelő létszámú katonai erővel az ISAF-
misszióhoz53, illetve az állomásoztatott alakulatok létszámához képest54 eltúlzottak 
és érthetetlenek a nemzeti fenntartások.55 Különösen érdekes a németek 
önkorlátozása annak figyelembe vételével, hogy az ENSZ BT vonatkozó 
határozatai56 az ISAF misszió mandátumának végrehajtása érdekében az eszközök 
igen széles körű alkalmazására (ide értve a fegyveres erő alkalmazását is) adnak 
felhatalmazást.57 

                                                        
50  Blechschmidt, Peter: Der Geruch des Todes. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/292/456955/text/, letöltés: 2009. 12. 21. 
Ld. még Widman, M.: Schutz vor dem Feind in der Seele. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/538/458193/text/, letöltés: 2009. 12. 21. 

51  Erről részletesebben ld. Psychologische Betreuung: Wenn die Seele in Gefahr ist. 
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd443DnQ
HSYGZASH6kTCxoJRUfW99X4_83FT9AP2C3IhyR0dFRQCsXOUq/delta/base64xml/L2dJQSEvU
Ut3QS80SVVFLzZfQ18xR0I0?yw_contentURL=%2FC1256EF4002AED30%2FW26V3KBX139IN
FODE%2Fcontent.jsp, letöltés: 2009. 12. 22. 

52  German Troops Allowed To Fight. 
http://www.strategypage.com/htmw/htlead/articles/20090706.aspx, letöltés: 2009. 12. 20. 

53  Whitlock, Craig: Germany Rebuffs U.S. On Troops in Afghanistan. Refusal to Shift Deployment A 
Setback for NATO Effort. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/01/AR2008020103141.html, letöltés: 
2009. 12. 21. Ld. még Dempsey, Judy – Cowell, Alan: More German troops to Afghanistan. 
http://www.nytimes.com/2008/06/25/world/europe/25iht-25german.13964407.html?_r=1, 
letöltés: 2009. 12. 21.) 

54  Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a 43 részt vevő ország közül Németország ma is a harmadik 
legnagyobb létszámú kontingenst (4280 fő) állomásoztatja az ISAF-erők keretében, amelynek 
összlétszáma 84 150 fő (2009. december 22-i adat) Ld. International Security Assistance Force 
(ISAF): Facts and Figures. http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf, letöltés: 2009. 12. 28. 

55  Harding, Thomas: Do your fair share in Afghanistan, NATO told. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1545099/Do-your-fair-share-in-Afghanistan-Nato-
told.html, letöltés: 2009. 10. 11. 

56  United Nations Security Council, Resolution 1386 (2001), 1510 (2003), 1890 (2009). Az ENSZ BT 
határozatok szövegét ld. http://www.un.org/Docs/sc/ 

57  „Authorizes the Member States participating in ISAF to take all necessary measures to fulfil its 
mandate.” 
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A szövetségesek részéről megfogalmazott kritikák elsősorban azt a nemzeti 
döntést kifogásolták, amely a német alakulatok feladat-végrehajtását kizárólag a 
viszonylag nyugodtabb északi tartományokra korlátozta. Szigorúbb bíráló 
vélemények azonban egészen odáig mentek, hogy a német nemzeti fenntartások 
miatt jelentősen romlott a biztonsági helyzet az észak-afganisztáni részeken, hiszen 
a korlátozások nem csupán megakadályozzák a német katonákat abban, hogy 
fellépjenek a biztonságot fenyegetőkkel szemben, hanem kötöttségük kifejezetten 
vonzza az ellenük irányuló támadásokat.58 

A leginkább kritizált német nemzeti fenntartások közé az alábbiak 
tartoznak: 

 új katonai misszióban való részvétel, illetve működő missziók esetén 
további alakulatok műveleti területre vezénylése a Bundestag előzetesen 
engedélyéhez kötött; 

 a német ISAF-alakulatok katonái nem vethetők be hosszú ideig harcoló 
feladatra a felelősségi körzetükön kívül, kivéve, ha ez az egyéni és kollektív 
önvédelem, vagy a sürgős segítségnyújtás jogának érvényesítését szolgálja (a 
rendelkezés a műveleti feladatok végrehajtását tehát gyakorlatilag Észak-
Afganisztánra korlátozta); 

 a német alakulatok nem hajthattak végre támadó műveletet, és 
fegyvereiket csak önvédelmi célra használhatták59; 

 a katonák nem használhatták fegyvereiket menekülő ellenséggel 
szemben60; 

 amennyiben fennállt a veszélye annak, hogy civilek megsérülhetnek, a 
német katonának mellőznie kellett a fegyverhasználatot; 

                                                        
58  Konduz Bombing Highlights Mounting Insecurity In Key Northern Afghan Region. 

http://www.rferl.org/content/Scores_Feared_Dead_After_NATO_Afghan_Air_Strike/1814529.html, 
letöltés: 2009. 10. 12.; Ld. még Siddique, ref. 40. 

59  Kommentátorok szerint ezen nemzeti fenntartás tartalmának bizonytalansága abból ered, hogy nehéz 
konkrétan meghatározni, hogy az ISAF erők mikor hajtanak végre támadó műveleteket (offensive 
operations). A korlátozás egyébként abból a német rendelkezésből származott, miszerint „halálos erő 
alkalmazása tilos, kivéve, ha az ellenséges támadás folyamatban van, vagy annak közvetlen veszélye 
áll fenn”. Ld. Saideman, Stephen M – Auerswald, David P.: NATO at War: Understanding the 
Challanges of Caveats in Afghanistan (2009). APSA 2009 Toronto Paper. 
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1321010, letöltés: 2009. 10. 13. p. 23. 

60  Többek között ez a korlátozó szabály is hozzájárult például ahhoz, hogy az egyik legkeresettebb 
terroristavezér elmenekült a német elitalakulatok elől. Míg hasonló helyzetben más, nemzeti szabályok 
által kevésbé korlátozott alakulatok a „kill or be killed” elve alapján cselekszenek, a német felfogás a 
nemzetközi humanitárius jogi „arányosság” (proportionality) elvéből indult ki. Ld. Koelbl, Susanne – 
Szandar, Alexander: Not Licensed to Kill, German Special Forces in Afghanistan Let Taliban 
Commander Escape. http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,554033,00.html, letöltés: 2009. 
10. 14. Ld. még FOUST, Joshua: Of “Battle Fatigue” and National Caveats 
http://www.registan.net/index.php/2008/05/20/of-battle-fatigue-and-national-caveats/, 
letöltés: 2009. 10. 14. 
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 Tornado felderítő repülőgépek, AWACS repülőgépek kizárólag 
felderítő és megfigyelő feladatokra voltak igénybe vehetők;61 

 a német szabályok szerint a helikopterek csak párban repülhettek, de – 
minthogy a rendelkezésre álló helikoptereket sokszor javítani kellett –, viszonylag 
ritkán volt lehetőség egyszerre két helikoptert használni62; 

 az egészségügyi (MEDEVAC) helikopterek csak nappal repülhettek.63 

Látható, hogy a fenti korlátozások elsődleges célja az, hogy a német 
csapatok lehetőség szerint elkerüljék a harcérintkezést, vagyis azt, hogy német 
katonák megsérüljenek, vagy sérülést okozzanak. Ennek köszönhetően, vagyis a 
nemzeti fenntartások hosszú sora miatt egyesek a német alakulatokat „városi 
rendőrök hatáskörével felruházott fegyveres szociális munkások”-ként emlegették.64 

Külön vita tárgyát képezte a német alakulatok fegyverzete és felszerelése, 
amely – az egyre gyakoribb támadások során elszenvedett veszteségek ellenére – a 
Bundestag által megfogalmazott nemzeti mandátumhoz, illetve az ebből 
eredeztethető nemzeti önkorlátozásokhoz igazodott, és – egyes vélemények szerint – 
nem alkalmas a valós műveleti körülmények közötti feladat-végrehajtásra. A 
nehézfegyverzet, illetve a komolyabb harcok megvívásához szükséges egyéb harci 
technikai eszközök rendelkezésre bocsátását azonban a döntéshozók arra hivatkozva 
utasították el, hogy ez egyrészt „a fennálló viszonyokhoz képest szükségtelen 
erőfitogtatás lenne”, másrészről alkalmazásuk fokozottabban veszélyt jelentene a 
polgári lakosságra, és a nem kívánt, ún. járulékos veszteségek (collateral damage) 
csak növelik az afgán lakosság felháborodását, illetve tovább csökkentik 
Németországban a művelet általános támogatottságát.65 

Változások a szabályokban 

A fenti korlátozások miatt a német politikai vezetés folyamatos kritikák 
kereszttüzébe került, és szövetségesei előtt állandó magyarázkodásra kényszerült.66 
A diplomáciai nyomás hatására azonban a német vezetés végül kénytelen volt 
„lazítani” a katonai alakulatok kötöttségein. A változtatásnak azonban nem csak 

                                                        
61  Az AWACS repülőgépek afganisztáni küldetésével kapcsolatban Jung egykori védelmi miniszter 

kizárta annak lehetőségét, hogy célfelderítési, vagy tűzvezetési feladatot is ellássanak, vagyis harchoz 
kapcsolódó tevékenységet végezzenek. Ld. German parliament approves Afghan deployment. 
http://www.german-info.com/gsa_shownews.php?pid=386, letöltés: 2009. 12. 22. 

62  Saideman – Auerswald, ref. 57., p. 23. 
63  Brown, Stephen: Germany scraps its restrictive rules of engagement and aids the war in Afghanistan. 

http://israelmilitary.net/showthread.php?t=11344, letöltés: 2009. október 14. 
64  „Armed social workers with the authority of village cops”. Ld. Von Hammerstein – Hoyng – Schlamp 

– Szandar, ref. 44. 
65  Demmer, Ulrike: Do Poor Weapons Hinder Germany in Afghanistan? 

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,633274,00.html, letöltés: 2009. 12. 23. Ld. még 
Dowling, Siobhán: Germany Is Not Armed for War – Internet: 
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,666985,00.html, letöltés: 2009. 12. 23. 

66  Koelbl, Susanne: One Couldn't Help but Feel like a Lousy Comrade. 
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,451014,00.html, letöltés: 2009. 12. 20. 
Ld. még Dr. Meiers, Franz-Josef: No Germans to the (Southern) Front. 
http://www.aicgs.org/documents/advisor/meiers030708.pdf, letöltés: 2009. 12. 21. 
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külpolitikai okai voltak. Kommentátorok a módosítás másik okát egyszerűen abban 
látják, hogy a német kormányzat – még ha nyíltan nem is vállalja fel –, kezdi lassan 
belátni, hogy a katonák nem egyszerű békefenntartásban vesznek részt, hanem 
háborús környezetben tevékenykednek. A szabályokat is ehhez kell tehát igazítani, 
és az új rendelkezéseknek tükrözniük kell a műveleti realitásokat.67 Mindez nem 
csupán a műveleti területen érvényes végrehajtási szabályokra vonatkozik, hanem – 
tekintettel arra, hogy bűncselekmény gyanúja esetén az ISAF katonák a saját küldő 
nemzetük büntető joghatósága alá tartoznak, és felelősségük megállapítására a küldő 
országban kerül sor –, a hazai büntető jogszabályok célirányos felülvizsgálata, és 
szükség szerinti módosítása is indokolt lehet.68 

A változás egyik sarkalatos pontja a fegyverhasználatra vonatkozó korlátozások 
enyhítése volt. Korábban a német nemzeti szabályok előírták az ún. „shout before 
shooting” elv alkalmazását, miszerint a fegyverhasználatot megelőzően a német 
katonának három különböző nyelven (angolul, majd pashtu és dari nyelven) 
figyelmeztetnie kellett a támadót, sőt, ha a körülmények megengedték, a figyelmeztetést 
meg kellett ismételnie. A figyelmeztetési kötelezettséggel kapcsolatban Schneiderhahn 
tábornok, a német alakulatok egykori parancsnoka diplomatikusan úgy fogalmazott, 
hogy azok „jó szándékból eredtek, de nem voltak realisztikusak”.69 

Az egyik legtöbbet kritizált nemzeti szabály szerint még harci körülmények 
között is meg kellett várni, míg az ellenség támad, és a támadást csak viszonozni 
lehetett. Ebből következően a német katonák csak folyamatban lévő támadás, vagy 
annak közvetlen veszélye esetén használhatták fegyvereiket. A módosított szabályok 
a veszély „közvetlensége” helyett már annak „felismerhetőségét” követelik meg.70 
Az új megfogalmazás szerint a támadások megelőzhetők, például olyan 
személyekkel szembeni intézkedések révén, akik támadásokat terveznek, készítenek 
elő, vagy ezeket támogatják, illetve akik bármilyen más ellenséges magatartást 
tanúsítanak. Mindez azt jelenti, hogy védekező műveletre már akkor sor kerülhet, ha 
bizonyíték van közelgő támadásra.71 Kétségtelen, hogy ez a módosítás „néhány száz 
méternyi előnyt ad a német katonáknak a reakcióra”72, vagyis offenzívabb 
fellépésre ad lehetőséget, hiszen fenyegető veszély esetén a katonák hamarabb tüzet 
nyithatnak, és megakadályozhatják a készülő támadást.73 

                                                        
67  Csak 2009-ben öt német katona halt meg Afganisztánban, majdnem ugyanannyi, mint az afganisztáni 

német szerepvállalás kezdete (2003) óta összesen. Ld. New Rules of Engagement for German Troops 
in Afghanistan. http://www.defencetalk.com/new-rules-of-engagement-for-german-troops-in-afghanistan- 
20333/, letöltés: 2009. 10. 14. 

68  Hilpert, Carolin: Germany’s Afghan Dilemma. 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=103182, letöltés: 2009. 
12. 22. Ld még Kirsch: Bessere rechtliche Absicherung der Soldaten im Einsatz / FDP-Bundestagsfraktion 
lud DBwV-Spitze zu Gedankenaustausch – Westerwelle signalisierte Unterstützung. 
http://www.presseportal.de/pm/12472/1371409/dbwv_dt_bundeswehrverband, letöltés: 2009. 12. 22. 

69  New rules let Germans in Afghanistan stop shouting and start shooting. 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6730996.ece, letöltés: 2009. 10. 14. 

70  Changing the Rules in Afghanistan, ref. 38. 
71  Goetzke, Manfred: How the rules of Afghanistan have changed for the Bundeswehr? 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5019739,00.html, letöltés: 2009. 12. 21. 
72  New Rules of Engagement for German Troops in Afghanistan, ref. 65. 
73  German Troops Allowed To Fight. 

http://www.strategypage.com/htmw/htlead/articles/20090706.aspx, letöltés: 2009. 10. 14. 



 
BIZTONSÁGPOLITIKA 65 

A német kormány tehát lassan, de biztosan megkezdte a német ISAF-
alakulatok művelet-végrehajtási szabályainak harcközpontúbb, támadóbb megközelítésű 
módosítását. Az egyszerűsítéseket mi sem mutatja jobban, minthogy a legfontosabb 
művelet-végrehajtási szabályokat tartalmazó hét oldalas kézikönyv új változata már 
csak négy oldalt tesz ki. A Der Spiegel című folyóirat szerint ugyanakkor a németek 
közeledése a támadóbb harcmodorhoz ma még leginkább egy teknősbékáéhoz 
hasonlít: lassan, de jól felfegyverezve. A fokozatos módosítások emellett csendben, 
a színfalak mögött, már-már titokban történtek. Erre utal az a körülmény is, hogy az 
Afganisztánban szolgáló német katonák fegyverhasználatát csak önvédelmi 
helyzetekre korlátozó, 2006. óta létező nemzeti fenntartás visszavonásáról a német 
parlament védelmi bizottsága nem is kapott előzetesen tájékoztatást.74 

Német stratégia az afganisztáni rendezéshez 

Az afganisztáni rendezéssel kapcsolatos hivatalos német álláspont jobb 
megismerése érdekében érdemes felidézni Steinmeier külügyminiszter szavait, aki a 
Bundestag 2008. október 7-i ülésén az alábbiak szerint érvelt az afganisztáni 
szerepvállalás meghosszabbítása mellett: 

„Egy világos célunk volt és van. Azt akarjuk, hogy az emberek Afganisztánban 
az országuk jövőjét a lehető leggyorsabban a saját kezükbe vehessék, és az ország 
biztonságáról maguk gondoskodjanak. (…) A katonai bevetés kritikusai felé az 
alábbi kéréssel fordulok: maradjanak tisztességesek! Mi nem csak vesztegetjük az 
időt Afganisztánban, hanem folyamatosan felülvizsgáljuk, hogy mire van szükség, 
milyen új igények jelentkeznek, és mik azok, amik nélkülözhetővé váltak. Nem 
halmozunk feladatot feladatra. Igent mondunk az AWACS iránti igényre, de nemet 
mondunk a katonai bevetésre, amely nem szükséges. (…) Alapvetően nem zárható ki, 
hogy a bevetés mégis szükséges lesz. A polgári légi közlekedés Afganisztánban 
megsokszorozódott az elmúlt években, és az afgánok nem rendelkeznek elegendő 
földi radarral ahhoz, hogy a légtér biztonságát garantálni tudják. Ebből következően 
lehetséges, hogy még ebben az évben itt a törvényhozásban az ilyen jellegű 
alkalmazásban való részvételről tárgyalni fogunk. (…) Alá kell húznom, hogy az 
ISAF-mandátum meghosszabbítása nem azt jelenti, hogy „így tovább”, hanem az 
elkövetkező évek szükségleteihez kell igazodnunk. Több katonát küldünk, a katonák 
és rendőrök kiképzésére koncentrálunk, és megemeljük az újjáépítésre szánt 
kiadásokat évi 170 millió euróra. Azt akarjuk, hogy az emberek az előrelépést 
érezzék, lássák és elismerjék!”75 

Ennek tükrében figyelemre méltó, hogy Németország 2001 óta már több 
mint 77,7 millió euró értékű humanitárius segítséget nyújtott Afganisztánnak, 
amelynek célterületei elsősorban az aknamentesítés, ivóvízhálózat kiépítése, 

                                                        
74  Changing the Rules in Afghanistan, ref. 38. 
75  Bundesaußenminister Steinmeier anlässlich der Einbringung des ISAF-Mandates im Deutschen 

Bundestag. 7. Oktober 2008. 
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2008/081007-Rede-BM-Afg-
ISAF-BT.html, letöltés: 2009. 10. 14. 
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és különböző egészségügyi projektek voltak, és a segítségnyújtás célcsoportjai 
elsősorban a védelemre szorulók, a menekültek, a nők és a gyerekek. A tervek 
szerint 2010-re a különböző formában nyújtott segítség értéke eléri az 1,1 milliárd 
eurót.76 

A német politikai szemléletet jól tükrözi a német szövetségi kabinet 2009. 
november 18-19-ei ülésén elfogadott nemzeti stratégiai dokumentum, amely – 
természetesen saját nemzeti szempontból – felvázolja az afgán rendezéshez vezető 
utat. A dokumentum, amelynek már a címe („A felelősség átadásához vezető 
úton”)sokat elárul, figyelembe veszi az elmúlt években bekövetkezett afganisztáni 
fejleményeket, valamint a 2009 áprilisában Strassbourgban és Kehlben 
megrendezett NATO-csúcstalálkozó eredményeit. 

A stratégia szerint lehetővé kell tenni, hogy Afganisztán belátható időn 
belül saját maga garantálja biztonságát, el kell érni, hogy Afganisztán ne jelentsen a 
jövőben fenyegetést a nemzetközi biztonságra. Mindez természetesen csak a 
nemzetközi közösség hathatós támogatásával és megfelelő regionális 
együttműködéssel, egy fokozatos eljárás eredményeként jöhet létre. A dokumentum 
szerint Németország afganisztáni politikája tiszta elveken nyugszik, amelyek 
meghatározzák a civil és katonai beavatkozás kereteit. A legfontosabb elvek: 

 az afganisztáni rendezés nem valósítható meg pusztán katonai eszközökkel; 

 az afgán kormányzat megerősítése; 

 hálózatos biztonság (biztonság–újjáépítés–fejlesztés) kiépítése; 

 a civil lakosság védelme; 

 a német részvétel továbbra is az ország északi részére koncentrálódik; 

 a nemzetközi erőfeszítések jobb koordinálása; 

 a fejlődés igazolhatósága.77 

A németek szerint az ISAF-misszió akkor lesz eredményesnek mondható, 
ha Afganisztánban megvalósulnak az alábbiak: 

 biztonság, amelyet működőképes nemzeti hadsereg és rendőri erő 
garantál; 

                                                        
76  Germany's Contributions in Afghanistan in Facts & Figures. 

http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__PR/P__Wash/2009/09/17__AFG__Facts__PR,archiveC
tx=2406324.html, letöltés: 2009. 12. 22. Más források szerint a német újjáépítési hozzájárulás 2010-re 
eléri az 1,5 milliárd eurót, és ezzel Németország a negyedik legtöbb segítséget nyújtó donor ország. 
Ld. Germany Pledges Continuing Support for Afghanistan Mission and will Review Contribution 
After London Afghanistan Conference. http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__PR/P__Wash/ 
2009/12/07__Scharioth__AFG__PR,archiveCtx=2406324.html, letöltés: 2009. 12. 22. 

77  Afghanistan – On the Way to Taking Full Responsibility. 
http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2009/11/2009-11-17-afghanistan-auf-dem-weg-
zur-uebergabe-in-verantwortung__en.html, letöltés: 2009. 12. 15. 
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 jól működő kormányzati rendszer; 

 gazdasági és szociális újjáépítés.78 

Mindezek alapján német részről érthető várakozás előzte meg a 2010. 
január végén, Londonban megrendezett Afganisztán-konferenciát. Már a 
konferenciát megelőzően Angela Merkel kancellárasszony kifejtette, hogy az 
esemény a döntéseivel, vagy éppen a szükséges döntések elmaradásával érdemben 
befolyásolhatja a jövőbeni német szerepvállalást. Német álláspont szerint a 
megbeszéléseken az afganisztáni problémát tágabb politikai aspektusból kell 
megközelíteni, és az ISAF-művelettel kapcsolatban végre konkrét célokat, és 
ellenőrizhető részeredményeket kell kijelölni. Ugyanez érvényes az ISAF-erők 
lehetséges kivonásának menetrendjére is.79 A német vezetés ezek függvényében 
fogja felülvizsgálni újabb német csapatok Afganisztánba küldésével kapcsolatos 
eddigi elzárkózó álláspontját. Ha azonban a konferencia csak a létszámnövelésről 
fog szólni, akkor a német katonák létszámának emelése szóba sem kerülhet, sőt, 
ahogy Guido Westerwelle német külügyminiszter fogalmazott: „akkor el sem 
érdemes menni a tárgyalásokra”.80 

Ezen felvezetés után figyelemre méltó, hogy Merkel kancellárasszony a 
londoni konferenciát közvetlenül megelőzően, komoly belpolitikai egyeztetések 
eredményeként 500 fős német ISAF létszámemelési szándékot jelentett be, 
kiegészítve egy 350 fős „rugalmas tartalékkal”. A tervek szerint a kiegészítő erők 
feladata az afgán katonák kiképzésének segítése, valamint a jelenlegi német ISAF-
alakulatok védelme lesz, a „rugalmas tartalék” pedig az olyan különleges feladatok 
végrehajtásához nyújt majd segítséget, mint például az afganisztáni választások 
biztonságos lebonyolítása. A csapaterősítésről a Bundestag a 2010. február 26-ai 
szavazás alkalmával mondta ki a végső szót: a képviselők nagy többséggel (az 
586 leadott szavazatból 429 volt igen, 111 politikus nemmel voksolt, és 46 fő 
tartózkodott) megszavazták a korábbi 4500 fős limit 5350 főre történő emelését.81 

A katonai erő növelése mellett a német kormány 50 millió eurót ajánlott fel 
a tálib harcosok visszaintegrálása céljából létrehozott nemzetközi alapba, vagyis 
olyan projektek támogatására, amelyeknek rendeltetése a tálib felkelők meggyőzése 

                                                        
78  Afghanistan. Auf dem Weg zur „Übergabe in Verantwortung. Ressortübergreifende Entscheidungsgrundlage 

zur Mandatsverlängerung und vor der internationalen Afghanistan Konferenz, Kabinettsbeschluss vom 
18. November 2009. 
http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/2009/11/2009-11-18-dokument-
afghanistan,property=publicationFile.pdf/2009-11-18-dokument-afghanistan, letöltés: 2009. 12. 22. 

79  Internationale Afghanistan-Konferenz findet am 28. Januar 2010 in London statt. 
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/sicherheitspolitik?yw_contentURL=/C1256F1200608B1B/W27Y
7G8R423INFODE/content.jsp, letöltés: 2009. 12. 22. 

80  Benoit, Bertrand: Merkel faces rising dissent on German troops in Afghanistan. 
http://www.ft.com/cms/s/0/8d5d172c-ee99-11de-944c-00144feab49a.html?nclick_check=1, letöltés: 
2009. 12. 23. 

81  Linkspartei fliegt aus dem Bundestag. 
http://www.news.de/politik/855046206/linkspartei-protestiert-und-fliegt/1/, letöltés: 2010. 03. 01. 
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arról, hogy tegyék le a fegyvert.82 Emellett, az éves újjáépítési és fejlesztési 
hozzájárulás keretében az eredetileg tervezett 220 millió euró csaknem duplája, 
vagyis összesen 430 millió euró felajánlásáról született kormányzati döntés. 

A német felajánlás jól tükrözi a szövetségesek elvárásainak teljesítése, 
valamint az ISAF-misszió német felfogása, vagyis az újjáépítésre és a fejlesztésre 
koncentrálás közötti kompromisszumot. Merkel kancellárasszony szavaival élve „ez 
egy új megközelítés a jövőre vonatkozóan, nevezetesen a lakosság védelme és az 
afgán katonák kiképzése egyidejűleg. Ez egy sokkal védekezőbb megközelítés, 
amelynek céljából a német hadsereg támadó képességei is átcsoportosíthatók.” A 
kancellárasszony ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy Németország továbbra 
is az észak-afganisztáni területekre fog koncentrálni.83 Ennek megfelelően a 
Bundestagtól kért és kapott felhatalmazás is csupán Kabult, illetve az északi régiót 
jelöli meg műveleti területként. Nem hagyható figyelmen kívül ugyanakkor, hogy a 
parlamenti mandátum lehetővé teszi a más területeken, korlátozott ideig és csak 
meghatározott célból történő feladat-végrehajtást is, feltéve, hogy ez az ISAF 
céljainak megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges. A területi korlátozás 
mindemellett továbbra sem vonatkozik a felderítő repülőgépek tevékenységére, 
illetve az információs és kommunikációs műveletek végrehajtására.84 

Záró gondolatok 
Hogyan jellemezhető a német ISAF szerepvállalás? Úgy vélem, bármilyen 

összegzést csak történelmi kontextusba helyezve, a külföldi katonai missziókban 
való részvétel társadalmi megítélését is szem előtt tartva, a hangsúlyok eltolódásának 
valódi okait is figyelembe véve lehet kialakítani. 

Németország – néhány szövetséges afganisztáni stratégiájától némiképp 
eltérő elképzelések megfogalmazásával – egyértelművé tette, hogy elsősorban a nem 
katonai eszközök alkalmazása révén kívánja támogatni az afganisztáni rendezést, és 
habár – szövetségeseihez hasonlóan – elsődleges szempontnak a biztonságos környezet 
megteremtését tekinti, azt nem saját maga kívánja létrehozni, hanem az afgán kormány 
ezirányú képességeinek mielőbbi kialakításához nyújt segítséget jelentős anyagi 
kötelezettségvállalással is járó, biztonsági és újjáépítési projektek támogatásával. 

                                                        
82  A tálib harcosok visszaintegrálását szolgáló program talán az egyik legellentmondásosabb eleme az 

afganisztáni rendezésre irányuló erőfeszítéseknek. A tervek szerint a nemzetközi közösség egy, az 
afgán kormány által irányított „reintegrációs és megbékítési program”-hoz nyújt anyagi támogatást, 
amelynek keretében tálib harcosoknak készpénzt ajánlanak fel, amennyiben felhagynak az afgán 
kormány és az ISAF-alakulatok elleni harcukkal, beszüntetik az erőszakos akciókat, elkötelezik 
magukat a társadalomba való beintegrálódás mellett, és megszakítanak minden kapcsolatot az al-Kaida 
hálózattal. A projekt megvalósításának, és a végrehajtás ellenőrzésének részletei egyenlőre nem 
ismertek. Ld. Gebauer, Matthias: NATO Envisions Many More Years in Afghanistan. 
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,674081,00.html, letöltés: 2010. 02. 10.) 

83  Germany Pledges 500 Extra Troops Plus Big Aid Increase. 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,674116,00.html, letöltés: 2010. 02. 10. 

84  Antrag der Bundesregierung – Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem 
Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International Security 
Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO auf Grundlage der Resolutionen 1386 (2001) und 
folgender Resolutionen, zuletzt Resolution 1890 (2009) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen – 
Deutscher Bundestag, Drucksache 17/654, 17.Wahlperiode, 09. 02. 2010. 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/006/1700654.pdf, letöltés: 2010. 03. 02. para. 8. 
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A német példát elemezve sok fontos és tanulságos megállapítás 
megfogalmazható. Ezek közül csupán az alábbiakat emelném ki: 

A NATO tagállamainak sürgősen meg kellene találniuk azt a közösen 
felvállalható, egységes stratégiát, amely az afganisztáni küldetést sikerre viszi. 
Amennyiben a szövetségesek sajátos nemzeti stratégiai elképzelései között továbbra 
is lényeges eltérések maradnak, a közös jelenlét nem erősíteni, hanem gyengíteni 
fogja az együttműködést, és a misszió eredményes befejezésének esélyei 
csökkennek. 

A csapathozzájáruló országok politikai vezetésének – az együttműködés 
fontosságának hangsúlyozása mellett – nyíltan fel kell vállalnia a misszió 
veszélyességét, és megfelelő módon kommunikálnia kell a részvétel kockázatait is. 
Az „egyenes beszéd” javíthatja a katonák társadalmi megbecsülését, emelheti a 
küldetés támogatottságát a nemzeti hadsereg békeidejű (adminisztratív) feladat-
végrehajtásához szokott hazai lakosság körében. 

Amennyiben nemzeti döntés születik a katonai hozzájárulásról, meg kell 
teremteni az eredményes feladat-végrehajtást lehetővé tevő feltételeket. Ezek közé 
tartozik egyebek mellett a műveleti körülményeket is figyelembe vevő nemzeti 
jogszabályi háttér kialakítása, a szükségtelenül bürokratikus, korlátozó 
rendelkezések felülvizsgálata és eltörlése. 

Álláspontom szerint fenti megállapítások hasznos útmutatóként szolgálhatnak 
a magyar ISAF-részvételt illetően is. Más országok – így a többek között 
Németország – tapasztalatait is felhasználva még eredményesebbé tehető az 
Afganisztánban egyre nagyobb létszámban jelen levő, és egyre veszélyesebb 
feladatokat végrehajtó magyar katonák feladat-végrehajtása. 
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DR. RÁCZ LAJOS EZREDES 

KÍNA ÖSSZNEMZETI EREJE – III. 
 

AZ EZÜSTÉREM IS SZÉPEN CSILLOG 

Az előző részben észrevételeztem, hogy Kína immár nemcsak a sejtésekben 
és a bizonyítékok nélkül állított, propagandisztikus kinyilatkoztatásokban, hanem 
tudományos módszertanon alapuló kutatások szerint is az össznemzeti 
képességeket tekintve a világ második legerősebb hatalma.1 A felmérést készítő 
szakértők nem vitatják, hogy az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: USA) 
mind a „kemény”, mind a „puha” erőtényezők tekintetében első. Kína még „csak” 
második a „kemény”, és mindössze hetedik a „puha” erő vonatkozásában, de már az 
összesítésben is második (Japán pedig harmadik a „kemény”, és nyolcadik a „puha” 
erő terén). 

A „puha” erő szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi elismertség 
szorosan összefügg a nyelvek globális elterjedtségével, ez magyarázhatja Kína és 
Japán viszonylag alacsonyabb rangszámát ebben az indikátorcsoportban az angol 
nyelvű USA-hoz és Nagy-Britanniához képest. 

Az USA első a hadügy, a gazdaság, a technika, az oktatás, az információ, a 
diplomácia és a rugalmasság (válságkezelés) terén. Kína viszont az élre tört a 
kulturális–civilizációs identitás, a vezetés politikai támogatottsága és a társadalmi 
stabilitás tekintetében. Ez utóbbi két tényezőben elért besorolásra talán magyarázatot 
adhat a PEW 2008. és 2009. évi „globális hangulatindex” felmérésének eredménye, 
miszerint „a kínai az egyik legelégedettebb nép”.2 

James Mann (2007) sajnálkozva mutat rá arra a nagyon is valószerű 
jövőbeni eshetőségre, hogy Kína fokozatos demokratizálódása és a „kommunista” 
rezsim összeomlása mellett létezik egy harmadik forgatókönyv is: az, hogy a 
piacgazdasági viszonyok és az autokratikus, elnyomó, egypárti politikai rendszer 
egyaránt megerősödik. A városi középosztály szövetségre lép a pártelittel, és 
csírájában fojtják el a szervezetlen paraszti tömegek elégedetlenségét. Fennáll az 
esélye annak, hogy nem az USA integrálja Kínát, hanem Kína az USA-t a saját 
képére alkotott világrendbe. 

A tekintélyes agytrösztök különböző szempontok szerint rendezett országok 
közötti rangsoraitól függetlenül is leszögezhetjük, hogy 2009 és 2010 gazdasági és 
politikai fejleményei tagadhatatlanul Kína nemzetközi súlyának és szerepének 
megnövekedéséről tanúskodnak. 

                                                        
  A tanulmány a szerző 2007-ben, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen „Summa cum laude” 

minősítéssel megvédett PhD disszertációjának szerkesztett és bővített változata, amelynek I. része a  
Felderítő Szemle 2009/3., II. része a 2009/4. számában jelent meg. 

1  Choson Ilbo, 2009. 08. 15. 
2  Kurlantzik, Joshua: China a global power at last. 

http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2009/09/28/joshua-kurlantzick-china-a-
global-power-at-last.aspx; PEW: The Global Attitudes Report. Washington, 2008. 
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Az elmúlt három évtized elképesztő ütemű fejlődését előtérbe állító 
számadatok, statisztikai elemzések3 fonákján természetesen van az éremnek másik 
oldala is. A Kína közelgő összeomlását előrevetítő jóslatok nem kis részben az 
ország irdatlan méreteiből és sokszínűségéből vezetik le azokat a feszítő ellentéteket, 
amelyeknek óhatatlanul szakadást, szétesést „kell” eredményezniük. Nagy ország, 
nagy problémák. 

George Friedman, a STRATFOR nevű tekintélyes agytröszt igazgatója 
kijelenti, hogy a 21. század is Amerika évszázada lesz. Azok a nehézségek, amelyek 
– Európa felől nézve – az USA-t sújtják, csak „buborékok”, amelyek egymás után 
kipukkadnak. Az Egyesült Államok olyan kiemelkedő képességeit, mint a világelső 
GDP, a folyamatos technológiai megújhodás, a világtengereket uraló hadiflották és a 
egyedülállóan kedvező geostratégiai pozíció az Atlanti és a Csendes-óceán között, 
semmi sem veszélyeztetheti. Ezzel szemben az exportfüggő „Kína jövője azon áll 
vagy bukik, hogy a Wall Mart hajlandó lesz-e kínai árucikkeket vásárolni. Ha az 
USA megfázik, Kína tüdőgyulladást kap”. 

A kínai fejlődést mindig is az egység és a széttagoltság, az elzárkózás és a 
külföldi behatolás ciklusainak váltakozása jellemezte. Kína földrajzilag elszigetelt, 
és nem képes „az erő kivetítésére”, azaz befolyásának határaitól távol, katonai 
erővel történő érvényesítésére. „Arra számítok, hogy Kína (a mostani ciklusban) 
darabokra szakad.” – jelenti ki Friedman „A következő 100 év” című, stratégiai 
előrejelzésnek szánt jóslatában.4 

Véleményem szerint a gazdasági világválság azt mutatta, hogy az USA 
megfázott, Kína pedig még csak nem is tüsszentett, sőt nagyon is rezisztensnek 
bizonyult a pénzügyi influenzával szemben. Peking gazdasági függőségének és 
katonai gyengeségének latolgatása során, úgy tűnik, Friedman is a vágyteljesítő 
gondolkodás csapdájába esett, mint oly sokan mások. Az adatok például 
éppenséggel arra utalnak, hogy a kínai gazdaság kezd kitörni az export-orientáltság 
csapdájából. Az idén (2010. márciusban) egyenesen külkereskedelmi deficit várható, 
az importigények megnövekedése miatt, 2004 májusa óta először. Lehet ezt 
válságjelenségként értelmezni, de a világ legnagyobb valutatartaléka (2500 milliárd 
USD) feltehetően elég lesz még egy darabig az eladósodottság elkerüléséhez. 
Nehezebb lesz viszont elkerülni, hogy Kínát – központi árfolyam-politikája miatt – 
„valutamanipulátornak” minősítse az amerikai szenátus. 

A „manipulálás” kifejezéssel rögzítenék, hogy Kína szándékosan törekszik 
tisztességtelen kereskedelmi előnyre, ezért jogosak a vele szembeni ellenintézkedések. 
Egy ilyen – protekcionista – lépéssel Obama elnök mintegy visszatérítené azoknak 
az amerikai munkás-szakszervezeteknek a támogatását, amelyek jelentős mértékben 
segítették megválasztását. Ugyanakkor azt is számításba kell venni, hogy válaszul 
Kína kevésbé tartaná „szívügyének” a hosszú lejáratú amerikai államkötvények 
további vásárlását.5 

                                                        
3  NSB (National Statistics Bureau), 2009. 
4  http://www.youtube.com/watch?v=DIwZsbBXpNQ 
5  Uo. 
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A jüan konvertibilitásának szorgalmazása az USA szempontjából 
bumeránghatást eredményezhet, mert a dollár nemzetközi szerepének és értékének 
további, drasztikus csökkenéséhez vezethet. Peter Kwong Ching Woo, hongkongi 
iparmágnás, egyben a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (CPPCC) tagja a 
2009. márciusi ülésszakon pontosan ezt, vagyis a jüan „nemzetköziesítését” javasolta. 
A pénzügyi reform lényege – jelentette ki – a jüan nemzetközi fizetőeszközzé 
változtatása. Érvelése szerint a kínai valuta kereskedelmi ügyletekben való 
közvetlen részvétele és a tőkepiacokon való átválthatóságának megteremtése az 
árfolyam szabad lebegtetése mellett a jüant is egy nemzetközi tartalékvaluta 
szintjére emelné, és – először Ázsiában – általánosan elfogadott fizetőeszközzé 
változtatná.6 Ezzel viszont – véleményem szerint – a dollár már nemcsak az Európán 
belüli, hanem az ázsiai országok közötti kereskedelemből is kiszorulna. Kína 
nemcsak gazdasági–kereskedelmi, hanem pénzügyi értelemben is az ázsiai 
integráció központjává válna, a jüan pedig – esetleg a japán jennel közösen – egy 
ázsiai szabadkereskedelmi övezet fő valutájává lépne elő. 

2009 elején Kína kísérleti jelleggel engedélyezte, hogy Guangdong 
tartomány és a Jangce torkolatvidéke – mint önálló gazdasági egységek – a 
Hongkonggal és Makaóval folytatott kereskedelmi kapcsolataikban a jüant 
használják fizetőeszközként. A Kínai Nemzeti Bank (PBOC) Belorussziával 
20 milliárd jüan, Malájziával pedig (a Hongkonggal folytatott kereskedelem 
könnyítése érdekében) 200 milliárd jüan értékben kötött valutacsere (swap) 
megállapodást.7 A közvetlenül jüanban kiegyenlített kereskedelmi ügyletek miatt a 
nyugati nemzeti bankok a nemzetközi pénzkibocsátási monopóliumukból származó 
jelentős „kamarai haszontól” (seigniorage) esnek el. 

A valutaárfolyam kézben tartásával Kína elejét veszi az olyan meglepetés-
szerű pénzpiaci spekulációs támadásoknak, amelyek a magyar forintot a gazdasági 
válság kezdetén majdhogynem megsemmisítő csapásként érték. 

Évekkel a válság kirobbanása előtt, az amerikai–kínai kereskedelmi 
egyensúlyhiány várható globális következményeiről szóló kitűnő elemzésében 
Henry C. K. Liu kifejtette: „A világkereskedelem ma egy olyan játék, amelyben az 
USA fantompénzt (fedezet nélküli, ún. ’fiat dollar’-t) gyárt, a világ többi része pedig 
olyan árut termel, amit ezért a fantompénzért lehet eladni. Az egymástól kölcsönösen 
függő gazdaságok immár nem a komparatív előny kedvéért kereskednek, hanem 
egymással versengve igyekeznek minél többet exportálni, hogy legyen elég dollárjuk 
ahhoz, hogy törleszthessék a dolláradósságukat, és minél nagyobb dollártartalékokat 
halmozzanak fel annak érdekében, hogy megőrizzék a saját valutájuk értékét.”8 

Kína külkereskedelmi forgalmának csökkenése már 2008 őszétől megfigyelhető 
tendencia. 

                                                        
6  Xinhua, 2009. 03. 08. 
7  Xinhua, 2009. 03. 11. 
8  Liu, Henry C. K.: The US-China Trade Imbalance. Asia Times Online, 2006. 04. 01. 
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A kínai export és import alakulása 2008-ban (adatok 100 millió USD-ben) 
 

(Forrás: GAC9) 
 
A külső kereslet csökkenése és a globális konjunktúra-ingadozások jelentette 

kockázatnövekedés Pekinget arra ösztönzi, hogy gazdaságfejlesztési programjait 
– modellváltást végrehajtva – a belső fogyasztásnövelésre alapozza. Kérdés, hogy 
erre a kínai belső piac, a termelői és a fogyasztói szektor, valamint a pénzügyi 
infrastruktúra mennyire van felkészülve. A Kínai Statisztikai Hivatal (NSB) adataira 
támaszkodó elemzés szerint10 a fogyasztási cikkek kiskereskedelmi forgalma az 
1978-as 156 milliárd jüanról 2007-re 8921 milliárd jüanra nőtt, ami évi 15%-os 
növekedésnek felel meg, kumulatív hatását tekintve pedig a kiinduláshoz képest 
57-szeres szintet ért el. Ötéves tervidőszakokra bontva az átlagos évi növekedés 
11,4% és 23,3% között ingadozott (a legkisebb értéket a 2005-ben véget ért 
10. ötéves terv időszakában produkálta). A belső piacon a fogyasztási kereslet 
megszakítás nélkül növekszik, a forgalom élénk, a növekedési kilátások kedvezőek, 
kiegyensúlyozottnak és tartósnak ígérkeznek. 

Az NSB a reform és a nyitás harminc évének eredményeit méltató 
tanulmánysorozatának egyik közleményében aláhúzza, hogy erősödik a piac 
termelésirányító szerepe, megszűnt a hiánygazdálkodás, a „van vagy nincs” kérdését 
felváltotta a „jó vagy nem jó” problematikája. A kínai ipar képessé vált a 
nemzetközi piaci követelményekhez való alkalmazkodásra, következésképpen a 
hazai (termelői és fogyasztói) igényeket is magasabb szinten tudja kielégíteni saját 
gyártású vagy (exportfedezettel rendelkező) import áruval, beleértve a csúcstechnológiai 
termékeket, az automatikus adatfeldolgozó berendezéseket, repülőgépeket stb. 
Jelentősen javult a kínai termelő ágazatok importkiváltási képessége is például az 
elektromos gépek, az élelmiszeripari termékek, a számítástechnika, az autóalkatrészek 
stb. területén.11 

                                                        
9  GAC – General Administration of Customs – Fő Vámhivatal. 
10  NSB, 2008. 11. 07. 
11  Uo. 
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A kínai piac gyártókkal szemben támasztott fő követelményévé a 
termékkorszerűsítés vált. A hangsúly az alapvető létszükségleti cikkekről 
(élelmiszer-ellátásról és ruházkodásról) a fogyasztási és élvezeti cikkekre, az 
alacsony hozzáadott értéket képviselő termékekről a magas műszaki tudástartalmú 
árucikkekre tevődött át. Szélesedik a termékek és a szolgáltatások választéka, 
emelkedik a nagyvárosi és a vidéki életszínvonal (bár nem azonos ütemben), a bel- 
és külföldi turizmus piaca rohamosan bővül, dinamikus növekedésnek indult az 
élelmiszer- és italfogyasztás, a háztartási cikkek és szolgáltatások forgalma. A 
reform 30 éve alatt a városi lakosság kiskereskedelmi forgalomban realizálódó 
fogyasztása éves átlagban 17,9%-kal, a vidéki (falusi) lakosságé 12,1%-kal nőtt. Az 
utóbbi években a fogyasztásnövekedésből a vidéki lakosság egyre nagyobb 
mértékben veszi ki a részét (2002-ben 21,3%-kal, 2007-ben 30,7%-kal). A középső 
és a nyugati (viszonylag elmaradott) területek fogyasztásának növekedési 
potenciálja még a fejlett kelet-kínai térségekét is felülmúlja.12 

2009-ben már mutatkoztak a fogyasztásélénkítés hatásai. A lakossági 
fogyasztáson kívül az infrastrukturális fejlesztések is kiemelkedő gazdaságélénkítő 
szerepet tölthetnek be. Az év első két hónapjában az állóeszköz-beruházások 
26,5%-kal nőttek a tavalyihoz képest.  Ágazati bontásban a növekedés az első 
szektorban (mezőgazdaság) 100%-os (a befektetések abszolút értéke még így is itt a 
legalacsonyabb), a másodikban (ipar) 25%-os, a harmadikban (szolgáltatások) 
27%-os. Az NSB adatai szerint az állóeszköz-alapú beruházások váltak a kínai 
gazdasági növekedés fő hajtóerejévé a GDP-n belüli 42%-os részesedésükkel. A 
2008. novemberben bejelentett négybillió jüanos „mentőcsomag” zömét infrastrukturális 
fejlesztésekre fordítják.13 Az adatok arra utalnak, hogy a termelési struktúra az 
exportorientált növekedés kiszolgálásáról fokozatosan átáll a beruházás- és 
fogyasztásnövekedést megalapozó szerkezetre. 

2009. március 13-ai sajtókonferenciáján Wen miniszterelnök ismertette, 
hogy az első gazdaságélénkítő csomagterv négy fő területe: a kormánykiadások 
növelése, az ipari szerkezetváltás és korszerűsítés, a tudományos kutatás–fejlesztés 
és a szociális védőháló kiépítése. A kormánytámogatások a közszolgáltatások javítását, a 
műszaki újításokat, a környezetvédelmet és az infrastrukturális beruházásokat 
célozzák meg. Ezenkívül – a gazdaságélénkítő csomagtól függetlenül – 600 milliárd 
jüanos adócsökkentést vezetnek be, emelik az öregségi nyugdíjakat és 12 millió 
pedagógus fizetését, valamint a mezőgazdasági támogatásokat, és három év alatt 
850 milliárd jüant invesztálnak az egészségügyi reformba.14 

Persze a kép távolról sem rózsaszín, de nem is fekete-fehér. Kínát 
– területének nagyságából adódóan szinte szükségszerűen – folyamatosan természeti 
csapások sújtják. Olyan hatalmas, több tartományra kiterjedő aszály azonban, ami 
napjainkban (2010 márciusában) Dél-Kínában tombol, 50 éve nem volt az ázsiai 
országban. Ami még figyelemre méltóbb: ismét tízmilliókat fenyeget az éhínség.15 

                                                        
12  NSB. 
13  NSB. 
14  Xinhua, 2009. 03. 13. 
15  China Daily, 2010. 03. 22. 
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Vitathatatlan, hogy Kína maga is számos alapvető nehézséggel, óriási 
kihívásokkal néz szembe, amiket a pekingi vezetés sem mindig megfelelően kezel. 
A fejlődés elképesztő gyorsasága és mindeddig tanúsított fenntarthatósága 
ugyanakkor Kínát egyre inkább a globális problémák megnyilvánulásának és 
megoldásának „kísérleti műhelyévé”avatja. Más szóval Kína – az Egyesült Államok 
és az Európai Unió mellett – a fejlődés fő tendenciáinak egyik hordozója, 
megtestesítője. Ezért e „távol-keleti” ország tanulmányozása, tapasztalatainak 
feldolgozása, a negatív és a pozitív eredményekből való okulás mindenképpen 
hasznunkra válik. A kínai rendszer „bukására” spekulálni önsorsrontó magatartás. A 
pekingi vezetés esetleges hibáira, a reformkísérletek kudarcaira nem a káröröm a 
megfelelő reakció. Ha mégis bekövetkezne Kína „összeomlása” – amire szerencsére 
kicsi az esély –, akkor az a 2008. évi gazdasági-pénzügyi világválságnál sokkal 
súlyosabb globális következményekkel járna, és a nemzetközi biztonságot is 
alapjaiban rendítené meg. 

A káröröm megnyilvánulásait (amiben a hazai kereskedelmi televíziók az 
élen járnak) részben magyarázhatja, hogy Amerikában, de különösen az Európai 
Unióban egyre jobban terjed az a vélemény, hogy Kína mindinkább „arrogáns” 
hatalommá válik. Ezt egyesek Kína növekvő erejével és magabiztosságával, mások 
pedig éppen a gyengesége miatti túlkompenzálással magyarázzák. 

Az Európai Reform-központ elemzője úgy véli, hogy Kína „viselkedése” az 
elmúlt néhány évben kihívóbb lett. A vezetés keményvonalas, nacionalista elemei 
kerültek előtérbe. Peking külpolitikája határozottabb, magabiztosabb jelleget öltött. 
Kína nyílt területi követeléseket fogalmazott meg az indiai Arunachal Pradesh 
államra. Nem támogatja a Nyugatot az iráni probléma megoldásában. Gazdasági 
szankciókkal fenyegeti azokat az EU-tagállamokat, amelyek vezetői hivatalosan 
találkoznak a dalai lámával. Területéről számítógépes támadások indulnak nyugati 
országok elektronikai infrastruktúrája ellen. A koppenhágai csúcson a színfalak 
mögött a nyugati országok és a fejlődő államok által szorgalmazott megállapodás 
zátonyra futtatásán munkálkodott. Politikai rendszere még elnyomóbbá vált. 
Szigorította az internet-cenzúrát (annyira, hogy a Google a Kínából való részleges, 
vagy akár teljes kivonulást fontolgatja). Peking gazdaság- és pénzügyi politikája 
nacionalista és protekcionista. A jüan árfolyamának manipulálásával aránytalanul 
nagy kereskedelmi többletre tesz szert.16 

Charles Grant (2010) szerint a kedvezőtlen kínai változások az EU-
tagállamok kormányait és az uniós intézményeket arra kényszerítik, hogy 
átértékeljék Kína-stratégiájukat.17 

Kína növekvő „agresszivitása” és „arroganciája” különösen a koppenhágai 
csúcs után vált a nemzetközi sajtó egyik kedvenc témájává. Wen Jiabao 
miniszterelnök azzal vágott vissza a 2009. december 17-i előzetes egyeztetésről való 
távolmaradását kifogásoló kritikusainak, hogy a szóban forgó rendezvényre meg 
sem hívták, ami éppen hogy a szervezők „arroganciáját” bizonyítja. Külföldi 
elemzők a reform és nyitás elmúlt 30 évében Kínát minősítették már 
                                                        
16  Grant, Charles: How should Europe respond to China’s strident rise? Centre for European Reform 

bulletin, Issue 70, 2010 February/March. 
17  Uo. 
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megbízhatatlannak, fenyegetőnek, a felelősségvállalást kerülőnek és – legújabban – 
arrogánsnak. Pang Zhongying, a Renmin University professzora szerint ezek a 
vádaskodások a kulturális különbségek számlájára írhatók, és a kínai valóság alapos 
ismeretének hiányára vezethetők vissza. A kínaiaknak a kormányzati szinttől az 
egyes emberekig többet kellene kommunikálniuk a külvilággal, hogy valós képet 
tudjanak közvetíteni az országról.18   

Yang Jiechi az NPC192010. márciusi ülésszaka alkalmából adott sajtó-
konferenciáján kifejtette: Reméljük, a világ figyelembe veszi Kína egyediségét és 
sajátos körülményeit, és az emberek nem színszűrő szemüvegen keresztül nézik az 
országot, hanem igyekeznek elfogulatlanul – vagy még inkább: előítéletektől 
mentesen – értékelni a fejleményeket. A kínai külügyminiszter az eltérő nézőpontok 
potenciális torzító hatását a kínai tusrajzok és a nyugati olajfestmények közötti 
különbséghez hasonlította: mindkettőt más perspektivikus szemléletből kiindulva 
lehet csak megérteni. Azok a kritikusaink, akik szerint Peking egyre inkább túlzásba 
viszi a ’keménykedést’, nem látják be, hogy Kína csak a szuverenitását, biztonságát 
és fejlődését védelmezi – tette hozzá.20 

ÚJ VETÉLYTÁRS A LÁTHATÁRON: INDIA 

A kínai össznemzeti erőről írott doktori (PhD) értekezésben az új 
„hiperhatalom” felemelkedésének nemzetközi következményeit, a nagyhatalmak 
geostratégiai törekvéseire gyakorolt hatását elemeztem.21 A témával azóta többször 
is foglalkoztam22, ezért most csak a legfrissebb, kéziratos tanulmányomból23 emelek 
ki néhány megállapítást a feltörekvő országok (Kína, India, Oroszország) közötti 
kapcsolatok alakulásáról, és a globális „konstellációt” jellemző változások 
értékeléséről. 

A Nemzetközi és Hadászati Tanulmányok Kínai Alapítványának24 
igazgatója, Wang Yusheng nagykövet, volt APEC-főtisztviselő értékelése szerint a 
G-20 csoport szerepének felértékelődése arra utal, hogy az USA által dominált 
világrend véget ér, és a multipolarizáció korába léptünk. Sokan beszélnek G-2-ről, 
G-3-ról és G-4-ről is, ami nemcsak a fejlett és a fejlődő országok kapcsolatait, 
hanem a „feltörekvő” országok részvételével kialakuló új hatalmi elrendeződések 
különböző típusait is fémjelzi.25 

Egy olyan új, többpólusú (és többszintű) világrend van születőben, 
amelynek tartóoszlopait – az USA mellett – a feltörekvő hatalmak (közülük is 
mindenekelőtt Kína) képezik. Napjainkban a geopolitika centruma az euroatlanti 
térségből az ázsiai csendes-óceáni térségbe helyeződik át, ahol a „stratégiai 

                                                        
18  China Daily, 2010. 03. 15. 
19  National People’s Congress – A kínai parlament (országgyűlés). 
20  China Daily, 2010. 03. 08. 
21  Rácz Lajos: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak 

geostratégiai törekvéseire. ZMNE doktori (PhD) értekezés, 2007. 
22  Rácz Lajos: A kínai–amerikai kapcsolatok 2009 elején – magyar szemmel. VKI, elektronikus kézirat, 

2009. Rácz Lajos: A kínai biztonságpolitika régi és új elemei. VKI, elektronikus kézirat, 2010. 
23  Rácz Lajos: A kínai biztonságpolitika régi és új elemei. VKI, elektronikus kézirat, 2010. 
24  China Foundation for International and Strategic Studies. 
25  Wang Yusheng: Changing climate of global power balance. China Daily, 2009. 12. 29. 
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geometria” szabályai szerint ismét öt nagyhatalom (Kína, Egyesült Államok, 
Oroszország, India, Japán) és a köztük alakuló viszonyrendszer került a figyelem 
fókuszába. 

A Kínai Nemzetközi Hadászati Tanulmányok Intézetének kutatója26 úgy 
véli, hogy napjainkban a világban stratégiai jelentőségű változások zajlanak, amihez 
a nagyhatalmak több-kevesebb sikerrel alkalmazkodnak. Az elmúlt egy-két évben 
bekövetkezett fő események, amelyek messze ható befolyást gyakorolnak a globális 
politikai, gazdasági, biztonsági és katonai helyzetre, visszavezethetők a nemzetközi 
pénzügyi válságra, az orosz–grúz fegyveres konfliktus utórezgéseire és az Obama-
adminisztráció hivatalba lépésére. A nemzeti stratégiai törekvések hátterében 
érezhető, hogy a válság hatására megrendült a Nyugat gazdasági–társadalmi 
modelljébe vetett bizalom, és a kiútkeresés jegyében felerősödtek az új nemzetközi 
rendszer létrehozását sürgető hangok. 

A feltörekvő hatalmak, közülük is elsősorban Kína, továbbra is élvezik a 
gyors növekedés előnyeit, és nemzetközi presztízsük érezhetően nőtt. Az 
erőviszonyok szignifikáns megváltozása (a feltörekvő hatalmak javára) ugyanakkor 
egyelőre nem eredményezte a hidegháború utáni világrend gyökeres átalakulását, 
ami feszültségekhez vezethet. Előnyös pozícióik elvesztése nyomán a nyugati 
országokban eluralkodott a válsághangulat, míg a feltörekvő hatalmak ambíciói 
egyre inkább kiterjednek a stratégiai környezet aktív megváltoztatására. 

A globalizáció kiteljesedésével mind jobban tudatosodik, hogy a 
terrorizmus, a klímaváltozás, az energiabiztonság, a tengeri közlekedési és szállítási 
útvonalak hajózhatósága, a közegészségügy stb. világméretű, transznacionális 
problémakört képvisel, ami parancsoló szükségszerűséggel veti fel a nemzetközi 
együttműködés kiterjesztését, de nem szünteti meg – sőt egyes területeken még 
jobban kiélezi – a nemzetközi versengést.  

Az Obama-adminisztráció hivatalba lépésével gyökeres változások 
következtek be az USA külpolitikájában, ami a legnagyobb hatást gyakorolta a 
nagyhatalmi stratégiák módosulására. Bár az Egyesült Államok viszonylagos ereje – 
a „kemény” és a „puha” erőfaktorok dimenziójában egyaránt – kétségkívül 
csökkent, és ezzel együtt nemzetközi tekintélye is megcsappant, az USA 
vitathatatlanul még ma is lényegi hatást gyakorol a globális folyamatokra. Az 
Obama-adminisztráció diplomáciai és más biztonságpolitikai kezdeményezésekkel 
továbbra is aktívan befolyásolja a nagyhatalmak között alakuló viszonyokat. 

Qin (2009) szerint India stratégiai célkitűzése, hogy „világhatalommá” 
váljon, és ennek érdekében a korábbiaknál „agresszívebben” próbálja érdekeit 
diplomáciai és biztonságpolitikai síkon érvényesíteni. Jelenleg Új-Delhi – közbeeső 
célkitűzésként – Dél-Ázsiában és az Indiai-óceánon igyekszik domináns pozíciókat 
kiharcolni, amelyek birtokában „első osztályú”27 globális hatalommá válhat. A 
nemzetépítés folyamatának súlyponti kérdéseként India erős hadsereg létrehozására 
törekszik. 

                                                        
26  Qin (2009) – New Characteristics of the Current Round of Adjustment of Strategies by Major Powers. 

ISS 2009 October. 
27  Vagyis az USA-val és Kínával egyenrangú – A szerző megjegyzése. 
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Indiai nézetek szerint az ország külső környezetét a geoökonómiai és 
stratégiai tér birtokba vételéért folytatott harc várható kiéleződése jellemzi, 
miközben a terrorizmus marad a fő fenyegetés, és a Közel-Keletről kiinduló 
destabilizáló hatások, valamint a külső és a belső biztonságot veszélyeztető tényezők 
összjátéka korlátozza a stratégiai célkitűzések megvalósíthatóságát. A nehézségek 
ellenére India történelmi lehetőség előtt áll, hogy adottságainak megfelelő erős 
hatalomként szülessen újjá. 

Új-Delhi a nagyhatalmak irányában kiegyensúlyozott diplomáciát valósít 
meg, és elsősorban Oroszországgal, valamint az EU-val igyekszik kapcsolatait 
szorosra fűzni, miközben az USA-val kötött nukleáris és terrorizmus-ellenes 
megállapodást csúcstechnológiák elsajátítására használja fel. A Japánnal együtt 
jegyzett Közös Nyilatkozat a Biztonsági Együttműködésről stratégiai áttörést 
képvisel.28 

India gyors ütemben, „agresszívan” fejleszti fegyveres erőit, növeli katonai 
költségvetését, vízre bocsátotta első nukleáris tengeralattjáróját, meggyorsította a 
közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták kutatás–fejlesztési programját, a 
nukleáris csapásmérő és az űrhadviselési képesség kialakítását az egyik fő stratégiai 
célkitűzésnek tekinti, és létre kívánja hozni a nukleáris elrettentés céljait szolgáló 
stratégiai triádot (földi, légi és tengeri telepítésű atomcsapásmérő erőket). 2008 
októberében India egy Hold körüli mesterséges égitestet bocsátott sikeresen pályára, 
ezzel Oroszország, az Egyesült Államok, Japán és Kína után az ötödik ország lett a 
világon, amelyik képes ilyen technológiai teljesítményre.29 

2009 augusztusában az iiss.cn honlapon Zhanlue (magyar fordításban: 
Stratégia) írói álnéven egy olyan helyzetelemzés jelent meg, miszerint India nemzeti 
egysége széttöredezett, és Kína egyetlen „suhintással” feldarabolhatná nagy déli 
szomszédját. Peking számára a legjobb stratégia az Asszam-i és más szeparatista 
erők támogatása lenne, amelynek révén Indiát könnyűszerrel húsz–harminc részre 
lehetne szabdalni. 

Egy neves indiai agytröszt, a Chennai Kína-tanulmányok Központja 
munkatársa, Rajan lefordította az internetes cikket, és India-szerte köröztette mint a 
Kínai Nemzetközi Hadászati Tanulmányok Intézetének (CIISS) hivatalos 
álláspontját. Az intézet természetesen tagadja, hogy bármi köze lenne az iiss.cn-hez 
(a CIISS honlapjának címe chinaiiss.org). Mind az iiss.cn, mind pedig az eredeti 
közleményt átvevő számos kínai internetes fórum gazda-szerverének üzemeltetője 
(köztük a KKP „szócsövének” tartott Global Times főszerkesztője is) cáfolta, hogy 
Zhanlüe a CIISS-t képviselné. Ennek ellenére a közlemény – amelyre Kínában 
annyian „kattintottak”, hogy a honlap-üzemeltetők jelentős reklámbevételre tettek 
szert –, Indiában nemcsak az internetezők, hanem kormányközeli intézmények 
részéről is élénk visszhangot váltott ki, és hozzájárult a kétoldalú politikai 
kapcsolatok légkörének lehűléséhez. 

                                                        
28  Az Indiával kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápoló nagyhatalmak felsorolásában nem szerepel Kína, 

ami a japán–indiai biztonsági együttműködésről is azt sejteti, hogy – Peking aggodalmai szerint – 
Kína-ellenes éle lehet. – A szerző megjegyzése. 

29  Qin Zonghe: New Trends in Global Geostrategic Competition. ISS 2009 October. 
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A „Kína egyetlen suhintással feldarabolhatná Indiát” kifejezésre a 
baidu.com kínai keresőprogram 2009. augusztus 20-án 1500 találatot (hivatkozást) 
jelzett.30 Ennyi közlemény idézte szó szerint a nagy port felvert megállapítást, sok 
millió kínai tudtára adva azt. Hu Shisheng, a Kínai Jelenkori Nemzetközi 
Tanulmányok Intézetének (CICIR) kutatója szerint a cikket semmiképpen sem 
írhatta kínai tudós, vagy bármelyik agytröszt munkatársa, és még kevésbé köthető a 
pekingi kormányzathoz. A „tanulmány” gondolatmenete egyenesen „ostoba”. India 
feldarabolása nem állna Kína érdekében, és arra egyébként sem lenne képes egyetlen 
külső erő sem – jelentette ki. Ugyanakkor azt is hozzátette: Az indiai elit ellenséges 
Kínával szemben, mert a média felkorbácsolja a „kínai fenyegetés” teóriáját annak 
ellenére, hogy a két ország vezető hivatalnokai jó viszonyt ápolnak. Az indiai média 
félrevezeti az ország közvéleményét, és igyekszik Kína ellen hangolni a 
tömegeket.31 

Az iiss.cn „akciója” csak az egyik láncszem abban az eseménysorozatban, 
ami a kínai–indiai viszony elmúlt időszakbeli alakulását jellemzi. Az Indian Defence 
Review szerkesztője, Bharat Verma „Kína lelepleződik” (Unmasking China) című, 
a lap július–szeptemberi számában (az interneten már július elején) megjelent 
írásában kifejti, hogy a világgazdasági válság miatt meggyengült Kínában olyan 
belső feszültségek halmozódtak fel, amelyek a vezetést kétségbeesett lépésekre 
sarkallják, és ennek keretében Peking India megtámadását tervezi. A kínai vezetés 
leginkább arra az Indiára tekint féltékeny irigységgel, amelyik – demokratikus 
politikai berendezkedésének köszönhetően – fejlődő országként is nemzetközi 
elismerésnek örvend, ezért a „puha” erő dimenziójában kedvezőbb pozícióba került, 
ezáltal a kínai terjeszkedési törekvések útjában akadályt képez. 

Verma szerint Peking katonai siker felmutatásával kívánja a saját népét 
félrevezetni és megnyerni a tömegeket a nacionalista célkitűzéseknek, elterelve a 
figyelmet a kommunista vezetés kudarcairól. A kínai militarista körök meglepetés-
szerű támadást készítenek elő a „pacifista” India ellen. Indiának fel kell készülnie a 
katonai konfrontációra, mert a kínai támadás még 2012 előtt bekövetkezik.32 

Verma cikkére Kínából Chen Xiaochen, a China Business News szerkesztő-
kommentátora válaszolt, szintén internetes publicisztikával.33 Megállapítja, hogy a 
kínai–indiai határon (ahol Vajpayee, indiai miniszterelnök 2003-as pekingi 
látogatása óta nyugalom honolt) nem véletlenül éleződtek ki a feszültségek 
2009 folyamán. Júniusban ugyanis India mintegy 60 ezer fős csapaterősítést küldött 
Dél-Tibet térségébe (köztük a fegyveres erők két reguláris hadosztályát és SzU–30 
vadászbombázórepülő-egységeket), amelyet Arunachal Pradesh néven saját 
szövetségi államának tekint. Ezzel egy időben jelent meg Verma cikke, amely „olaj 
a tűzre”. 

                                                        
30  Global Times, 2009. 08. 20. 
31  Uo. 
32  Verma Bharat: Unmasking China. Indian Defence Review, 2009. július. 

http://www.indiandefencereview.com/2009/08/unmasking-china.html 
33  Chen Xiaochen: Illusion of China’s Attack on India Before 2012. 

http://www.chinastakes.com/2009/7/illusion-of-chinas-attack-on-india-before-2012.html 
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Chen szerint valóban létezik egy forgatókönyv a Kína és India közötti 
esetleges háborúra, mégpedig az, amelyikben India agresszív külpolitikát folytat 
Kínával szemben, és az új „előretolt diplomácia” (New Forward Policy) jegyében 
elmérgesíti a határviszályt, ezzel Kínát „az erő bevetésére kényszeríti” – annak 
ellenére, hogy Peking mindenképpen békés megoldásra törekszik. A szerző rámutat, 
hogy Kína egyáltalán nem rendült meg a világgazdasági válságban, sőt viszonylagos 
pozíciói még javultak is. A békés kül- és biztonságpolitikai környezet fenntartása 
Peking elemi érdeke, további fejlődésének legfőbb záloga. Valójában Kína csak kis 
létszámú helyőrséget állomásoztat Tibetben, ezért pont az indiai csapatösszevonás 
az, ami felboríthatja az egyensúlyt. Talán nem véletlen az sem, hogy éppen 
2012-ben lesz a kínai–indiai határháború 50. évfordulója. Netán India „visszavágóra” 
készül? Egyébként a kínai–indiai jószomszédi kapcsolatok kedvezően alakulnak, 
ezért az a kijelentés, hogy „Kína 2012 előtt megtámadja Indiát” leginkább egy 
provokatív lázálomnak tekinthető, amely nagy valószínűséggel az indiai 
csapaterősítések utólagos, mondvacsinált igazolásának célját szolgálja.34    

A kínai külügyi szóvivő nem volt hajlandó kommentálni Bharat Verma 
cikkét, amelyről az indiai külügyminisztérium közölte, hogy egyéni véleményt 
tükröz, és nem tekinthető hivatalos állásfoglalásnak. A két ország kapcsolatait az 
együttműködés jellemzi.35 

Véleményem szerint a vita szemléletesen példázza, hogy mind India, mind 
pedig Kína (ahol a világon a legtöbben, 350 millióan interneteznek) a saját 
lakossága és a nemzetközi közvélemény megnyerése érdekében szakavatottan 
alkalmazza az internetes diplomáciát, aminek „szürke” (nevesíthető forráshoz nem 
köthető) válfaja – a titkos hírszerző és politikai műveletekhez hasonlóan – 
kormányzati felelősségvállalás mellőzésével segítheti elő a kül- és biztonságpolitikai 
célkitűzések megvalósítását. 

Az indiai megnyilvánulásokat az is kiválthatta, hogy Kína néhány hónappal 
korábban az Ázsiai Fejlesztési Bank igazgatótanácsi ülésén megakadályozta, hogy 
Arunachal Pradesh állam fejlesztési támogatásban részesüljön. A térséget ugyanis 
Kína (a fentiek szerint) Dél-Tibetnek nevezi, és – mint Tibet egészét – Kína 
részének tekinti, ezért nem fogadja el, hogy a szövetségi India tagállamaként 
szerepeljen nemzetközi intézmények dokumentumaiban. 

2009. november 7-én a dalai láma az indiai kormány meghívására látogatást 
tett Arunachal Pradeshben, ami Kína heves tiltakozását váltotta ki. A látogatással 
egy időben több ezer kínai vendégmunkást kiutasítottak Indiából. A kérdés 
bonyolultságát érzékelteti, hogy az eseményre az indiaiak nem engedtek be külföldi 
tudósítókat (noha azt fel lehetett volna használni a nemzetközi közvélemény maguk 
mellé állítására), mert akkor a látogatás politikai jellege és Kína-ellenes tartalma 
került volna az érdeklődés előterébe, és a dalai láma 1959-ben azzal a feltétellel 
kapott menedékjogot Indiában, hogy politikai tevékenységet nem folytathat. 

                                                        
34  Chen Xiaochen: Illusion of China’s Attack on India Before 2012. 
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35  Global Times, 2009. 08. 20. 



 
BIZTONSÁGPOLITIKA 87 

Azonkívül a dalai láma Nagy-Tibet, azaz minden tibetiek lakta terület önállóságáért 
száll síkra, márpedig India Arunchal Pradesh államnak nemcsak Kínához csatolását, 
hanem a függetlenségét is elfogadhatatlannak tartja. A láma látogatása ezért inkább 
csak Kínának szóló szimbolikus üzenet, a kétoldalú kapcsolatok pillanatnyi hőfokát 
jellemző egyfajta „hangulatjelentés”, de semmi esetre sem politikai elkötelezettség 
kinyilvánítása a dalai láma és Tibet mellett. Tibet éppúgy „sakkfigura” a kínai–
indiai stratégiai játszmában, mint ahogy Tajvan is ezt a szerepet tölti be amerikai–
kínai viszonylatban. A különbség az erőviszonyokban és a létfontosságúnak tekintett 
érdekek összemérhetőségében van. 

A retorikai párbaj ellenére a határtárgyalások soros (13.) fordulóját 2009. 
augusztus 7-8-án megtartották. A Ming Pao, hongkongi napilap szerkesztőségi cikke 
szerint Pekingnek nem érdeke a vita azonnali lezárása. Kína ugyanis még mindig 
felemelkedőben van, és később a mainál is kedvezőbb pozícióból csikarhat ki 
engedményeket, míg egy elsietett megállapodás generációk múlva is elégedetlenséget 
szülne. Egy kínai katonai szakértő, Long Tao úgy véli, hogy az Arunachal Pradesh 
körüli vita nem illeszkedik szervesen a kínai–indiai kapcsolatok történetébe, hanem 
az egykori brit birodalom kéretlen öröksége 1914-ből. Ekkor húzták meg az ún. 
„McMahon-vonalat”, ami „még nevetségesebb, mint a Kínára kényszerített 
egyenlőtlen Nanking-i szerződések voltak”. Long rámutatott, hogy a kétoldalú jó 
viszony fontossága ellenére Kína nem fogja feláldozni szuverenitását a barátság 
kedvéért. E kérdésben tehát Indiának nem lehetnek illúziói.36 

A kínai–indiai határ 1700 km. hosszan húzódik, és három szakaszra osztható. 
A keleti szakaszon mintegy 90 ezer négyzetkilométernyi (egy Magyarországnyi) 
terület vitatott (a kínai érvrendszerben „két és fél Tajvan”). Ez a rész indiai 
fennhatóság alatt áll. A nyugati határszakaszon 33 ezer négyzetkilométer Aksai Chin 
néven (kínai fennhatóság alatt) szintén vitatott terület. 

Tajvan és Dél-Tibet egy lapon emlegetése kínai részről a követelések 
komolysága melletti tanúságtétel. A határvita hangneme jelzi Kína növekvő 
magabiztosságát, és jól illeszkedik Peking új, a korábbiaknál határozottabb 
érdekérvényesítő stratégiájához. 

Indiai részről döbbenetet váltott ki, hogy a 2009. novemberi Obama-
látogatásról kiadott amerikai–kínai közös nyilatkozat IV., a regionális és globális 
kihívásokról szóló fejezetében egyeztetett álláspontot fogalmaztak meg a dél-ázsiai 
térségről, azaz India mindeddig kizárólagosnak tekintett „illetékességi” övezetéről. 
Az amerikai külügyminisztérium az indiai tiltakozás hatására magyarázkodásra is 
kényszerült. Singh indiai elnök washingtoni látogatása, amelyre közvetlenül Obama 
kelet-ázsiai útja után került sor, az indiai–amerikai kapcsolatok lehűléséről 
tanúskodott, legalábbis a Bush-korszakhoz képest.37 

                                                        
36  Global Times, 2009. 08. 07. 
37  Varga Gergely: Az Egyesült Államok Ázsia-politikája: lemarad, ha kimarad. SVKI elemzések 2010/1. 
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A kínai–amerikai nyilatkozat Új-Delhi által elfogadhatatlannak tartott része 
így szól: 

„A két fél üdvözli azokat a kezdeményezéseket, amelyek Dél-Ázsia békéjét, 
biztonságát és fejlődését szolgálják. Támogatják Afganisztán és Pakisztán 
erőfeszítéseit a terrorizmus elleni küzdelem, a belbiztonság és a fenntartható 
gazdasági–társadalmi fejlődés érdekében valamint az India és Pakisztán közötti 
kapcsolatok javítása és kiszélesítése ügyében. A két fél kész erősíteni a 
kommunikációt, a párbeszédet és az együttműködést a Dél-Ázsiával kapcsolatos 
kérdésekben, és készek közösen azon munkálkodni, hogy elősegítsék a béke, a 
biztonság és a fejlődés erősödését a régióban.”38 

A szöveg szellemében homlokegyenest ellenkezik az indiai felfogással, 
amely szerint Pakisztán egyáltalán nem a terrorizmus elleni küzdelem vagy a 
regionális béke és stabilitás egyik kiindulópontja a térségben, hanem éppen 
ellenkezőleg... 

Kínai részről Dél-Ázsia beillesztése a dokumentumba – többek között – 
valószínűleg a 2008. októberi indiai–japán közös biztonsági együttműködési 
nyilatkozatra adott, Új-Delhit Peking sokrétű diplomáciai és katonai kapcsolatépítési 
lehetőségeire figyelmeztető válasz. 

Azt, hogy az USA-t milyen stratégiai megfontolások motiválták a szóban 
forgó szövegrész tervezetének elfogadásában, csak találgatni lehet. Véleményem 
szerint azonban szinte teljesen biztos, hogy a bekezdés kínai javaslatra került a 
közös nyilatkozatba, ami újabb adalék ahhoz, hogy Peking immár a globális 
stratégiai játszmák aktív résztvevőjeként, az USA egyenrangú partnereként kész 
kezdeményezően fellépni a számára fontos ügyekben.     

Az ázsiai kétoldalú és háromszög-kapcsolatok bonyolult összefüggés-
rendszereit jól illusztrálja, hogy India és Kína elmérgesedni látszó kapcsolatai orosz 
részről is aggodalmakat váltottak ki, mivel veszélyeztethetik a Moszkva által 
szorgalmazott háromoldalú együttműködést. Orosz kezdeményezésre a 
külügyminiszterek hármas találkozójáról kiadott közös nyilatkozat (2009 
novemberében) hangsúlyozza, hogy mindhárom feltörekvő ország a trilaterális 
együttműködés elmélyítésére és erősítésére törekszik, a regionális béke és stabilitás 
érdekében. „A nemzetközi pénzügyi válság dacára növekedett országaink fejlődési 
üteme, felgyorsultak a kedvező gazdasági folyamatok” – állapították meg. A 
találkozót követő sajtótájékoztatón Sashi Taroor, indiai külügyminiszter optimista 
hangon szólt az indiai–kínai kapcsolatok kilátásairól (a dalai láma küszöbön álló, 
Arunachal Pradesh-i látogatása miatti kínai neheztelést előre is enyhítve).39 

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. évi kínai látogatásának előkészítése 
kapcsán Szergej Razov, pekingi orosz nagykövet kijelentette, hogy a tervek szerint a 
három ország (Oroszország, India, Kína) államfői trilaterális keretek között is 
találkozni fognak.40 

                                                        
38  U. S.– China Joint Statement. Beijing, 2009. 11. 17. 
39  Global Times, 2009. 10. 28. 
40  China Daily, 2009. 12. 22. 



 
BIZTONSÁGPOLITIKA 89 

A KÍNAI–OROSZ KAPCSOLATOKRÓL 

Az orosz kül- és biztonságpolitikai, katonai és stratégiai pozíciók változása 
és a doktrinális elképzelések, politikai koncepciók alakulása élénken foglalkoztatja a 
kínai döntéshozókat, a stratégiai elemzőket és tervezőket. A Kínai Nemzetközi 
Hadászati Tanulmányok Intézetének (CIISS) kiadványában az orosz fejlemények 
értékelése jelentős hangsúllyal szerepel. A 2009. évi 3. és 4. negyedévi számban 
például külön tanulmányok foglalkoznak a kínai–amerikai–orosz háromoldalú 
viszonnyal41, az új amerikai adminisztráció oroszországi politikájával42, a globális 
pénzügyi válság Oroszországra gyakorolt hatásaival43, az új orosz nemzetbiztonsági 
stratégiával44 és a kül-, társadalom-, biztonság- és katonapolitikai doktrinális 
dokumentumokból kikövetkeztethető orosz stratégiai törekvésekkel.45 

Kínai nézetek szerint a nagyhatalmak össznemzeti erejének rangsora 
meghatározó a tekintetben, hogy melyeket kell potenciális fenyegetésként, és 
melyeket érdemes potenciális szövetségesként számításba venni.46 Oroszország 
össznemzeti erejének kínai megítélése a Szovjetunió összeomlását követő másfél 
évtizedben azon a nézeten alapult, hogy az orosz pozíciók jelentősen gyengültek, és 
Moszkvának nincs esélye szuperhatalmi státusának visszaszerzésére. Ugyanakkor az 
egyes részterületeken – mindenekelőtt a haditechnikai eszközök vonatkozásában és 
a geostratégiai pozíciók tekintetében – megőrzött orosz komparatív előnyöket 
elismerve Peking továbbra is praktikus hasznot látott a Moszkvával folytatott 
stratégiai együttműködésben. Egy kínai értékelés még 1994-ben egyenesen így 
fogalmazott: „Oroszországnak szüksége van Kínára. Mind az USA, mind Japán 
Oroszországot olyan erőnek tekinti, amely csökkentheti befolyásukat az ázsiai, 
csendes-óceáni régióban. Japánnak ráadásul területi vitái vannak Oroszországgal. 
A kínai–orosz együttműködés nagymértékben ellensúlyozhatja az amerikai és japán 
erőfeszítéseket, és fenntarthatja az ázsiai erőegyensúlyt.”47 

Ehhez képest az elmúlt időszak tapasztalatai alapján Kínában ismét 
átértékelik Oroszország globális stratégiai szerepét. Xu megállapítja, hogy Oroszország 
össznemzeti erejének növekedése, valamint a belső és külső fenyegetések 
természetének megváltozása együttesen ösztönözte a Dmitrij Medvegyevhez és 
Vlagyimir Putyinhoz köthető új, átfogó biztonsági koncepció kidolgozását. Több 
éves erőfeszítés révén Oroszország felszámolta 20. század végi válságának azokat a 
rendszerszintű gazdasági és politikai maradványait, amelyek mindeddig fékezték 
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46  Rácz Lajos: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak 

geostratégiai törekvéseire. ZMNE doktori (PhD) értekezés, 2007. 
47  Gu Guanfu: Russian Foreign Policy in Evolution, Contemporary International Relations 4, No. 11. 

1994; Pillsbury Michael: China Debates the Future Security Environment. NDU Press, 2000. 



 
90 BIZTONSÁGPOLITIKA 

nagyhatalmi potenciáljának kibontakoztatását. Összességében sikerült az átmenet a 
káoszból a kormányzati rend állapotába. Oroszország demonstrálta, hogy hosszabb 
időn át képes biztosítani a politikai stabilitást, a gazdaság gyors és fenntartható 
növekedését, és külpolitikájában érvényesíteni tudja a „rendkívül meggyőző”48 
nagyhatalmi diplomáciát. 

Qin szerint a nagyhatalmak közötti geostratégiai versengés új szakaszának 
„fő hadszíntere” Eurázsia.49 A hidegháború vége óta a szuperkontinens folyamatait a 
Nyugat előrenyomulása és Oroszország visszavonulása jellemezte. A legutóbbi 
néhány évben azonban a vetélkedés kiéleződött és fordulatot vett. A NATO kelet 
felé terjeszkedik, Ukrajnában és Grúziában „színes forradalmak” mentek végbe, és 
ezek az országok is közeledni próbáltak a Szövetséghez. Stratégiai „életterének” 
beszűkítésére válaszul Oroszország nagyhatalmi öntudatra ébredt, és „a birodalom 
visszavág” a NATO-nak és az USA-nak. Moszkva többször is elzárta az Ukrajnába 
vezető gázcsapokat, katonai konfliktusba bocsátkozott Grúziával, valamint elismerte 
Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét. Úgy tűnik, Oroszország ezentúl nem hagyja 
válasz nélkül az Egyesült Államok és más nyugati országok ellene irányuló lépéseit. 

Közép-Ázsiában – miután az USA az afganisztáni háború kapcsán 
elmélyítette együttműködését a térség államaival –, Oroszország aktívan szorgalmazza 
a FÁK és annak kollektív biztonsági szervezete fejlesztését, és kiterjeszti katonai 
támaszpontrendszerét Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban. 

A nagyhatalmak stratégiai versengése kiterjed az ázsiai csendes-óceáni 
térségre, Afrikára és Latin-Amerikára, továbbá a külső világűrre, az óceánokra, a 
sarkvidékekre és az elektromágneses térre. A vetélkedés valamennyi dimenziójában 
Oroszország is aktív résztvevő. 

Az orosz diplomácia tevékenységének előterében bevallottan a FÁK-
országok állnak, miközben a célkitűzések között előkelő helyet foglal el a kelet-
ázsiai és a dél-ázsiai országokkal (Kína, India) kialakított kapcsolatok erősítése, a 
közel-keleti jelenlét és az együttműködés fejlesztése az afrikai és latin-amerikai 
térséggel. 

Számos új hivatalos dokumentum, például „Az Orosz Föderáció külpolitikai 
koncepciója” és „Az Orosz Föderáció nemzetbiztonsági stratégiája 2020-ig” jelzi az 
orosz biztonsági, diplomáciai és katonai stratégia irányváltását. 

E dokumentumok szerint Moszkva szempontjából a legnagyobb katonai 
fenyegetést az képviseli, hogy néhány nagyhatalom katonai erőfölényre tör vele 
szemben, felgyorsítja a hadászati nukleáris erők fejlesztését, globális rakétavédelmi 
rendszert hoz létre, militarizálja a világűrt és így tovább. Nagyobb figyelmet 
szükséges fordítani a nem hagyományos fenyegetésekre is. Oroszország arra számít, 

                                                        
48  „Very impressive”. 
49  Az egységes eurázsiai térség geostratégiai jelentőségéről lásd például Zbigniew Brzezinski: A geostrategy for 

Eurasia. In: Foreign Affairs, 1997 September/October és Rácz Lajos: Az európai biztonság néhány 
geostratégiai aspektusa. Hadtudomány X. évfolyam 2. szám. http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/ 
hadtudomany/2000/2_2.html, illetve Rácz Lajos: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása a 
nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak geostratégiai törekvéseire. ZMNE doktori (PhD) 
értekezés, 2007. 
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hogy a határaihoz közel katonai konfliktusok törhetnek ki az energiaforrások 
birtoklásáért. A gazdasági biztonság egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, mert „ a 
világméretű pénzügyi válság következményei egy nagy háborúéval érnek fel”. 

Kínai értékelések szerint Moszkva globális hatalmi pozíciókra tör. Az 
idézett orosz elgondolások hangsúlyozzák, hogy Oroszországnak a világ egyik 
befolyásos erőközpontjává kell válnia, mert nagy növekedési potenciálja van, és 
hatalmas erőforrásai, amelyek révén képes érdekei érvényesítésére a nemzetközi 
kapcsolatok új kereteinek meghatározásában. Az orosz–amerikai kapcsolatok 
kiemelt fontosságúak a globális stratégiai stabilitás szempontjából. Moszkva 
egyenrangú stratégiai partnerségre törekszik Washingtonnal, és fenntartja a 
hadászati támadó fegyverek egyensúlyát. A 2008 végén nyilvánosságra hozott orosz 
haderőreform a katonai vezetési rendszer, a kiképzés és a fegyverzet–felszerelés 
korszerűsítésére helyezi a hangsúlyt. Moszkva szorgalmazza egy új összeurópai 
biztonsági rendszer (szerződés) létrehozását.50 

Xiong Guangkai vezérezredes, volt kínai katonai felderítő csoportfőnök és 
vezérkarfőnök-helyettes, jelenleg a CIISS igazgatója, hangadó tanulmányában51 egy 
2009 elején Sanghajban megrendezett háromoldalú (kínai, orosz, amerikai) 
akadémiai szintű tudományos szemináriumra hivatkozva kifejti, hogy a komplex 
biztonsági szemléletből kiindulva Kína fejleszti sokoldalú válságkezelő képességét, 
egyben erősíti együttműködését a nemzetközi szervezeteken (ENSZ, SESZ52) belül, 
valamint két- és többoldalú keretek között. 

A világgazdaság és a politika fő tendenciája a multipolarizáció és a 
globalizáció, ami új szakaszt képvisel a hidegháború utáni nemzetközi 
kapcsolatokban. E változások tükrében a Kína, Oroszország és az Egyesült Államok 
közötti bonyolult viszonyok körében megszűnt a szövetségesi és az ellenséges 
kapcsolatok szövedékéből formált „háromszög”, és azt felváltotta a bilaterális 
kapcsolatok (három kétoldalú viszonylatot átfogó) összefüggésrendszere, amelyben 
a vetélkedés paradigmája átadja helyét az interaktív együttműködés paradigmájának. 

Ebben a – háromszög-viszonyt (triangle relationship) felváltó – háromoldalú 
kapcsolatrendszerben (trilateral relationship) természetesen léteznek különbségek a 
rendszert alkotó bilaterális viszonyok között. E különbségek közül kiemelendő, 
hogy Kína és Oroszország nem fogadja el az USA világméretű vezető szerepre való 
igényformálását, ugyanakkor lehetséges, sőt szükséges, hogy mindhárom 
nagyhatalom erősítse együttműködését a nemzetközi biztonság fenntartásában. Az új 
kínai biztonsági koncepció a kölcsönös bizalomra, előnyökre, együttműködésre és 
koordinációra alapoz, ami lényegében a SESZ által megfogalmazott „sanghaji 
szellem”, a civilizációk különbségének elfogadása a közös fejlődés igenlésével.53 

                                                        
50  Qin Zonghe: New Characteristics of the Current Round of Adjustment of Strategies by Major Powers. 
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Qin Zonghe: New Trends in Global Geostrategic Competition. ISS 2009 October. 

51  Xiong Guangkai: China’s Outlook on Comprehensive Security. ISS 2009 July. 1–6. o. 
52  Sanghaji Együttműködés Szervezete. 
53  Xiong Guangkai: China’s Outlook on Comprehensive Security. ISS 2009 July. 1–6. o. 
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Wang Wei (2009) átfogó értékelést ad a kínai–amerikai–orosz trilaterális 
kapcsolatokról, amelyek stratégiai jellemzőit a következőkben foglalja össze: 

 Elmozdulás a hidegháborút követő egyoldalú amerikai dominancia 
állapotából, a három főszereplő közötti „viszonylagos egyensúly” felé. Miközben az 
USA pozíciói az afganisztáni és az iraki beavatkozás, valamint a globális pénzügyi 
válság következtében meggyengültek, mind Kína, mind pedig Oroszország gyors 
gazdasági növekedést produkált, és ezzel párhuzamosan „drámai” módon 
megnövekedett a nemzetközi elismertségük és befolyásuk is. Az erőviszonyok 
átrendeződésének hatására kényszerült az Egyesült Államok a változásokhoz történő 
alkalmazkodás jegyében meghirdetni az „okos erőre” alapozott diplomáciát. 

 A háromoldalú érdekviszonyok „nem zérusösszegű játék” modelljének 
előtérbe kerülése. A „zérusösszegű játék” érdekviszonyai a hidegháborút jellemezték, 
amikor a felek – két, egymással szemben álló koalíciót alkotva – egymás rovására 
igyekeztek előnyhöz jutni (amit az egyik nyert, az a másik oldalon veszteségként 
jelentkezett). Ma azonban már nem a konfrontáció a domináns viszonyséma 
közöttük, hanem a versengés és az együttműködés. Nem a külső nyomás, hanem a 
saját, egyéni érdekfelfogásuk az, ami meghatározza kapcsolataikat, és ebbe nem 
tartozik bele, hogy bármelyik kettő szövetségre lépjen a harmadik ellen. A kínai–
amerikai viszony alakulását elsősorban a mind több szférára kiterjedő közös 
érdekek, a kínai–orosz kapcsolatokat pedig a kétoldalú stratégiai együttműködés 
fenntartásának igénye – az angol változatban need, azaz „szükségesség” (!) – és a 
közös érdekek előmozdításának szándéka vezérli. Hármójuk között növekszik az 
interdependencia (kölcsönös függőség), és az olyan területeken, mint a terrorizmus 
elleni küzdelem, az energetika, a non-proliferáció, a gazdasági–kereskedelmi 
kapcsolatok stb., lehetséges a „win-win” (kölcsönösen előnyös) megközelítés. 

 A három kétoldalú viszony eltérő szintje. A kínai–orosz kapcsolatok 
gyorsuló fejlődését a kölcsönös politikai bizalom, a gazdasági együttműködés, a 
stratégiai partnerség és a kulturális cserék juttatták példátlan magasságokba. 
Valamennyi eddigi orosz elnök, Jelcintől Putyinon át Medvegyevig elkötelezett a 
barátság és az együttműködés fejlesztése mellett. Kialakult a párbeszéd és 
konzultáció magas szintű, sokrétegű és széles körű mechanizmusa, és a két fél úgy 
tekint egymásra, mint legfontosabb stratégiai partnereinek egyikére. 2008-ban 
aláírták a közös határ keleti szakaszáról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét, 
amit a Heixiazi-szigeten (Nagy-Usszuri sziget) létesített határjelzők felavatási 
ceremóniája pecsételt meg. Ezzel a két ország közötti határprobléma „radikális” 
megoldást nyert. 

A kétoldalú kereskedelem adatai jelentős mennyiségi és minőségi javulást 
mutatnak és 2008-ban elérték az 55 milliárd dolláros forgalmi értéket. A 2010-re 
előirányzott 60–80 milliárdos szintet minden bizonnyal teljesítik, sőt túlszárnyalják. 
Történelmi áttörést értek el az energetikai együttműködésben a 20 évre szóló 
megállapodás aláírásával. 

Kína és Oroszország egyaránt nagy reményeket fűz az Obama-kormányzat 
tevékenységéhez. A három nagyhatalomnak szorosan együtt kell működnie a 
globális pénzügyi válság leküzdésében, a klímaváltozás, az energiabiztonság, 
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a fegyverzetellenőrzés, a terrorizmus és a proliferáció elleni küzdelem, a koreai és az 
iráni nukleáris kérdés, Afganisztán és Pakisztán kérdésében.54 

Wang Wei szerint a kínai–amerikai–orosz kapcsolatok fejlődését 
nagymértékben befolyásolják a geopolitikai faktorok, az ideológiai különbségek, a 
kölcsönös, stratégiai bizalom hiánya és a formálódó új nemzetközi rendben elfoglalt 
pozíciókért folyó vetélkedés.55  A felhozott példák kivétel nélkül mind az amerikai–
orosz viszony köréből valók. 

A kínai értékelések kimondatlanul is azt sejtetik, hogy a geopolitikai 
faktorok, az ideológiai különbségek, a stratégiai bizalom hiánya és a vetélkedés 
elemei több-kevesebb mértékig a kínai–orosz kapcsolatokban is jelen vannak. A két 
ország bevallottan, sőt hangsúlyozottan nem szövetséges, nem is a legfontosabb 
partnerei egymásnak (mindkettőjük esetében az USA áll az első helyen), 
Oroszország stratégiai prioritásai között nemcsak az USA, hanem a FÁK térsége, 
Közép-Ázsia és Európa is megelőzi Kínát. Kínai részről kedvező, hogy egy erős 
Oroszország támogatását tudhatja maga mögött a többpólusú világrend létrehozására 
irányuló törekvéseihez (az Egyesült Államokkal szemben), de nem annyira 
megnyugtató, hogy a vele szomszédos nagyhatalom annyira megerősödött, hogy 
már egymagában is az USA méltó stratégiai ellenfele, és önállóan is katonai 
(hadászati) paritást képes biztosítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy a háromszög-
séma „háromszor kétoldalú” modellbe történő átmenete ellenére Oroszország új 
típusú szerepvállalása bonyolítja a nagyhatalmi viszonyokat, és megnehezíti, hogy 
Kína az Egyesült Államokkal mások beleszólása nélkül alakítson ki egyenrangú 
felek közti stratégiai megállapodást. Ebben az értelemben Oroszország a kínai–japán 
és a kínai–indiai kapcsolatokban sem csak stabilizáló tényező, hanem „zavaró 
harmadik”, a mozgásszabadságot korlátozó erő is lehet Peking szempontjából. 

Az orosz–kínai viszony stratégiai és praktikus jellegének, „szükség-
szerűségének” hangsúlyozása bizonyos mértékig a leplezése is lehet annak, hogy az 
együttműködésnek a közös stratégiai (vagy inkább taktikai?) érdekeken túl nincs 
eszmei–ideológiai alapja, kulturális–civilizációs érték-meghatározottsága. Az, hogy 
a kettőjük közti határmegállapodást még 2008-ban is ilyen nagy külsőségekkel 
kellett a világ tudtára adni, talán mégis azt sugallja, hogy a stratégiai bizalom még 
nem szilárdult meg visszavonhatatlanul. Ugyanakkor erősen túlzónak tartom azokat 
a következtetéseket, amelyek szerint az új orosz katonai doktrína elsősorban a 
Kínának tulajdonított katonai fenyegetésre adott válaszul született meg. 

McDermott Alexander Kramcsikinre (a moszkvai Katonai és Politikai 
Elemző Intézet igazgatóhelyettesére) hivatkozva azt állítja, hogy a Kínai Népi 
Felszabadító Hadsereg (KNFH) legutóbbi hadgyakorlatain az Oroszország elleni 
nagyszabású katonai agresszió terveit próbálták ki. Állítólag más orosz sinológusok 
– vagyis a kínai kultúrával foglalkozó kutatók – is felhívták a figyelmet arra, hogy a 
KNFH gyakorlatainak súlypontja Tajvan és Tibet térségéből Közép-Ázsia és 
Oroszország felé tolódott el. A hivatalos orosz katonapolitikai megnyilatkozások 
igyekeznek elhallgatni a fenyegetettség keleti dimenzióját, abból a meggondolásból 
                                                        
54  Wang Wei: Strategic Thinking on Promoting the Development of China–U.S.–Russia Trilateral 

Relations. ISS 2009 July. 24–30. o. 
55  Uo. 



 
94 BIZTONSÁGPOLITIKA 

kiindulva, hogy „ne ébresszük fel az alvó oroszlánt”. Geopolitikai szinten Moszkva a 
kínai–orosz stratégiai együttműködés szorgalmazásával és a SESZ biztonsági 
mechanizmusainak működtetésével véli kezelni a feszültségeket, miközben a 
háttérben tovább folyik a kettejük közötti „zérusösszegű játszma”. 

A KNFH úgymond „nyomasztó hagyományos fölénye” miatt Oroszország 
számára a nukleáris elrettentés marad az egyetlen realista opció. Moszkva azonban 
„nem meri” a stratégiai dokumentumokban Kínát megjelölni mint fenyegetést, 
miközben az orosz katonai tervezést ez a felfogás legalábbis befolyásolja. Az idén 
esedékes „Vosztok 2010” gyakorlat a Szibériai és a Távol-keleti Katonai Körzet, a 
légierő, a légideszant csapatok és a Csendes-óceáni Flotta erőinek bevonásával erős 
jelzést küldhet a kínai vezetésnek. Miközben az orosz katonai doktrína a konkrét 
fenyegetettségi irányok néven nevezését kerülve feltűnő (ámde beszédes) 
hallgatásba burkolódzik, a hadgyakorlat üzenete kifejezőbb lehet minden 
ékesszólásnál.56  

Véleményem szerint az idézett amerikai elemzés személetmódja is 
„beszédes”, és azt az üzenetet közvetíti, hogy a kínai–amerikai–orosz háromoldalú 
viszonyból talán mégsem tűnt el teljesen a hagyományos „háromszög” alapú 
megközelítés „zérus összegű játszmát” feltételező kezelése, és az orosz vagy a kínai 
„kártya” készenlétben tarthatóságába vetett reménykedés. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Összességében megállapíthatjuk, hogy érdekes időket élünk. A globális 
problémák (klímaváltozás, környezetromlás, élelmiszer-ellátás, energiabiztonság, 
közegészségügy, transznacionális fenyegetések stb.) kiéleződése időben egybeesik 
és szervesen összefügg Kína felemelkedésével, a gazdasági, politikai világrendszerekbe 
való beágyazódásával, ezáltal komplex kihívást képvisel és alkalmazkodási (reform-
) kényszert támaszt a nemzetközi élet valamennyi szereplőjével szemben, beleértve 
az Egyesült Államokat, az Európai Uniót – és benne Magyarországot –, de magát 
Kínát is. 

Kína a komplex össznemzeti erőt tekintve a világ második legerősebb 
hatalma, amelynek gazdasági–társadalmi berendezkedése, fejlődési modellje 
megkérdőjelezi a nyugati (amerikai és európai) típusú piacgazdasági és 
demokratikus értékek abszolutizálásának jogosságát. 

Miközben a Kína felemelkedése által nyújtott lehetőségek óriási vonzerőt 
képviselnek, a méretbeli aránytalanságok kockázatokat is hordoznak és félelmet 
keltenek. Japán és India számára Kína sok szempontból követendő példa, mintakép, 
ugyanakkor veszedelmes versenytárs, az önálló kibontakozás útjában álló 
megkerülhetetlen akadály, potenciális fenyegetés is. 
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Ázsiában egy – az európai történelemből is ismert – dinamikus 
egyensúlyhoz vezető öthatalmi rendszer, pentarchia van kialakulóban, amely 
várhatóan felváltja az euroatlanti térséget mint a világ fő erőcentrumát. Közös 
európai kül- és biztonságpolitika hiányában az EU „perifériára sodródásának” 
veszélyérzete pszichológiai gátat képez a kínai–európai kapcsolatok elfogultságtól 
mentes, kölcsönösen előnyös fejlesztésének útjában. 

Az Országgyűlés által elfogadott 2007. évi CI. törvény szerint „racionális 
és igazságos döntéseket az állami szervek is csak a tények és a következmények 
alapos ismeretében hozhatnak. (…) Kötelessége az államnak és az államigazgatási 
szerveknek, hogy a gazdaságra és a társadalmi folyamatokra kiható döntéseiket 
előzetesen mérlegeljék.)” A Kínával kapcsolatos stratégiai döntések előzetes 
mérlegelése csak a vonatkozó információk rendelkezésre állásának biztosítása 
mellett, azok tárgyilagos értékelésével lehetséges, ezért biztosítani kell a folyamatos 
tájékozódás és tájékoztatás feltételeit. Továbbra is ösztönözni kell a stratégiai Kína-
kutatásokat, és a „távol-keleti” térséget nagyobb hangsúllyal kell szerepeltetni az 
oktatásban. 

Mint azt a kínai–amerikai kapcsolatokról írott tanulmány végén is 
megfogalmaztam57, világos elvárásokat kell megfogalmazni a kormányzati szervek, 
a minisztériumi intézmények, az állami irányítás alatt álló szervezetek, az MTI, a 
nemzetbiztonsági szolgálatok, a tudományos kutatóintézetek, szakértők, tanácsadók 
stb. számára az objektív információk, tájékoztatások, szakmailag megalapozott 
elemzések–értékelések készítésére, a tények, az összefüggések és a vélemények, 
javaslatok egyértelmű elkülönítésére. Az információs feladatszabásból nem hiányozhat 
Kína. 

Ugyancsak érvényes az a korábbi megállapítás, hogy elengedhetetlen egy 
hosszú távra szóló komplex Kína-stratégia kidolgozása és annak összehangolása 
más viszonylatokkal. A stratégiai partneri viszonyt le kell választani az aktuál-
politikai megfontolásokról. A Kína-stratégia fő elemeit nyilvánosságra kell hozni, a 
vele kapcsolatos döntéseket meg kell indokolni, és hitelesen képviselni kell.58 

A magyar társadalom megcsontosodott, a média által extrém kontúrokkal 
megerősített, hagyományos világképével nem fér össze egy erős, virágzó, gyorsan 
fejlődő, modern Kína képe. Szükséges egy olyan kormányzati kommunikációs és 
médiastratégia kidolgozása, ami elsősorban a közvélemény korrekt tájékoztatása 
révén a Kínát sújtó előítéletességgel szemben is bátran fellép. Ennek hiányában a 
nemzetközi erőviszonyok radikális átrendeződésének kényszerű tudomásul vétele 
elkerülhetetlenül sokkhatással járhat. 

                                                        
57  Rácz Lajos: A kínai–amerikai kapcsolatok 2009 elején – magyar szemmel. VKI, elektronikus kézirat, 2009. 
58  Uo. 
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FÜRJES JÁNOS MK. ŐRNAGY 

KÖLTSÉGHATÉKONY JELFELDOLGOZÁS – 
A GPGPU1 TECHNOLÓGIA 
 
Bevezető 
Ki gondolkodott már el azon, hogyan is történik a képkockák kiszámítása 

egy-egy háromdimenziós grafikával rendelkező program futtatásakor? Valószínűleg 
csak kevesen, hiszen ez nem a felhasználó feladata. Vásárlásnál viszont minden 
bizonnyal meglepően sokszor átgondoljuk, mire költsük kemény munkával 
összegyűjtött pénzünket. Márpedig aki tartani akarja a lépést a fejlődéssel, viszonylag 
sokszor kényszerül újítani valamit a masináján. A grafikus kártya az IBM PC-piacának 
legdinamikusabban fejlődő komponense, teljesítményük generációváltásonként 
gyakorlatilag megduplázódik. A kezdeti időkben is felmerült a lehetőség, hogy a 
specializált grafikus rutinokon túl általános számítási feladatokra is használjuk ezeket 
az egységeket. Ilyen ütemű fejlődés mellett csak akkor tudunk megfelelően választani, 
ha állandóan lépést tartunk a rendszerek fejlődésével és a képességük bővülésével. 

Történeti áttekintés – a grafika fejlődése 
A videokártyák fejlődési folyamata a Hercules-kártyák kialakulásával 

kezdődött, és ma a csúcsot képviselő – több grafikus magot tartalmazó, több 
gigabyte memóriával gazdálkodó – számolóerőművekig tart. 

Az első generációs kártyák csak karakterek megjelenítésére voltak alkalmasak, 
fix karakterképpel, monokróm (fekete-fehér) módon. A következő lépcsőt a színes 
grafikus megjelenítők jelentették, amelyek 4 szín megjelenítését tették lehetővé 
(CGA). A következő lépcsőben 16 szín megjelenítése és nagyobb felbontás elérése 
volt a cél (EGA). A (S)VGA kártyák jelentették a fejlődés következő fázisát, ahol 
1024×768 pontos felbontás mellett 256 palettából kiválasztható szín megjelenítése 
vált lehetővé. A megjelenítő kártyák csúcsát a 4 megabyte fedélzeti memóriával 
ellátott kártyák jelentették, ezek 1280×1024 pont megjelenítését tették lehetővé, 
16 millió színnel. Ebben az időben jelent meg az igény a játékipar részéről, hogy a 
grafikai megjelenítésen túl a processzor számítási munkáját könnyítő hardver 
elemek kerüljenek át a videokártyába. 

A grafikus chipek fejlődése 
A 3dfx (korábban 3Dfx) egy, már megszűnt 3D-s grafikus processzorokat és 

kártyákat tervező vállalat volt. Sokan ezt a vállalatot tartják a PC-s háromdimenziós 
grafika megteremtőjének, jóllehet 3D-s gyorsítók már léteztek korábban is, amit a 3dfx 
tett széles körben ismertté a Voodoo1 nevű grafikus gyorsítójával. Fő partnere a 
Quantum3D volt, amely leginkább katonai megrendelésekre dolgozott. Itt jelent meg 
az első megoldás arra, hogy a grafikai megjelenítés során keletkező, jól párhuzamosítható 
feladatokat átvegye egy erre a célra fejlesztett cél hardver eszköz. 
                                                        
1  GPGPU – General Purpose computation on Graphics Processing Unit – Általános célú számításra 

használt grafikus processzor. 
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Sajnos a cég 2000-ben megszűnt, technológiáját az nVidia nevű cég vette 
meg. Az nVidia céghez 2003-ban csatlakozott a Cray Computing-ból kivált fejlesztő 
csapat. Ettől kezdve pörögtek fel az események. Olyan sejt szerkezetű processzor 
kifejlesztését valósították meg, amellyel párhuzamos végrehajtó egységekkel igen 
magas számítási kapacitásra tettek szert. 

A másik jelentős piaci részesedéssel bíró kanadai székhelyű ATI cég is 
említést érdemel. A céget 1985-ben alapította három kínai bevándorló, Array 
Technologies Incorporated néven. Kezdetben nagyobb számítástechnikai cégek 
– mint például az IBM – számára tervezett grafikus chipeket, 1987-re azonban 
önálló gyártóvá vált, ekkor jelent meg a piacon EGA/VGA Wonder kártyáival. 
2000-ben indította el a híres Radeon-sorozatot. Emellett továbbra is tervez külső 
cégek számára, így például a Microsoft XBox 360-ban is ATI grafikus chip 
található. 2006-ban az AMD 5,4 milliárd dollárért szerezte meg. Jelenleg az ATI az 
nVidia cég legfőbb versenytársa az önálló grafikus kártyák piacán.2 Az első belépők 
között volt a 3D gyorsítás terén, mivel 1991-ben Mach8 néven elkészült chip-jük 
képes volt grafikai megjelenítésre CPU nélkül is. 1992-ben megjelent a Mach32, 
majd 1994-ben a Mach64, amely már korai hírnöke volt a 3D-s gyorsításnak. A 
valódi gyorsító funkcióval felvértezett kártya 1999-ben készült el, Ati Rage 128 
néven. A következő lépcsőfok a 2000-ben megjelent Radeon-sorozat volt, amelynek 
fejlesztése mind a mai napig folyik. Ez a kártya már DirectX támogatással 
rendelkezett. 2009-ben a Radeon 2 db RV870 típusú chipet magába fogadó, 2 GByte 
DDR5 típusú memóriát tartalmazó kártyája képviseli a 3D-s megjelenítés csúcsát, 
HD5970 néven. A chipek 40 nm-es gyártástechnológiával készülnek, egyenként 
2,15 milliárd tranzisztort tartalmaznak. Ebben a konfigurációban 2*1600 számoló 
egység van, amelyek 725 MHz-es órajellel működnek, amely így 2320 milliárd 
lebegőpontos művelet végzésére képes másodpercenként. A gyártástechnológiából 
kifolyólag az órajel értéke egészen 1000 MHz-ig emelhető, ami 3200 milliárd 
művelet – 3,2 TFlop – végrehajtását jelentheti másodpercenként. 

A kártyákban szunnyadó hatalmas számítási kapacitás kihasználásának 
előremozdítására 2008 második felében az AMD kiadta az ATI CAL3 fejlesztő 
környezetét. E fejlesztő eszköz olyan szoftveres programozói felületet kínál, ami 
lehetővé teszi a kártya megjelenítéssel párhuzamos általános célú számítási feladatok 
végrehajtását. A szabványosítás előmozdítására a Chronos-csoport definiálta az 
OpenGL4 shader nyelv általános célú kiegészítését, amely önálló projektként az 
OpenCL5 nevet kapta. Az általános célú számítások integrálásának egy szabványos 
felületét képezve az OpenCL megkönnyíti a programozók munkáját, elfedve a 
hardverkezelés bonyolult részét. Természetesen ez némi sebességcsökkenéssel jár, 
de a gyors programfejlesztés és tesztelés sokszor nagyobb előnyt jelent. 

                                                        
2  Wikipédia: ATI Technologies. http://en.wikipedia.org/wiki/ATI_Technologies. Letöltés: 2009. 12. 01. 
3  CAL – Compute Abstraction Layer – Formalizált számítási nyelv. 
4  OpenGL – Open Graphics Library – Nyílt (szabadon használható) grafikus függvénykönyvtár. 
5  OpenCL – Open Computing Language – Nyílt (szabadon használható) általános számítási feladatokat 

támogató leírónyelv. 
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2. ábra. A számítási teljesítmény csúcsát képviselő HD5970-es videokártya6 

 

A videokártyák funkciói7 

Az általános számítási feladatok előtt vizsgáljuk meg, hogy egy video-
kártya milyen műveleteket hajt végre, normál (megjelenítési) feladat esetén. 

A képkocka számításának lépései 

A feldolgozás menete több egymástól függő lépésre osztható, amelyek 
sorrendben a következők: 

 program számítási feladatai (Application tasks); 

 képkocka-információk számítása (Scene level calculations); 

 transzformáció és megvilágítás (Transform and Lighting); 

 háromszögek beállítása és levágása (Triangle Setup and Clipping); 

 renderelés (Rendering). 

A program számítási feladatai (Application tasks) 

A futtatott program irányítja a tárgyak és a nézőpont mozgását, illetve ezek 
egymásra történő kölcsönhatását. Általában az alkalmazás ezen elemét hívjuk 
motornak. Minden egyes képkocka alapja, egy kimentett részlet a teljes virtuális 
világ adott pontjában lemodellezett állapotából. Ezen információk segítségével akár 
már el is kezdődhetne a tényleges geometriai rajzolás, azonban ennek egyelőre nem 
sok értelme lenne. Logikusan átgondolva miért is pazarolnánk erőforrást olyan 
objektumok leképezésére, amit a felhasználó a meghatározott nézőpont alapján 

                                                        
6  Radeon HD5970: Egy kártya mind felett. 

http://www.ipon.hu/_userfiles/Image/Svindler/5970/Sapphire_box_big.jpg. Letöltés: 2009. 12. 03. 
7  Abu85: Harmadik dimenzió. www.logout.hu/iras/harmadik_dimenzio.htm. Letöltés: 2008. 08. 30. 
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lényegében nem is lát. Mivel a világ interakciója ezen a ponton már lemodellezettnek 
tekinthető, a továbbiakban már csak az a lényeges, hogy a nézőpontban látható 
információkat átadjuk a program használójának. 

Képkocka-információk számítása (Scene level calculations) 

Mindent alárendelünk a kamera látómezejének, és ami ebbe a térbe nem 
tartozik bele, azzal nem foglalkozunk a továbbiakban. Ezt az eljárást nevezzük 
kiválogatásnak, azaz culling-nak. Az érdemi munka elkezdése előtt már csak egy 
feladat van hátra, a LOD (Level Of Detail), magyarul a részletességi szintek 
meghatározása. Erre azért van szükség, mert egyes modellek annyira messze vannak 
a nézőponttól, hogy a képkockán csak néhány pixelnyi helyett foglalnának el. 
Ilyenkor nincs értelme a legrészletesebb modellt használni a leképezésnél, mert 
érdemben nem lenne látható különbség az alacsonyabb részletességű verzióhoz 
képest, azonban az alacsonyabb részletességű modell kevésbé terheli a rendszer 
erőforrásait, így sebességet nyerünk a használatával. Minden információ rendelkezésre 
áll a tényleges képszámítás megkezdéséhez. Ezek ún. objektumok formájában jutnak 
el a feldolgozás következő szintjére. 

Transzformáció és megvilágítás (Transform and Lighting) 

Ezen a szinten az objektumadatokból ténylegesen kirajzolható a geometria. 
Ehhez meg kell határozni a vertexek helyét, ezek lesznek a háromszögek, poligonok 
csúcspontjai. Egy vertex térbeli meghatározásához három koordináta szükséges (x, 
y, z). Egy objektumhoz tartozó vertexeket összekötve kapjuk az aktuális modell 
geometriai vázát. Ezután a modellek az aktuális nézetnek megfelelően lesznek 
transzformálva (forgatva, illetve méretezve), továbbá leképezésre kerül a megvilágítási 
modell. 

Háromszögek beállítása és levágása (Triangle Setup and Clipping) 

Ez a szint kiszámítja a szükséges paramétereket a renderelés elvégzéséhez, 
és levágja a nem látható háromszögeket az egyes modellekről, illetve azok mögül. 

Renderelés (Rendering) 

A képkocka számításának legfontosabb része. Többféle algoritmus létezik a 
képszámítás utolsó szakaszára, jelen esetben a raszterizálás lesz tárgyalva. Jelenleg 
kész van egy háromdimenziós tér egy nézőponttal, viszont egy a monitor által 
emészthető képkockára van szükség. Ideje egy „fényképet” készítenünk eddig 
végzett munkáról. Ehhez először fel kell textúrázni a geometriai vázat, majd 
meghatározni a végső pixel színét, ezt az eljárást raszterizációnak nevezzük. A pixel 
színének számításához az alpixelek (fragmentek) értékeire van szükség. Minden 
pixel négy alpixelből áll, ezek rendre: piros, zöld, kék, átlátszóság. Először is meg 
kell határozni a Z-Buffer eljárás segítségével, hogy melyik poligon fedetlen az adott 
pixelen. Ha ez megtörtént, akkor egyéb számítások és hatások mellett, az 
alkalmazott szűrésnek megfelelően, a poligont fedő textúra texeljeiből, pontosabban 
altexeljeiből, kiszámítjuk az alpixel színét. Egy pixel rengeteg texelt magába 
foglalhat, ezért szűrést kell végrehajtani a jó minőségű eredmény érdekében. Mivel a 
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teljes pixel színét az alpixelek határozzák meg, lényegében kész is van a számítás. 
Már csak pixelekké kell alakítani az információkat (blending), majd a végső 
képkockát a frame bufferbe helyezni, ahonnét azt a megfelelő időben a monitor 
jeleníti meg. 

Mint vázoltam, a képkocka számítása több összefüggő lépésben történik. 
Ezeket a CPU (központi processzor) és a Grafikus chip (a DirectX 7-től kezdve 
GPU, azaz grafikus processzor) számolja. A kezdetben a renderelésen kívül minden 
szint számítása a CPU-ra hárult, de ahogy fejlődtek a grafikus chipek egyre 
okosabbak lettek, és az évek során fokozatosan átvették a képkocka számításának 
terheit. 

 

Program számítási feladatai CPU CPU CPU CPU CPU 

Képkocka-információk 
számítása CPU CPU CPU CPU CPU 

Transzformáció 
és megvilágítás CPU CPU CPU CPU CPU 

Háromszögek beállítása 
és levágása CPU Grafikus chip CPU CPU CPU 

Renderelés Grafikus chip Grafikus chip CPU CPU CPU 

DirectX verzió (megjelenés éve) < 5.0 
(1997) 

6.0 
(1998) 

7.0 
(1999) 

8.0 
(2000) 

9.0 
(2002) 

 

Látható, hogy a hetedik DirectX generációtól kezdve megjelent az ún. 
hardveres T&L támogatás, ezzel teljesen a videokártyára háríthatók a tényleges 
képkocka számítás szintjei. Ettől a ponttól nevezhető igazán a grafikus chip grafikus 
processzornak (GPU), azonban az ilyen rendszereknek meglehetősen komoly 
korlátai voltak. A legnagyobb probléma az volt, hogy a GPU egy előre „bedrótozott” 
algoritmust használt a transzformáció és megvilágítás szintjének kalkulálásához, s ha 
valaki ki akarta használni az új videokártyában rejlő erőforrást, meg kellett elégednie 
egyetlen számítási modellel. Bár a fejlesztők örültek az újdonságoknak, mégis 
szomorúan vették tudomásul, hogy az alkotói szabadság némileg behatárolt volt. 

A videokártyák általános célú felhasználása 

Amennyiben a fentiektől eltérő módon szeretnénk használni a videokártyát, 
akkor egészen más stratégát kell követni. A feldolgozásnak a következő lépésekből 
kell állnia: 

 program-előkészítési feladat; 

 környezet-előkészítés; 

 program-végrehajtás; 

 várakozás az elvégzésre; 

 az adatok tárolása. 
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Program-előkészítési feladat 

Ebben a fázisban a videokártya kezeléséhez szükséges modulokat töltjük 
be. Itt az eléréséhez szükséges rutinokat inicializáljuk, lefoglaljuk a megfelelő 
futtató környezetet (memóriát, futtató processzorokat). Meggyőződünk a kártya 
programfuttatási képességeiről (maximális adatmennyiség, általános számítási 
képesség). Amennyiben mindezek sikeresen megtörténtek, összekapcsoljuk a 
videokártya fizikai címeit a PC-n futó alkalmazás virtuális címeivel. Ezen előkészítő 
műveletek elvégzése csak az ún. keretrendszer inicializálását jelenti, amely 
természetesen az alkalmazott hardver elemtől függ (AMD, nVidia, vagy egyéb). 

Környezet-előkészítés 

A megkapott címek alapján futtatható kódot állítunk elő a videokártya 
számára a forrásnyelvi programból. Itt a fordítás művelete lehet valós idejű, amely 
megnöveli a végrehajtás idejét, de lehet előre lefordított is. A videokártya 
programjában használt puffereket összekapcsoljuk a PC címtartományával, majd 
feltöltjük a bemenő adatsorral. Az adatok átmásolása az esetek döntő többségében 
hardveres támogatással valósul meg. A GPU-k képesek a PC memóriájából nagy 
sebességgel adatokat mozgatni a saját memóriájukba, a PC segítsége nélkül. A 
prospektusokban található busz sebességére vonatkozó adatok itt nyernek értelmet. 
A mozgatás sebessége esetenként elérheti a másodpercenkénti több milliárd bájtot 
is. Ezt az eljárást nevezik DMA-nak.8 A másolás befejezését egy „esemény” típusú 
objektumon keresztül jelzi a CPU számára.9 Ennek az objektumnak a GPU által 
jelzetté válását egy CPU programszál figyeli. A multitaszkos preemtív ütemezőjű 
operációs rendszerek előnyei közé tartozik többek között az is, hogy a várakozás 
ideje alatt a figyelőszál nem aktív, feleslegesen nem használja a processzor 
erőforrásait, így nem terheli a rendszert. Ezzel párhuzamosan más feladat végezhető 
teljes erőforrás-kihasználtság mellett. 

Program-végrehajtás 

Elindítjuk a stream-processzorokat az utasításszálak végrehajtására. Az 
elindítással párhuzamosan a CPU-nak azonnal visszaadódik a vezérlés, így a 
központi program végrehajtása független a GPU-tól. A CPU és a GPU program 
szálai közötti szinkronizáció biztosítása a mi feladatunk.  

Várakozás az elvégzésre 

Ebben a lépésben történik meg a stream és az alkalmazói programszálak 
szinkronizációja. Általában ezek valamilyen „esemény” típusú objektumok, amelyek 
jelzetté tétele a GPU egység feladata (természetesen hardver támogatás mellett), míg 
a figyelése a felhasználói programból egy erre a feladatra létrehozott programszállal 
történik. A multitaszkos preemtív ütemezőjű operációs rendszerek előnyei közé 
tartozik többek között az is, hogy a várakozás ideje alatt a várakozó szál feleslegesen 
nem használja a processzor erőforrásait, így nem terheli a rendszert. Ezzel 
párhuzamosan más feladat végezhető teljes erőforrás-kihasználtság mellett. 
                                                        
8  DMA – Direct Memory Access – Direkt memóriaelérés dedikált hardver egység által. 
9  EVENT object – Ezzel az objektumtípussal a legegyszerűbb a valamilyen külső eseményre történő 

várakozás. 
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Az adatok tárolása 

A stream processzorok kimenetén keletkezett adatok elvétele lehetségessé 
vált, így további adatfeldolgozáshoz szükséges műveletek is elvégezhetők. Itt kell 
megjegyezni, hogy a keletkezett adatok másolása szintén gépi támogatás mellett 
lehetséges (direkt memória hozzáféréssel), ahol szintén egy esemény típusú objektumra 
történő várakozás következhet, aminek előnyeit az előbbiekben már taglaltam. 

A videokártyák felépítése 

A következőkben a videokártyák felépítését ismertetem, mivel a kártyákban 
lévő lehetőségek és képességek csak így érthetők meg. 

 
 

 
3. ábra. Az AMD által gyártott HD5870-es videokártya felépítése10 
 

A 3. ábrából jól látható, hogy a processzorban található központi HUB-ot 
öleli körül a feldolgozó többi egysége. A HUB egység felel a komponensek közötti 
kommunikáció végrehajtásáért, központi forgalomirányító funkciót betöltve. A 
külvilág felé a display interfészen keresztül történik a kapcsolódás, amelyre a 
monitorok köthetők. A számítógép és a kártya között a nagysebességű PCIexpress 
                                                        
10  Pintér Gábor: ATI Radeon HD 5870 – beköszönt a DirectX 11-es korszak. 

http://www.hoc.hu/teszt/548-ati-radeon-hd-5870--bekoszont-a-directx-11-es-korszak/2-technologia-
felepites.html. Letöltés: 2009. 12. 04. 
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interfészen keresztül történik az adatáramlás. Amennyiben több kártyát kíván a 
felhasználó egy rendszerben üzemeltetni, akkor a kártyák közötti kommunikáció a 
CrossFireX csatlakozón keresztül valósul meg. 

A kártya központi processzorához (processing engine) nagy szélességű 
memóriabuszon keresztül kapcsolódik a kártya fedélzeti memóriája. Itt a 128–256 
bites adat utak a jellemzőek. Ezeket általában szegmensekre osztja a processzor, így 
az egymással konkuráló folyamatok párhuzamosan férhetnek hozzá egy-időben a 
memóriához. A processzoron belül található a nagy felbontású vide folyamok 
kódolását–dekódolását támogató UVD211 egység. 

A feldolgozó egység (GPU) felépítése 

A központi feldolgozó egység az egymással párhuzamosan végrehajtódó 
programszálak futtatására kifejlesztett egység, melynek felépítése támogatja az „egy 
utasítás több adat” (SIMD) elvet. 

 

 
4. ábra. Az AMD által készített RV870-es GPU-k felépítése12 

                                                        
11  UVD2 – Unified Video Decoder version 2 – Általános célú video-dekódoló egység 2-es változata. 
12  Pintér Gábor: ATI Radeon HD 5870 – beköszönt a DirectX 11-es korszak. 

http://www.hoc.hu/teszt/548-ati-radeon-hd-5870--bekoszont-a-directx-11-es-korszak/2-technologia-
felepites.html. Letöltés: 2009. 12. 04. 
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A processzort egy központi parancs-processzor (command processor) 
vezérli, amely felelős a szálak elindításáért, a memóriaműveletek végrehajtásáért 
(DMA), valamint az események jelzéséért (Event). 

A processzor (típusonként változó számú) SIMD egységből épül fel, ami a 
program-végrehajtás alapegysége, ahol minden egyes egység különböző programot 
hajthat végre. A SIMD egységek közötti adatcsere a helyi és a globális adatcsere-
memóriákon valósulhat meg. A lokális a leggyorsabb, mert csak kevés végrehajtó 
egység osztozik a memórián, míg a globális lassabb, de az összes SIMD egység 
hozzá tud férni. Az adatcsere történhet a kártya fedélzeti memóriáján keresztül is, 
lényegesen lassabban, mint a helyi vagy globális esetben. 

A 4. ábrán a jelenlegi legtöbb SIMD egységet tartalmazó GPU látható. 

A SIMD egységek felépítése 

A program-végrehajtás SIMD egységenként történik, azaz a programot erre 
az egységre lehet készíteni, és az ebben található Thread (szál) processzorok hajtják 
végre. E processzorokból 16 db található egy SIMD egységben. Minden thread 
processzor ugyanazt a kódot hajtja végre, csak szálanként eltérő adatokkal. 

Ennek a felépítésnek van előnye és hátránya is egyaránt. Előnye, hogy a 
párhuzamosan feldolgozható adatsorral (például mátrixszorzás) 16-od idő alatt képes 
végezni. Hátránya, hogy amennyiben memória-hozzáférési kérelem érkezik, akkor 
ebből rögtön 16 db érkezik egyszerre. Ha valamelyik thread processzor egy ciklust 
hajt végre, és ez különbözik a többi processzor által végrehajtott számával, akkor a 
művelet befejezéséig a többi processzor felfüggeszti a futását. 

Egy thread-processzor négy egyszerű és egy duplapontos stream-magból 
áll. Ez azt jelenti, hogy az utasításkészlete olyan, hogy egy órajel alatt négy valós 
lebegőpontos műveletet képes párhuzamosan végrehajtani, vagy egy dupla pontosságút. 
Minden egyes stream-mag 1024 db általános célú regisztert tartalmaz, amelyek 
elérése az órajel ütemével lehetséges. Minden regiszter 128 bit széles, amely 4 db 32 
bites lebegőpontos, vagy egész típusú adat tárolására ad lehetőséget. Az 
alregiszterek (amelyeket x, y, z, w-vel jelölnek) párosításával dupla pontosságú 
(64 bites) lebegőpontos, vagy egész adatok kezelése lehetséges. Ezeknél a 
műveleteknél nincs meg a 4-szeres sebességű párhuzamos végrehajtás lehetősége. 

Az 5. ábrán a SIMD-egységek és a thread-processzorok felépítése látható. 
Ezek az egységek végzik el a tulajdonképpeni számítási műveleteket, és tárolják 
azok végeredményeit. 

A programok készítése során – a hatékony kód készítéséhez – figyelembe 
kell venni a végrehajtó magokban található regiszterek és műveletvégző egységek 
számát. 
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5. ábra. SIMD-egységek és thread-mag felépítése13 

 

Videokártyák működése, shaderek14 

A videokártyára írt grafikus programokat ún. shadernek nevezzük. A 
DirectX és az OpenGL grafikai függvénykönyvtárak háromféle shadert 
különböztetnek meg: 

Vertex shader: minden egyes vertexen egyszer fut le az grafikus kártyán. 
Feladata, hogy a virtuális térben elhelyezett háromdimenziós alakzatokat a képernyő 
kétdimenziós síkjára képezze le (a Z-puffer megfelelő adatai segítségével). Itt csak 
az alakzatok pozíciójának, színének és a textúra koordinátáinak manipulálására van 
lehetőség, de nem képes új vertexet előállítani. A vertex shader kimenete a 
feldolgozó szál következő egységének a geometriai shader bemenetére továbbítódik. 

                                                        
13  ATI Stream Computing – AMD Corp. 

http://developer.amd.com/gpu_assets/Stream_Computing_User_Guide.pdf. p 15. Letöltés: 2009. 12. 01. 
14  Shader. http://en.wikipedia.org/wiki/Shaders. Letöltés: 2009. 12. 01. 
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Geometriai shader: itt már képes elvenni és hozzáadni vertexeket a 
feldolgozandó objektumok sorához. Ez a shader képes csak a látható elemeket 
kiválogatni a feldolgozandó elemek közül, amely feldolgozási nyereséggel járhat. 
Ennek kimenete a raszterizáló egységbe kerül. 

Pixel shader: más néven fragment15 shader, amely minden egyes pixel színét 
számolja ki. A raszterizálóból érkeznek a bemenetére azok az adatok, amelyekkel ki 
kell tölteni a futószalagon kiszámolt poligonokat. A pixel shader tipikusan a 
megvilágítási, visszaverődési és elszíneződési effektusokat számolja ki. Ha nincs 
optimális mélység számítás, előfordulhat, hogy egy pixelt többször is kiszámol az 
egység (elfedés figyelmen kívül hagyása esetén). 

Amennyiben az újabb típusú grafikus processzorok működését nézzük, 
elmondhatjuk, hogy nem tesznek különbséget a shaderek között hardveresen, 
ugyanis egy általánosan programozható ún. „unified shader model”-t használnak. Itt 
általános végrehajtó egységeket találunk, amelyek a letöltött programok alapján 
hajtják végre a megfelelő shader műveletet. Ez az új típusú megközelítés tette 
lehetővé, a videoprocesszorokat az általános számítási célú használatra. 

A grafikus pipeline egyszerűsített működése 

A CPU utasításokat (lefordított shader nyelvű programot) és geometriai 
adatokat küld a grafikus feldolgozó processzornak a grafikus kártyára. A vertex 
shaderen belül végrehajtódnak a transzformáló és megvilágítási transzformációk. 
Amennyiben geometriai shader is található a feldolgozási láncban, akkor az általa 
módosított adatokkal folytatódik a feldolgozás. A meghatározott geometriai 
alakzatok háromszögekre bontódnak, majd ezeket a háromszögeket kis, 2×2 pixelből 
álló „quadokra” bontja. Ezután a kis négyzeteket töltik ki mintázatokkal, textúrákkal, s 
a folyamat végén elkészül a teljes kép. 

Általános számítási feladat 

Az egységesített vertex felépítésből logikusan következik, hogy az általánosan 
programozható grafikus processzort nem csak a speciális renderelési számítások 
elvégzésére lehet használni, hanem általános célú párhuzamos adatfeldolgozásra. 
Innen már csak egy lépés, hogy a fejlesztői környezet szintjén támogassák e 
törekvéseket. Az OpenCL-ben, illetve a DirectX 11-ben ennek a folyamatnak a 
beteljesedését lehetett megfigyelni. 

Sokcsatornás vevő 
Grafikus processzorral általános célú számítások elvégzése során a 

legoptimálisabb műveletek azok, amelyek egy bemenő adatsoron, mintánként 
haladva, ugyanazon műveletek hajtják végre, eltérő adatokkal. Ilyen lehet egy 
sokcsatornás vevő, amellyel a bemenő mintákon különböző vivőfrekvenciájú, de 
azonos sávszélességű csatornákat kell párhuzamosan venni. Ezt az alkalmazási 
módot rövidhullámú tartományban tudjuk felhasználni a leghatékonyabban a relatív 
kis sávszélesség (maximum 9 kHz), és nagy csatorna szám miatt. 
                                                        
15  A DirectX rendszerben pixel shader, míg OpenGL környezetben fragment shader, de mindkét esetben 

ugyanaz a feldolgozó elem. 
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A vevő felépítése 

A 6. ábrán a sokcsatornás vevő felépítése látható. 
 

 
 

6. ábra. Sokcsatornás vevő blokkvázlata 
 

A vevő bemenetén található antennajelet egy nagy sebességű A/D átalakító 
analóg tartományból mintavételezett tartományba konvertálja (digitalizálja). A teljes 
rövidhullámú tartományból (0–30MHz) egy DDC16 egységgel 500 kHz-es részsávokat 
képzünk. A DDC egy speciális eszköz, amely a mintavett jelből egy beállított 
frekvencia környezetében egy meghatározott sávszélességű jelet képes lekeverni, 
mintaritkítás végrehajtásával. Itt a kezdeti 100 millió másodpercenkénti mintaszám 
lecsökken 1 millió mintára másodpercenként. Ez az adatmennyiség a videokártyákkal 
feldolgozható tartományba esik.17 

 

 
7. ábra. A részsávokra bontás folyamata 

 

                                                        
16  DDC – Digital Down Converter – Lekeverő egység. 
17  Gyakorlati tesztek alapján a maximálisan feldolgozható minták száma közel 4 millió másodpercenként. 
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Az első DDC egységre azért van szükség, mert a bemeneti adatsebesség 
olyan tartományba esik, amelyet valós időben csak speciális hardver elemekkel lehet 
kezelni. Az első DDC egység kimenetén keletkezett adatokat egy kétdimenziós 
tömbbe helyezve, az oszlopok az egymást követő mintákat az időben, míg a sorok a 
frekvenciatartományokat jelentik. Így könnyű megvalósítani a frekvenciatartományok 
közötti választást. 

A videokártyán megvalósított második DDC feladata az 500 kHz-es 
sávokból egyszerre párhuzamosan sok keskenysávú csatorna vétele. Ezt a műveletet 
már a videokártyában lévő szoftverrel megvalósítható, így a kimenetén már csak a 
kívánt csatorna jele található. Ezzel a módszerrel egy egyoldalsávos szuperheterodin 
vevőstruktúrát lehet megvalósítani. Természetesen a csatornákban található 
demodulációs és dekódolási probléma megoldás egy következő feldolgozó egység 
feladata lesz, de itt már nem követelmény a valós idejű feldolgozási sebesség. 

Matematikai leírás 

A DDC egységek a következő blokkokból épülnek fel: 
 

 
 

8. ábra. DDC felépítése18 
 
A 8. ábrából látható, hogy a bemenő adatsoron egy folyamatosan növekvő 

argumentumú szinusz és koszinusz függvény értékeivel egyszerre összeszorozzuk a 
venni kívánt jelet, így a vivőfrekvenciájáról, komplex keveréssel letranszponáljuk 
0 Hz-re. 

     ttDtI cinout  sin  
Ahol, 

I – a kimenő adatsor, 
D – a bejövő adatsor, 
c – a kívánt vivőfrekvencia értéke. 
 

                                                        
18  Tony J. Rouphael: RF and Digital Sigal Processing for Software-Defined Radio. Elsevier, 2009. p. 65. 
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9. ábra. A szorzás műveletének végeredménye19 

 

A képletből látható, hogy a bemenő adatok szorzásához szükséges nagyon 
pontos szinusz és koszinusz értékek, amelyek egy hagyományos kis elemszámú 
táblázatból nem állíthatók elő, a nagyszámú elemkészlet miatt. Ahhoz, hogy 
megfelelő pontosságú szinuszjelet állítsunk elő, speciális megoldást kell alkalmazni. 

Az eljárásban fel kell használni a szögek összegére vonatkozó képletet, és 
ezt kell algoritmizálni. Tegyük fel, hogy egy véges elemszámú táblázattal állítjuk 
elő a kimenő szinuszhullámot. A táblázat elemeinek száma függ az alkalmazott 
hardver architektúrájától (ATI GPU-k esetén 4096 elem illeszkedik legjobban a 
hardver felépítéséhez). 

          sincoscossinsin   

A képletből következően a sin() és cos() értékeit táblázatból vesszük, 
míg a  táblázat által prezentált fázis és a szükséges fázis közötti különbség.  

További közelítéseket alkalmazva: 

   1cos , illetve 

   sin  

A végső algoritmus a következő: 

          cos1sinsin  

Ezzel a módszerrel a pontosság 4096 elemű táblázat esetén is jobb, mint 
10–7. Ez a pontosság kb. 130 dB-es vételi szelektivitást eredményez. Egyetlen 
módosítást kell a táblázatban eszközölni, a /2 értéknél a koszinusz összetevő nem 
lehet 0, mivel így nagyban lerontaná az algoritmus pontosságát, amely a módosítás 

                                                        
19  HUNT ENGINEERING: Digital Down Conversion theory. 

http://www.hunt-dsp.com/pdfs/tech/ddctheory.pdf. Letöltés: 2009. 12. 01. 
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nélkül 10–5-re adódna. Ennél az értéknél /8192 koszinusz értéket kell a táblázatban 
tárolni. Módosítás nélkül a vételi szelektivitás kb. 100 dB-re adódik. E módszer 
előnye, hogy a táblázatot csak a program futásának elején egyszer kell legenerálni, a 
végeredményhez szükséges szorzás és összeadás művelete egy órajelciklus alatt 
végrehajtódik. 

A szorzás végrehajtása során az alapsávba lekevert jelen kívül keletkezik 
egy kétszeres frekvenciájú összetevő, amelyet ki kell szűrni. Erre szolgál a szorzót 
követő FIR szűrőegység. 

A FIR szűrő kimenetén keletkező adatot csak akkor kell kiszámolni, amikor 
a beállított sávszélességnek megfelelő mintára szükség van. Ez azt jelenti, hogy csak 
minden n-edik minta után kell a FIR szűrő rutinját lefuttatni, ezzel igen jelentős 
erőforrás megtakarítást lehet elérni. 

 

 

 
10. ábra. FIR szűrő felépítése 

 

Az ábrából látható, hogy minden egyes összeszorzott adaton a szűrés 
jóságától függő számú szorzó és összeadó műveletet kell elvégezni.20 

    k

K

k
out KktItD 

0
 

Ahol: 

D – a kimenő adatsor, 

I – bemenő adatsor, 

K – a szűréshez szükséges koefficiens értékek. 

Képességek 

A fentiekben vázolt felépítéssel, egy nagyteljesítményű videokártyával kb. 
320 keskeny csatorna vétele lehetséges, a teljes 30 MHz-es sávban. 

                                                        
20  Tony J. Rouphael: RF and Digital Sigal Processing for Software-Defined Radio. Elsevier, 2009. p. 73. 
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Amennyiben több videokártyát helyezünk a rendszerbe, akkor lineárisan 
lehetne növelni a vevőcsatornák számát, de a feldolgozó háttér képessége miatt 
kb. 512 csatornánál több nem kezelhető egy számítógépen belül. 

Amennyiben az ábra szerinti elhelyezésben párhuzamosan több antenna 
jelét dolgozza fel a rendszer, akkor redukált csatornaszám mellett a vevőnek a valós 
idejű irány meghatározó képesség is részét képezheti. Itt a párhuzamosan működő 
antennák számával egyenes arányban csökken a vevőcsatornák száma. Egy 6 
antennából álló rendszer esetén több mint 50 csatorna vételére képes a rendszer. 
Amennyiben az érzékenységi küszöb feletti jel jel/zaj viszonyát kell növelni, a több 
antennából érkező jel fázishelyes összegzése is megoldható, amellyel digitális 
nyalábformálást lehet végrehajtani. 

 

 
11. ábra. Iránymérő képességgel rendelkező antennarendszer 
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Összegzés 

A felvázolt eszközökkel költséghatékony módon megvalósítható sok, 
keskenysávú csatorna vétele, a legújabb technológiák felhasználásával. A folyamatosan 
fejlődő felhasználói piac igényeihez igazodó technikák a professzionális felhasználási 
területen is bevethetők, így csökkentve a fejlesztés és üzemeltetés költségeit. 
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KÁLLÓ LÁSZLÓ ALEZREDES 

AZ OROSZ HADITENGERÉSZET HELYZETE 
ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSAI – I. 
 

Bevezetés 

Az Oroszországi Föderáció államhatárának jelentős része a tengerek 
mentén fekszik. Az ország lakosságának jelentős hányada a tengermelléki 
körzetekben él1, a feltárt szénhidrogén-tartalékok nagy része a kontinentális 
talapzaton található, a part menti vizekben pedig jelentős biológiai tartalékok 
vannak, így a tengerek meghatározóak az ország számára. Oroszország – beleértve 
az egykori Szovjetuniót is – ezért történelme folyamán mindig is egy erős 
haditengerészet kiépítésére és fenntartására törekedett. 

A Szovjetunió haditengerészete a második világháborút követő években 
jelentős, de elsősorban partvédelmi feladatok ellátására alkalmas erő volt. Az 
erőltetett ütemű fejlesztés eredményeként az 1980-as évek végére a haderőnem 
története csúcspontjára érkezett, és az Amerikai Egyesült Államok után a világ 
második legnagyobb, legerősebb haditengerészetévé vált. A világ több térségében 
voltak jelentős bázisai, hatalmas hajógyártási kapacitással rendelkezett, nagyszámú, 
modern felszíni hadihajójával és a világ legnagyobb tengeralattjáró-flottájával pedig 
állandó fenyegetést jelentett a NATO erői számára. 

A hidegháború lezárultával, a Varsói Szerződés, majd a Szovjetunió 
felbomlása után az Oroszországi Föderációt is gazdasági válság sújtotta, aminek 
következtében a haditengerészet is súlyos helyzetbe került, évről-évre csökkentek a 
pénzügyi forrásai. Az önállóságukat elnyert szovjet utódállamoknak – elsősorban 
Ukrajnának, illetve a balti államoknak – jelentős számú hajót, és ami még fontosabb, 
kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontokat, valamint a hadihajók gyártása 
szempontjából meghatározó hajógyárakat adtak át. Az ország gazdaságának 
zuhanórepülése következtében Oroszország kénytelen volt jelentősen csökkenteni 
haditengerészeti jelenlétét a világtengereken. 

Az ezredfordulóra az orosz állam és a társadalom, s benne a haditengerészet 
is válságos helyzetbe került. Csaknem teljesen megszűnt a hazai célú haditengerészeti 
hajógyártás, elmaradt a szolgálatban levő hajóegységek modernizációja, leálltak a 
nagyjavítások. Ennek következtében egyre inkább elveszítette képességeit az óceánokon 
és tengereken folytatott harc megvívására. A Kurszk tengeralattjáró 2000-ben 
bekövetkezett katasztrófája rávilágított a haditengerészet tarthatatlan helyzetére. 

Az ország gazdasági, belpolitikai, szociális és erkölcsi válsága a 20. század 
végéig folyamatosan mélyült. Vlagyimir Putyin 2000-ben történt elnökké választását 
követően a belpolitikai stabilitás megteremtésével, a kőolaj és földgáz világpiaci ára 
jelentős emelkedésének Oroszországra gyakorolt jótékony hatásával sikerült elérni, 

                                                        
1  Az Oroszországi Föderáció politikájának alapjai a haditengerészeti tevékenység területén. 

http://flot.com/nowadays/concept/osnnapr.htm, letöltés: 2010. 02. 21. 
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hogy Oroszország gazdasága ismét növekedésnek induljon. A stabil belpolitikai és 
gazdasági helyzet az orosz haderő, ezen belül a haditengerészet fejlesztésének 
alapját is megteremtette. 

A szovjet haditengerészet fejlődése a második világháborút követően 

A második világháború után, a hidegháború kezdetén Joszif Sztálin – a 
Szovjetunió első embere – egy új flottaépítési programot hagyott jóvá, amelynek 
keretében nagyszámú tengeralattjáró, cirkáló és néhány repülőgép-hordozó építését 
tervezték. A program Sztálin halálával félbeszakadt, mert utódja, Nyikita Hruscsov 
pártfőtitkár elsősorban az atomtöltettel ellátott szárazföldi telepítésű hadászati 
rakéták fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. A haditengerészet fejlesztése így háttérbe 
szorult a hadászati rakétacsapatokkal, hadászati légierővel, valamint a szovjet/orosz 
katonai gondolkodásban hagyományosan prioritást élvező szárazföldi csapatok 
fejlesztésével szemben. 

A visszaminősítés ellenére folytatódtak a fejlesztések a haditengerészetnél. 
Még 1952-ben Sztálin kiadott egy rendeletet az atomhajtóműves tengeralattjárók 
kifejlesztésére, amelynek eredményeképpen 1958-ban szolgálatba állították a 
Leninszkij Komszomol atomhajtóműves tengeralattjárót. 1955-ben végrehajtották az 
első ballisztikus rakéta indítását egy tengeralattjáróról. Ezt követően megkezdődött a 
ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárók nagy ütemű gyártása, amelyek már 
globális szerepet biztosítottak a haderőnem számára. 

Hruscsov 1964-ben bekövetkezett leváltása után a haditengerészet visszanyerte 
az őt megillető helyet, ami elsősorban Szergej Gorskov flottatengernagynak, a 
haditengerészet 1956-ban kinevezett, nagyformátumú főparancsnokának volt 
köszönhető. Gorskov egy erős haditengerészetet képzelt el, amely kilépve a 
világtengerekre állandó jelenlétet tart fenn, és egyenrangú az Amerikai Egyesült 
Államok haditengerészetével. Az új vezetés energikus intézkedései következtében 
megváltozott a szovjet haditengerészet arculata. Az 1960-as években ugrásszerűen 
megnőtt a szolgálatba állított hajók száma és mérete, a haditengerészeti hajóegységek 
tervezése területén pedig a Szovjetunió felhagyott a többi tengeri nagyhatalom általi 
példák másolásának addigi gyakorlatával, és eredeti, új koncepciók születtek. A 
Szovjetunió a hajóépítő-ipar több területén a világ vezető hatalmává vált. 

Az erőteljes flottaépítés következtében nagy számban bocsátottak vízre 
atomhajtóműves ballisztikusrakéta-, valamint manőverező robotrepülőgép-hordozó 
tengeralattjárókat, támadó tengeralattjárókat, illetve tengeralattjárók elleni harcra 
alkalmas felszíni hajóegységeket. Megjelentek a tengeralattjáró-elhárító 
helikopterhordozó cirkálók, majd 1975-től a Kijev-osztályú repülőgép-hordozók. 
1977-ben vízre bocsátották a Kirov-osztályú csatacirkálók első egységét is, amely – 
ha nem számítjuk a repülőgép-hordozókat – a második világháború utáni időszakban 
gyártott legnagyobb méretű hadihajó lett. 

Az 1980-as évek közepére a szovjet haditengerészet az Amerikai Egyesült 
Államok – és a NATO – haditengerészetének egyetlen igazi riválisává vált. A 
szovjet haditengerészet nagyszabású hadgyakorlatokat hajtott végre, amelyeken egy 
NATO elleni háború folyamán adódó feladataikat gyakorolták. 
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1986-ra a haditengerészet 4 Kijev-osztályú repülőgép-hordozóval2, 
2 helikopterhordozó cirkálóval, 2 Kirov-osztályú csatacirkálóval, 38 különböző 
cirkálóval, 71 rombolóval, 198 fregattal, 63 atomhajtóműves és 16 dízel-elektromos 
meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó, 68 atomhajtóműves és dízel-elektromos 
meghajtású manőverező robotrepülőgép-hordozó, 73 atomhajtóműves támadó és 
145 dízel-elektromos meghajtású tengeralattjáróval, továbbá több száz korvettel, 
járőr-, ellátó-, kiszolgáló, aknaszedő, oceanográfiai, jégtörő-, kutató-, mentő-, 
partraszállító, rádióelektronikai felderítő és vontatóhajóval rendelkezett.3 

1. grafikon 
 

A legfontosabb amerikai és szovjet hajóegységek száma 1986-ban 

 

 
A szovjet állami és katonai vezetésnek ráadásul még nagyobb volumenű 

elképzelései voltak. Ezeket jól jelezte, hogy az 1980-as évek közepén vízre 
bocsátották két Brezsnyev- (majd Kremlin-, ma Kuznyecov-) osztályú repülőgép-
hordozót, és 1988-ban megkezdték a 85 000 tonnás Uljanovszk repülőgéphordozó 
osztály első példányának építését a nyikolajevi hajógyárban, Ukrajnában. Mielőtt 
azonban ezeket a repülőgéphordozókat be tudták volna fejezni, gyökeres változások 
következtek be a világpolitikában. Az 1980-as évek végén a világpolitikában 
bekövetkezett fordulat következtében néhány éven belül széthullott a Varsói 
Szerződés, majd a Szovjetunió, ami egyúttal a szovjet/orosz haditengerészet 
válságának kezdetét is jelentette. 

                                                        
2 Kijev, Minszk, Novorosszijszk, Baku (majd Admiral Gorskov) 
3 Jane's All The World's Fighting Ships, 1985-1986. 
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Az ország súlyos gazdasági válsága, valamint a megváltozott külpolitikai 
helyzet következtében a haditengerészet létszáma az 1990. évi 450 ezer főről mára 
170 ezer fő alá csökkent, elvesztette hajóegységeinek több mint felét – ezen belül a 
nagy felszíni hajók háromnegyedét és a tengeralattjárók öthatodát –, a hadihajók 
gyártása pedig 1991-től minimálisra csökkent. 

2. grafikon 
 

Az orosz haditengerészet hajóállományának változása 
1990–2010 között 

 

 

Az ország gazdasági, belpolitikai, szociális és erkölcsi válsága az 
ezredfordulón érte el mélypontját. Az országgal együtt az orosz haderő is válságban 
volt, amelyet jól jeleztek a két csecsen háború során elszenvedett súlyos veszteségek, a 
katonai kudarcok. A 2000. évtől kezdődően folyamatosan megteremtették a 
belpolitikai stabilitás kialakításának feltételeit, a kőolaj és földgáz világpiaci ára 
jelentős emelkedésének hozadékából pedig sikerült megállítaniuk a válság 
mélyülését, és Oroszország gazdasága ismét növekedésnek indulhatott. A stabil 
belpolitikai és gazdasági helyzet 2009–2010-re biztosította az orosz haderő, ezen 
belül pedig a haditengerészet fejlesztésének alapját. 
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Az orosz haditengerészet feladatai 

Az orosz haditengerészet feladatait szabályozó stratégiai dokumentumok 
közül kiemelt jelentőségű a 2009-ben elfogadott Nemzeti Biztonsági Koncepció, a 
2010-ben elfogadott Katonai Doktrína, a 2001. évi Tengeri Doktrína, valamint a 
2000-ben elfogadott, „Az Oroszországi Föderáció politikájának alapjai a 
haditengerészeti tevékenység területén 2010-ig” című dokumentum. 

A nemzeti biztonsági stratégia 

Az Oroszországi Föderáció Nemzeti Biztonsági Stratégiája4 – mint a 
legmagasabb szintű, az állam védelmével foglalkozó dokumentum – megállapítja, 
hogy a nemzetközi politikában hosszú távon az energiahordozók birtoklása marad a 
fókuszban. Ez a figyelem elsősorban a Közel-Kelet, a Barents-tenger, az Arktisz, a 
Kaszpi-tenger és Közép-Ázsia térségeit érinti. A nemzeti biztonsági stratégia szerint 
a nemzet védelmének hadászati célja a globális és regionális háborúk, illetve 
konfliktusok kirobbanásának megakadályozása, valamint az ország védelme 
érdekében a hadászati visszatartás biztosítása. A stratégiai stabilitás és egyenrangú 
stratégiai partnerség fenntartása érdekében, a nemzetközi jog szerint, az 
Oroszországi Föderációnak katonai erőket kell biztosítania a konfliktuskörzetekben. 

A katonai doktrína 

A katonai doktrína5 részletesen meghatározza az Oroszországi Föderáció 
haderejének feladatait béke-, fenyegetettségi és háborús időszakban. A doktrína 
értelmében az Oroszországi Föderáció fenntartja magának a jogot az atomfegyverek 
alkalmazására, az őt vagy szövetségeseit ért nukleáris vagy más tömegpusztító 
fegyverrel végrehajtott támadás esetén. Az Oroszországi Föderáció akkor is 
alkalmazhat atomfegyvert, ha a hagyományos fegyverekkel végrehajtott agresszió az 
orosz állami létet fenyegeti. A fegyveres erők fő feladata háborúban az agresszor 
támadásának visszaverése, a támadó kényszerítése arra, hogy az Oroszországi 
Föderáció és szövetségesei számára megfelelő feltételekkel állítsa le katonai 
műveleteit. Az Oroszországi Föderáció hadereje – a nemzetközi joggal, az ország 
nemzetközi szerződéseivel és jogszabályaival összhangban – külföldön is alkalmazható 
az ország érdekeinek és állampolgárainak védelme, továbbá a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartása, valamint a kalózkodás elleni harc érdekében. 

A tengeri doktrína 

A tengeri doktrína6 megállapítja, hogy a harmadik évezredben a civilizáció 
fejlődésének legfontosabb iránya a világ vízterületének és erőforrásainak a 
meghódítása lesz, amelyet a vezető tengeri hatalmak önállóan, vagy együttműködve, 
                                                        
4  Az Oroszországi Föderáció Nemzeti Biztonsági Stratégiája 2020-ig. 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html, letöltés: 2010. 02. 21. 
5  Az Oroszországi Föderáció Katonai Doktrínája, http://www.scrf.gov.ru/documents/33.html, letöltés: 

2010. 02. 21. 
6  Az Oroszországi Föderáció Tengeri Doktrínája 2020-ig. http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html, 

letöltés: 2010. 02. 21. 
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illetve egymással versengve folytatnak majd. Oroszország területi és geofizikai 
jellegzetességeit, valamint a globális és regionális nemzetközi kapcsolatokban 
betöltött helyét és szerepét figyelembe véve vezető tengeri nagyhatalomnak számít. 

A dokumentum szerint Oroszország részére a tengeri szállítás kiemelt 
szerepet tölt be, különösen olyan régiókban, ahol a tengeri hajózás az egyetlen 
(alternatíva nélküli) közlekedési ágazat, valamint a külkereskedelmi tevékenység 
egyetlen lehetséges módja. Továbbra is elengedhetetlenül szükséges a távol-keleti és 
a legészakibb területek életfenntartásához a tengeri szállítás. Ennek biztosítása 
érdekében növelni kell az oroszországi hajózási társaságok részvételét a külkereskedelmi 
és a tranzit áruszállítás összességében; korszerűsíteni kell a kereskedelmi flottát; a 
hazai üzemekben ehhez megfelelő körülményeket kell kialakítani; meg kell őrizni a 
világelsőséget az atomhajtóműves jégtörő hajók építésében és üzemeltetésében; 
fejleszteni kell a parti, kikötői, navigációs infrastruktúrát. 

A világtengerek nyersanyagainak kiaknázása elengedhetetlenül szükséges 
Oroszország nyersanyagbázisának kiszélesítéséhez, élelmiszer- és gazdasági 
függetlenségének megőrzéséhez. A nyersanyagkészletek megőrzése és további 
bővítése, a stratégiai nyersanyagtartalék létrehozása, a világtengerekből az ásványi 
kincsek és energiaforrások távlati kiaknázása érdekében meg kell határozni az 
Oroszországi Föderáció kontinentális talapzatának nyersanyagtartalékait; ki kell 
aknázni a világtengerek ásványi kincseit és nyersanyaghordozóit. 

A világtengereken az Oroszországi Föderáció és szövetségesei 
fenyegetettségének elhárítása, nemzeti érdekeik biztosítása az orosz haditengerészet 
erejének megőrzésén alapul. A haditengerészetnek fel kell tartóztatnia az országgal 
szemben kifejtett katonai erő alkalmazását, részt kell vennie az ország 
szuverenitásának biztosításában, védenie kell az ország jogait kizárólagos gazdasági 
zónájában és a kontinentális talapzaton. Fenn kell tartania a haditengerészeti 
jelenlétet a világtengereken, és az ország érdekeinek megfelelő katonai és 
békefenntartó műveletekben kell részt vennie. 

Az Oroszországi Föderáció politikájának alapjai 
a haditengerészeti tevékenység területén 2010-ig 

„Az Oroszországi Föderáció politikájának alapjai a haditengerészeti 
tevékenység területén 2010-ig”7 című dokumentum a helyzetértékelésben megállapítja, 
hogy „Oroszország államhatárának jelentős része a tengerek mentén fekszik”, 
szénhidrogén- és más ásványkincs-tartalékainak jelentős része a kontinentális 
talapzaton található. A világtengerek fontosságának értékelése kapcsán kimondja, 
hogy azok jelentősége növekszik, erősödik a verseny a világ fejlett országai között a 
tengeri erőforrások birtoklása, a hadászatilag fontos körzetek feletti ellenőrzés 
megszerzése érdekében. A nagyhatalmak haditengerészeti potenciálja – beleértve a 
nukleárist is – növekvő mértékben hat a nemzetközi erőviszonyokra, és jelentősen 
befolyásolja a hadászati stabilitást, valamint a háborúk és katonai konfliktusok 
menetét és végkifejletét. 

                                                        
7  Az Oroszországi Föderáció politikájának alapjai a haditengerészeti tevékenység területén 2010-ig. 

http://flot.com/nowadays/concept/osnnapr.htm, letöltés: 2010. 02. 21. 
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Az Oroszországi Föderációnak nemzeti érdeke a világtengerek kincseihez 
való hozzáférésének a biztosítása, valamint a politikai és nemzetközi viták rendezése. 
Érdekeinek védelme megköveteli az ellene vagy szövetségesei ellen irányuló 
diszkriminációs tevékenységgel szembeni fellépést, valamint annak megakadályozását, 
hogy egyes államok vagy szövetségek túlzott dominanciát szerezzenek azon 
térségekben, amelyek fontosak Oroszország számára, különös tekintettel az országgal 
határos tengereken. Gazdasági téren érdeke a természeti kincsek birtokbavételének, 
hasznosításának, valamint a tengeri szállítási útvonalaknak a biztosítása, előnyös 
feltételek teremtése a tengeri eredetű termékek és szolgáltatások világpiacán, 
valamint a haditengerészeti tevékenység folytatásához szükséges tudományos-
technikai, ipari és személyi potenciál fenntartása. 

A dokumentum megállapítja, hogy a világtengereken Oroszországra nézve 
új veszélyek jelentkeznek. Ezek között a legfontosabbak: a meghatározó tengeri 
hatalmak aktív haditengerészeti tevékenysége, a haditengerészeti erőviszonyok 
Oroszország számára negatív változása; a haditengerészet fegyverzetének minőségi 
és mennyiségi téren való lemaradása; a hozzáférésének korlátozása a világtengerek 
forrásaihoz és térségeihez, a fő hajózási útvonalakhoz, különös tekintettel a Balti- és 
a Fekete-tengeren. Szintén veszélyként értékeli egyes országok gazdasági, politikai 
és nemzetközi jogi nyomásgyakorlását abból a célból, hogy korlátozzák Oroszország 
tengeri tevékenységét; az ország tengeri eredetű természeti kincseinek engedély 
nélküli kitermelését; valamint több nemzetközi–jogi kérdés rendezetlenségét, amely 
elsősorban a Kaszpi-, az Azovi- és a Fekete-tenger jogi státusát és az Oroszországgal 
szembeni területi követeléseket érinti. 

A dokumentum értelmében Oroszországnak megfelelő tengerészeti 
potenciállal kell rendelkeznie érdekeinek védelme érdekében. Az orosz tengerészeti 
potenciál elemeit a haditengerészet, a Szövetségi Határőr Szolgálat tengerészeti 
részei, a polgári tengeri flotta, a kikötői infrastruktúra, a különböző navigációs-
hidrográfiai, hidrometeorológiai rendszerek, híradó és más tengerhajózást biztosító 
rendszerek, ipari-termelési, kísérleti, tudományos és javító bázisok, oktatási 
intézmények, valamint professzionálisan felkészített személyi állomány képezi. Az 
Oroszországi Föderáció – tengeri potenciáljára támaszkodva – felgyorsíthatja 
gazdaságának helyreállítását, megerősítheti védelmi képességét. 

Az orosz haditengerészeti politika fő célja a nemzeti érdekek megvalósítása 
és védelme a tengereken, a tengeri nagyhatalmi státus megőrzése és a haditengerészeti 
potenciál fejlesztése, illetve hatékony alkalmazása. A haditengerészet az állam 
külpolitikai eszközeinek egyike. 

A haditengerészet nukleáris elrettentő és hagyományos fegyverzetű erőit 
kiegyensúlyozottan kell fejleszteni, fenn kell tartani a tengereken jelentkező nemzeti 
érdekek megvédéséhez szükséges erőket, eszközöket és tartalékokat, az 
alkalmazásukhoz szükséges készenlétet, valamint tevékenységük összhangját a 
törvényekkel és a vállalt nemzetközi kötelezettségekkel. Fontos feladat Oroszország 
hadiipari függetlenségének biztosítása a külföldi államoktól. 
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A doktrína olyan területi csoportosítások (flották) létrehozását irányozza 
elő, amelyek a többi haderőnemmel együttműködve képesek végrehajtani az ország 
nemzeti érdekeinek és biztonságának szavatolásával kapcsolatos feladatokat. 
Kiemelt fontosságú a tengerészeti mozgósítási bázis helyreállítása, valamint a 
katonai és polgári tengerészeti infrastruktúra központi irányításának biztosítása. 
Javítani kell a végrehajtó hatalom szövetségi szervezetei közötti koordináció 
hatásfokát, amelynek érdekében a kormány mellett felállításra kerül a Tengerészeti 
Kollégium. A dokumentum előirányozza az egységes technikai és ellátási (logisztikai) 
rendszerre történő áttérést, valamint a haditengerészeti tevékenységhez nem 
kapcsolódó funkciók és a különböző eszközök és fegyverek megsemmisítésével, 
hasznosításával kapcsolatos feladatok átadását a végrehajtó hatalom megfelelő 
szövetségi szervezetei számára. 

A feladatok között szerepel a hadiipari komplexum hajóépítési ágazata 
átalakításának befejezése, valamint a tengerészeti infrastruktúra alapobjektumai és 
az ipari üzemek fölötti ellenőrzéshez szükséges állami részvénycsomag biztosítása. 
A doktrína célul tűzi ki a kulcsfontosságú eszközök és fegyverzetek orosz 
tudományos-ipari bázison történő kifejlesztését és termelését. A tengerészeti 
tevékenységbe – az állami érdekek fenntartása, az államtitkok megőrzése mellett – 
be kell vonni a nem állami érdekeltségű szervezeteket, valamint külföldi vállalatokat 
is. A tengeri flotta, valamint az élenjáró tengerészeti technológiák fejlesztése 
érdekében pénzügyi célalapot hoznak létre. 

A dokumentum kiemeli Oroszország jogainak biztosítását az Északi-sark 
térségében, valamint az orosz tevékenység szabadságának biztosítását a Fekete- és 
Kaszpi-tengeren és az ország kontinentális talapzatán. Kimondja, hogy az Azovi-
tengert Ukrajna és Oroszország beltengereként kell rögzíteni, valamint biztosítani 
kell a haditengerészet egységeinek akadálytalan áthaladását a nemzetközi 
hajózásban használatos öblökön, szorosokon keresztül. Biztosítani kell a 
haditengerészeti erők külföldön való állomásoztatásának jogi hátterét, a Fekete-
tengeri Flotta státusának nemzetközi jogi rendezését, valamint az orosz érdekek 
érvényesülését az ország területi tengerei, kizárólagos gazdasági zónája és 
kontinentális jellegének kijelölésében. 

A haditengerészet fejlesztésében prioritást kap az új generációs hadászati 
rendeltetésű rakétahordozó tengeralattjárók kifejlesztése, a meglevő tengeralattjárók 
modernizálása, javítása, rendszeresített rakétafegyverzetük fejlesztése és gyártása. 
A hagyományos rendeltetésű eszközök közül a többcélú tengeralattjárók és felszíni 
hajók (többek között repülőgép-hordozók, univerzális partraszállító, valamint 
aknaszedő hajók), valamint többcélú repülőeszközök és parti felderítő-csapásmérő 
komplexumok kifejlesztését és gyártását irányozza elő a dokumentum. A 
haditengerészet állandó készenlétű alakulatait modern eszközökkel szükséges 
felszerelni. Egységesíteni kell a fegyverzeteket és berendezéseket, a hadihajók és a 
parti-kikötői objektumok építését. A híradás és irányítás operativitását, 
megbízhatóságát és rejtettségét javítani kell. Folytatni kell a világtengerek – mint a 
katonai tevékenységek lehetséges színtereinek – birtokba vételét és felszerelését 
egységes helymeghatározó, globális navigációs, híradó és harci irányítási, felderítő 
és célmegjelölő, valamint hidrometeorológiai, topogeodéziai és térképészeti 
támogató rendszer fenntartásával és telepítésével. 
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A haditengerészet fő feladatai: a visszatartás (korábban elrettentés) 
fenntartása hagyományos erőkkel és nukleáris eszközökkel; az orosz érdekek 
védelme katonai eszközökkel; a haditengerészeti potenciál és az alkalmazására való 
készenlét fenntartása; a külföldi államok és katonapolitikai szövetségek 
haditengerészeti tevékenységének ellenőrzése; a katonai fenyegetések felfedése, 
előrejelzése és megakadályozása; az agresszió visszaverése a tengeri és óceáni 
irányokból. A haditengerészetnek képesnek kell lennie a katonai konfliktusok 
megakadályozását és lokalizálását szolgáló tevékenységekben való részvételre, az 
erők és eszközök időben történő növelésére a világtengerek azon térségeiben, 
ahonnan kiindulhat az Oroszország biztonsági érdekei elleni fenyegetés. Megfelelő 
körülményeket kell teremtenie és fenntartania az orosz gazdasági és más jellegű 
tevékenység biztosítása érdekében a területi vizeken, a kizárólagos gazdasági 
zónában, a kontinentális talapzaton, valamint a világtengerek távolabbi területein. 

A dokumentum kategorikusan meghatározza: a haditengerészet biztosítsa 
jelenlétét a világtengereken, képviselje Oroszországot és demonstrálja katonai erejét. 
Vegyen részt a nemzetközi közösség által végrehajtásra kerülő olyan katonai, 
béketeremtő és humanitárius tevékenységekben, amelyek megfelelnek Oroszország 
érdekeinek. 

A flották összetétele és ereje feleljen meg a különböző térségekben 
jelentkező veszélyek szintjének és jellegének. 

A dokumentum megállapítja, hogy a törvényekkel összhangban lehetséges 
a polgári hajók, a parti-kikötői és más tengeri infrastruktúrához tartozó objektumok 
(beleértve a kereskedelmieket is) mozgósítása. 

Az orosz haditengerészet állománya, vezetése 

A haditengerészet az 1990-es évek nagyméretű hanyatlása ellenére megtartotta 
hagyományos szervezeti felépítését. A haderőnem a főparancsnokságból, a központi 
alárendeltségben levő szervezetekből és tanintézetekből áll. A harcoló erők négy 
flottába és egy flottillába vannak szervezve. A haditengerészet rendelkezik saját 
légierővel és szárazföldi komponenssel is. 

A haditengerészet létszáma jelenleg8 146 ezer fő, a tengerészgyalogság és a 
haditengerészeti légierő nélkül. További 10–15 ezer fő tartozik a haditengerészeti 
légierőhöz, mintegy 7500 fő pedig a tengerészgyalogsághoz és a partvédelmi 
erőkhöz.9 

A két legerősebb haditengerészeti csoportosítás az Északi, valamint a 
Csendes-óceáni Flotta. Ezek a flották rendelkeznek az összes atomhajtóműves 
hajóegységgel, köztük a ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárókkal. 

Az orosz haditengerészet nagy felszíni hadihajóinak és tengeralattjáróinak 
megoszlását az 1. táblázat10 szemlélteti. 

                                                        
8 2010 márciusában. 
9 Jane's Sentinel Security Assessment - Russia And The CIS. www.janes.com, letöltés: 2010. 02. 23. 
10 www.warfare.ru, letöltés: 2010. 02. 24. 
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1. táblázat 
Az orosz haditengerészet nagy felszíni hadihajóinak 

és tengeralattjáróinak megoszlása 
 

Típus 
Északi 
Flotta 

Csendes- 
óceáni 
Flotta 

Fekete- 
tengeri 
Flotta 

Balti 
Flotta 

Kaszpi 
Flottilla Összesen 

Atomhajtóműves 
ballisztikusrakéta-hordozó 
tengeralattjáró11 

  9 5 – – – 14 

Atomhajtóműves 
cirkálórakéta-hordozó 
tengeralattjáró12 

  3 3 – – –   6 

Atomhajtóműves 
támadó tengeralattjáró13 13 4 – – – 17 

Dízel-elektromos meghajtású 
támadó tengeralattjáró14   7 7 1 4 – 19 

Repülőgép-hordozó15   1 – – – –   1 
Csatacirkáló16   2 – – – –   2 
Cirkáló17   1 1 3 – –   5 
Romboló18   9 6 1 2 – 18 
Fregatt19   1 1 2 5 1 10 

 
A táblázatban felsorolt hadihajókon kívül a haditengerészet további 

mintegy száz korvettel, rakétanaszáddal és járőrhajóval, több tucat aknaszedő hajóval, 
40–50 partraszállító hajóval, valamint több száz ellátó, elektronikai felderítő, 
hidrometeorológiai, vontató-, kutató- és más hajóval rendelkezik. 

A haditengerészet főparancsnoksága Moszkvában települt. Anatolij 
Szergyukov védelmi miniszter 2007. október végén utasította Vlagyimir Viszockij 
tengernagyot, a haditengerészet főparancsnokát, hogy készítsen tervet a 
Haditengerészeti Erők Főparancsnokságának Moszkvából Szentpétervárra történő 
áttelepítésére. A miniszter indoklása szerint a főparancsnokság áthelyezésére azért 
volt szükség, mert a haditengerészet tradicionálisan Szentpétervárhoz kötődik, ott 
találhatók a haditengerészeti tanintézetek, és a településen működnek az ország 
legfontosabb hajótervező és hajóépítő üzemei is. 

Az áttelepítést az eredeti tervek szerint 2008 áprilisában kellett volna 
megkezdeni és 2009. december 31-ig befejezni20, de az átköltözést eddig még nem 
hajtották végre. A főparancsnokságot az Admiralitás épületében tervezik elhelyezni, 
amelyet felszerelnek a szükséges informatikai, híradó és biztonsági rendszerekkel is. 
                                                        
11  Delta III-, Delta IV- és Typhoon-osztály. 
12  Oscar II-osztály. 
13  Akula-, Sierra-, Victor III-osztály. 
14  Kilo-osztály. 
15  Admiral Kuznyecov. 
16  Kirov-osztály. 
17  Szlava-, Kara-osztály. 
18  Szovremennij-, Udaloj-, Kasin-osztály. 
19  Gepard-, Krivak-, Nyeusztrasimij-, Sztereguscsij-osztály. 
20  http://www.en.rian.ru/analysis/20081216/118878573.html, letöltés: 2010. 02. 27. 
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Az épületben elhelyezett Haditengerészeti Műszaki Intézetet, valamint a leningrádi 
haditengerészeti bázis parancsnokságát máshová költöztették. Becslések szerint az 
áttelepítés költsége legalább 26 milliárd rubelre (mintegy 660 millió euróra) rúg. 

Az áttelepítés terve ellen több magas rangú volt haditengerészeti vezető is 
tiltakozott, elsősorban katonai, illetve pénzügyi érvekkel támadták az elképzelést. 
Általános volt az a vélemény, hogy a haditengerészet jelenlegi siralmas helyzetében 
nem a költséges és felesleges áttelepítésre, hanem új hadihajók építésére, valamint a 
személyi állomány életkörülményeinek javítására kellene fordítani a szűkös 
forrásokat. Szintén az ellenérvek között szerepelt, hogy a kijelölt épület nem felel 
meg a kor követelményeinek, és nem lehetséges a közelében megfelelő védettséget 
nyújtó bunkert kiépíteni. Gondot jelent az is, hogy a haditengerészeti főparancsnokság 
messze kerül az ország politikai és katonai vezetésétől, így a haderőnem vezetése 
lényegesen nehezebben lesz képes együttműködni a vezérkarral és a védelmi 
minisztériummal, illetve képviselni a haditengerészet érdekeit. 

A haditengerészet legfontosabb tengeralattjáróinak és felszíni hadihajóinak 
főbb műszaki adatait a 2. és 3. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat 
A tengeralattjárók főbb műszaki adatai 

 
TENGERALATTJÁRÓK 

Vízkiszorítás 
(felszínen/lemerülve) 

(t) 

Hosszúság/ 
szélesség/mélység 

(m) 

Személyzet 
(fő) 

Fő fegyverzete 

Borej-osztályú nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró 
12 500/18 500 170×21×9,4 140 16 db SS-NX-32 Bulava, 

6 db 533 mm-es torpedóvető cső 
Typhoon-osztályú nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró 
18 500/26 500 171,5×24,6×13 175 20 db Makejev SS-N-20 Sturgeon, 

6 db 533 mm-es torpedóvető cső, 
Novator SS-N-15 Starfish rakéta 

Delta III-osztályú nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró 
10 550/13 250 160×12×8,7 130 16 db Makejev SS-N-18 Stingray, 

4 db 533 mm-es és 
2 db 400 mm-es torpedóvető cső 

Delta IV-osztályú nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró 
10 800/13 500 166×12×8,7 135 16 db Makejev SS-N-23 Skiff, 

4 db 533 mm-es torpedóvető cső, 
Novator SS-N-15 Starfish rakéta 

Oscar II-osztályú nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép-hordozó tengeralattjáró 
13 900/18 300 154×9×9 107 24 db Cselomej SS-N-19 Shipwreck, 

Novator SS-N-15 Starfish, 
Novator SS-N-16 Stallion, 
4 db 533 mm-es és 
2 db 650 mm-es torpedóvető cső 

Akula I/II-osztályú nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáró 
7500/9100 
(9500 Akula II) 

110×14×10,4 73 Raduga SS-N-21 Sampson, 
18 db SA-N-5/8, 
Novator SS-N-15 Starfish, 
4 db 533 mm-es és 
4 db 650 mm-es torpedóvetőcső 
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TENGERALATTJÁRÓK 
Vízkiszorítás 

(felszínen/lemerülve) 
(t) 

Hosszúság/ 
szélesség/mélység 

(m) 

Személyzet 
(fő) 

Fő fegyverzete 

Victor III-osztályú nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáró 
4850/6300 107×10,6×7,4 98 Raduga SS-N-21 Sampson, 

18 db SA-N-5/8, 
Novator SS-N-15 Starfish, 
4 db 533 mm-es és 
2 db 650 mm-es torpedóvetőcső 

Kilo-osztályú dízel-elektromos meghajtású támadó tengeralattjáró 
2325/3076 72,6×9,9×6,6 52 Raduga SS-N-21 Sampson, 

6–8 db SA-N-5/8, 
Novator SS-N-15 Starfish, 
6 db 533 mm-es torpedóvetőcső 

3. táblázat 
A felszíni hadihajók főbb műszaki adatai 

FELSZÍNI HADIHAJÓK 
Vízkiszorítás 

(t) 
Hosszúság/ 

szélesség/merülés 
(m) 

Személyzet 
(fő) 

Fő fegyverzete 

Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó 
58 500 304,5×70×10,5 1960 + 626 

repülő- 
személyzet, 
40 zászlós- 
hajó törzs 

4 db Altair SA-N-9 Gauntlet indító 
(192 db rakéta), 
8 db CADS-1 Kastan 30 mm-es 
Gatling gépágyú, 
8 db SA-N-11 Grison rakéta, 
6 db 30 mm-es AK630 hatcsövű gépágyú, 
12 db Cselomej SS-N-19 Shipwreck, 
2 db RBU 12 000, 
4 db Szuhoj Szu-25UTG Frogfoot, 
18 db Szuhoj Szu-27K (Szu-33) Flanker D, 
15 db Ka-27 Helix, 
2 db Ka-31RLD Helix 

Kirov-osztályú csatacirkáló 
24 300 252×28,5×9,1 726 + 18 

repülő- 
személyzet 

2 db 130 mm/70 cal AK-130-MR-184, 
12 db SA-N-6 Grumble indító (96 db rakéta), 
2 db SA-N-4 Gecko indító (40 db rakéta), 
2 db SA-N-9 Gauntlet indító (128 db rakéta), 
1 db RBU 6000, 
Novator SS-N-15 Starfish, 
2 db 533 mm-es ötcsövű torpedóvető, 
3 db Kamov Ka-25 Hormone, 
vagy Ka-27 Helix 

Szlava-osztályú cirkáló 
11 200 186×21,5×7,6 454 2 db 130 mm/70 cal AK-130, 

8 db SA-N-6 Grumble indító (64 db rakéta), 
2 db SA-N-4 Gecko indító (40 db rakéta), 
6 db 30 mm/65 cal hatcsövű gépágyú, 
1 db RBU 6000, 
8 db Cselomej SS-N-12 Sandbox, 
2 db 533 mm-es ötcsövű torpedóvető, 
1 db Kamov Ka-27 Helix 



 
128 ORSZÁGISMERTETŐ 

FELSZÍNI HADIHAJÓK 
Vízkiszorítás 

(t) 
Hosszúság/ 

szélesség/merülés 
(m) 

Személyzet 
(fő) 

Fő fegyverzete 

Kara-osztályú cirkáló 
9900 173,2×18,6×6,7 390 4 db 76 mm/60 cal, 

2 db SS-N-14 Silex indító, 
2 db SA-N-3 Goblet indító (72 db rakéta), 
6 db SA-N-6 Grumble indító (24 db rakéta), 
2 db SA-N-4 Gecko indító (40 db rakéta), 
4 db 30 mm/65cal hatcsövű gépágyú, 
2 db RBU 6000, 
2 db RBU 100, 
8 db Cselomej SS-N-12 Sandbox indító, 
2 db 533 mm-es ötcsövű torpedóvető, 
1 db Kamov Ka-25 Hormone A 

Udaloj I/II-osztályú romboló 
8500 163,5×19,3×7,5 249 4 db 100 mm/59 cal, 

8 db SA-N-9 Gauntlet indító (64 db rakéta), 
4 db 30 mm/65 cal AK 630 
hatcsövű gépágyú, 
2 db RBU 6000, 
2 db Raduga SS-N-14 Silex indító, 
2 db 533 mm-es négycsövű torpedóvető, 
2 db Kamov Ka-27 Helix 

Kashin-osztályú romboló 
4750 144×15,8×4,7 280 4 db 76 mm/60 cal, 

2 db SA-N-1 Goa indító (32 db rakéta), 
4 db 30 mm/65cal hatcsövű gépágyú, 
2 db RBU 6000 tizenkét vetőcsővel, 
2 db RBU 1000 6 vetőcsővel, 
4 db SS-N-2C Styx indító, 
1 db 533 mm-es ötcsövű torpedóvető 

Szovremennij-osztályú romboló 
7940 156×17,3×6,5 296 4 db 130 mm/70cal AK-130, 

2 db SA-N-7 Gadfly (44 db rakéta), 
vagy SA-N-17 Grizzly, 
4 db 30 mm/65cal hatcsövű gépágyú, 
2 db RBU 1000 hat vetőcsővel, 
2 db Raduga SS-N-22 Sunburn indító, 
2 db 533 mm-es kétcsövű torpedóvető, 
1 db Kamov Ka-27 Helix 

Nyeusztrasimij-osztályú fregatt 
4250 131,2×15,5×4,8 210 1 db 100mm/59cal, 

4 db SA-N-9 Gauntlet indító (32 db rakéta), 
2 db CADS-N-1 Kastan 30 mm/65 cal 
kétcsövű gépágyú, 
8-8 db SA-N-11 légvédelmi rakétával, 
1 db RBU 12 000 tíz vetőcsővel, 
SS-N-15/16 torpedóvetőcsőből 
indítható rakéták, 
6 db 533 mm-es torpedóvető, 
1 db Kamov Ka-27 Helix 



 
ORSZÁGISMERTETŐ 129 

FELSZÍNI HADIHAJÓK 
Vízkiszorítás 

(t) 
Hosszúság/ 

szélesség/merülés 
(m) 

Személyzet 
(fő) 

Fő fegyverzete 

Krivak-osztályú fregatt 
3650 123,5×14,3×5 194 4 db 76 mm/60cal (Krivak I), 

2 db 100 mm/59cal (Krivak II), 
1 db Krivak (III), 
2 db SA-N-4 Gecko indító (40 db rakéta), 
2 db 30 mm/65cal hatcsövű gépágyú 
(Krivak III), 
2 db RBU 6000 tizenkét vetőcsővel, 
2 db négyes Zvezda SS-N-25 indító, 
2 db 533 mm-es négycsövű torpedóvető, 
1 db Kamov Ka-25 Hormone, 
vagy Helix (Krivak III) 

Sztereguscsij-osztályú fregatt 
1900 104,5×11,1×3,7 100 1 db Arsenal A-190 100 mm, 

2 db MTPU 14,5 mm, 
1 db CADS-N-1 Kastan, 
2 x AK-630, 
8 db P-800 Onix indító, 
6 db Klub, 
8 db H-35, 
4 db 400mm torpedóvető 

 

Kiemelt fontosságú a haditengerészet nukleáris eszközeinek ellenőrzése is. 
Az atomeszközök alkalmazásának engedélyezése az Oroszországi Föderáció 
elnökének – mint a fegyveres erők főparancsnokának – hatáskörébe tartozik. Az 
atomeszközöket a Védelmi Minisztérium kezeli, meghatározza kezelésük szabályait, 
ellenőrzi a rájuk vonatkozó költségvetést és végzi kutatásukat, fejlesztésüket. A 
vezérkar felelős a nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezéséért, vezetéséért és a 
hadműveleti alkalmazásért. Az atomeszközök raktározásáért, szállításáért és fizikai 
biztonságáért a Védelmi Minisztérium 12. Főcsoportfőnöksége (12. GUMO – 
Glávnoje Upravlényije Minyisztersztvo Oboroni) felelős. 

A haditengerészetnél a 6. Csoportfőnökség felelős a nukleáris robbanófejek 
kezeléséért, tárolásáért, biztonságáért. Mivel még 1991-ben Mihail Gorbacsov elnök 
vállalta, hogy a Szovjetunió egyoldalúan kivonja haditengerészeti harcászati 
nukleáris eszközeit, ezért a haditengerészet nukleáris eszközei a ballisztikusrakéta-
hordozó tengeralattjárókon, vagy a Védelmi Minisztérium 12. Főcsoportfőnöksége, 
illetve a haditengerészet 6. Csoportfőnöksége által ellenőrzött raktárakban találhatók.21 

                                                        
21  Taking Stock: Worldwide Nuclear Weapon Deployments. 

http://www.nrdc.org/nuclear/tkstock/tssum.asp, letöltés: 2010. 02. 21. 
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A haditengerészeti erők szervezeti elemei 

A haditengerészet erőit a főparancsnokság közvetlen alárendeltségébe 
tartozó szervezetekbe, tanintézetekbe, hidrometeorológiai, műszaki, híradó és más 
szolgálatokba szervezték. A hadműveleti vezetést a négy flotta- és egy flottilla-
parancsnokság végzi. A hajóegységeket hajórajokba, hadosztályokba, dandárokba és 
osztályokba szervezték. 

A hajóraj olyan önálló hadműveleti–harcászati egység, amely tengeri vagy 
óceáni háborús térségekben, önállóan hajtja végre feladatait. Egy hajóraj néhány 
felszíni, ellátó, illetve tengeralattjáró hadosztályból vagy dandárból és önálló 
osztályból áll. Hajórajok csak az Északi és a Csendes-óceáni Flotta állományában 
találhatók. 

A hadosztályokat azonos rendeltetésű hadihajók alkotják, és önállóan vagy 
más erőkkel együtt hajtják végre feladataikat. A felszíni hadosztályok állományába 
rakétahordozó, tengeralattjáró-vadász, partraszállító vagy aknaszedő dandárok 
tartoznak, a tengeralattjáró hadosztályok atomhajtóműves, illetve dízel-elektromos 
meghajtású tengeralattjáró dandárokból állnak. Egy hadosztály általában több 
dandárt, 10–20 vagy akár több hajóegységet foglal magába. 

A dandárok 3–10, általában azonos rendeltetésű hajóegységből állnak. 

A haditengerészet legkisebb harcászati alakulata az osztály, amely azonos 
osztályú hajóegységekből áll. Az osztályok lehetnek önállóak, vagy tartozhatnak 
dandár alárendeltségbe, erejük néhány hajóegység lehet. 

A fontos, de bizonyos szempontból külön álló tengermelléki területeken az 
1990-es évek második felében új, egyesített csoportosításokat hoztak létre. Az 
elsősorban partvédelmi jellegű csoportosítások magukba foglalják a területükön levő 
összes katonai alakulatot (szárazföldi csapatok, repülő- és légvédelmi csapatok, 
haditengerészeti erők). Az egységes vezetéssel jobban biztosítható ezeken a viszonylag 
nehezebben védhető területeken a védelmi harc megvívása. A haditengerészet 
megfelelő flottaparancsnokságai alárendeltségében két ilyen csoportosítás található. 
A Kalinyingrádi Különleges Körzetben állomásozó volt 11. Hadsereg, valamint a 
repülő- és légvédelmi csapatok alakulatai a Balti Flotta alárendeltségébe, a 
Kamcsatkán települt 25. hadtest, továbbá az ott települt repülő és légvédelmi erők 
pedig a Csendes-óceáni Flotta alárendeltségébe tartoznak. Az előbbi a Balti Flotta 
Szárazföldi és Partvédelmi Erői, az utóbbi pedig az Észak-keleti Katonai 
Csoportosítás elnevezést kapta. A katonai vezetés az 1990-es évek végén tervezte 
egy hasonló csoportosítás létrehozását a Kola-félszigeten, a körzetben települt 
szárazföldi, légi–légvédelmi, valamint haditengerészeti erőkből, de a tervet végül 
realizálták. 

Északi Flotta 

Az Északi Flotta felelősségi körzete az Északi-sark és az Atlanti-óceán 
északi része – beleértve az egyéb északi vizeket és tengereket –, valamint a 
Földközi-tenger térsége. Állományából alkalmanként felszíni hajórajokat vezényelnek 
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a Földközi-tenger térségébe. (A Montreux-i szerződés22 korlátozza tengeralattjárók 
áthaladását a Boszporuszi-szoroson, ezért az Északi Flotta feladata ezen egységek 
biztosítása a Földközi-tengeren.) A flotta fő feladatai: a nukleáris visszatartás 
biztosításában való részvétel; az Atlanti-óceán és az Északi-tenger térségében az 
orosz érdekek védelme; valamint a Kola-félsziget és Oroszország északi térségeinek 
védelme. 

Az Északi Flotta az orosz flották közül a legerősebb, rendelkezik egy 
ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró csoportosítással, egy önálló csapásmérő 
hajórajjal, atomhajtóműves manőverező robotrepülőgép-hordozó tengeralattjáró 
kötelékkel, atomhajtóműves támadó tengeralattjárókból álló csoportosítással, 
valamint felszíni és partvédelmi erőkkel. 

Állományába jelenleg 1 repülőgép-hordozó (Admiral Kuznyecov), 2 csata-
cirkáló (közülük csak az egyik fogható hadra), 1 cirkáló, 9 romboló, 1 fregatt, 
9 atomhajtóműves ballisztikusrakéta-hordozó, 3 atomhajtóműves manőverező 
robotrepülőgép-hordozó és 13 atomhajtóműves támadó tengeralattjáró, 7 dízel-
elektromos meghajtású támadó tengeralattjáró tartozik23, azaz a haditengerészet 
összes atomhajtóműves tengeralattjárójának 67%-ával, valamint a nagy felszíni 
hajóegységek 39%-ával rendelkezik. 

Az Északi Flotta fontosabb támaszpontjai: Szeveromorszk, Szeverodvinszk, 
Gremiha, Nerpicsja, Jagyelnaja és Olenyegorszk. A flotta parancsnoksága 
Szeveromorszkban található. 

A flotta repülőerői az elmúlt 10–15 évben jelentős mértékben csökkentek, 
de még továbbra is a haditengerészet legerősebb repülőcsoportosításával rendelkezik. 
(A flotta alárendeltségébe tartozó repülőalakulatok a haditengerészeti légierő 
alfejezetben, a 4. táblázatban találhatók.) 

A flotta szárazföldi komponensét a 61. tengerészgyalogos-ezred képezi. Az 
ezred részt vett az 1994–1996 közötti, valamint az 1999–2000. évi csecsenföldi 
fegyveres konfliktusokban, mindkét alkalommal a legjobb, legeredményesebben 
harcoló orosz alakulatok közé tartozott. 

Az Északi Flotta az időnkénti súlyos problémák ellenére az orosz 
haditengerészet legfontosabb csoportosítása marad, sőt, jelentősége várhatóan még 
tovább nő. A szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakéták számának 
elkerülhetetlen csökkenése következtében – legalábbis arányaiban, az atomtriád 
többi eleméhez képest – felértékelődik a flotta nukleáris csapásmérő komponense. 
Ezen túlmenően egyre valószínűbb, hogy a Csendes-óceáni Flotta néhány éven belül 
kénytelen lesz kivonni utolsó ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáróit is, így a 
tengeri telepítésű nukleáris csapásmérő eszközök túlnyomó része az Északi Flottánál 
összpontosul majd. Az Északi Flotta szerepe várhatóan nő az Északi Sarkkör 
fontosságának felértékelődése, valamint az Oroszországtól északra fekvő hajózási 
útvonalak globális felmelegedés miatti megnyílása következtében is. 

                                                        
22  Az 1936-ban megkötött szerződés biztosítja Törökország számára a Dardanellák feletti ellenőrzést, és 

korlátozza más országok haditengerészeti erőinek mozgását a szorosban. 
23  www.warfare.ru, letöltés: 2010. 02. 24. 
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Csendes-óceáni Flotta 

A Csendes-óceáni Flotta felelősségi területe a legnagyobb a haditengerészeti 
flották közül, mert hozzá tartozik a teljes Indiai- és Csendes-óceán. Fő feladatai a 
nukleáris elrettentésben való részvétel, a távol-keleti orosz területek védelme. A 
flotta az orosz érdekek védelme, valamint demonstrációs célokból alkalmanként 
hajóegységeket vezényel a Perzsa-öbölbe is. 

A Csendes-óceáni Flotta állományába 1 cirkáló, 6 romboló, 1 fregatt, 5 atom-
hajtóműves ballisztikusrakéta-hordozó, 3 atomhajtóműves manőverező robotrepülőgép-
hordozó és 4 atomhajtóműves támadó, valamint 7 dízel-elektromos meghajtású 
támadó tengeralattjáró tartozik. 

A Csendes-óceáni Flotta fontosabb támaszpontjai Vlagyivosztok, Ribacsij, 
Magadan és Petropavlovszk-Kamcsatszkij körzetében találhatók. A flotta 
parancsnoksága Vlagyivosztokban települt. 

A Csendes-óceáni Flotta folyamatosan veszít jelentőségéből. Az utóbbi 
években a flotta egyetlen hajóegységet kapott (2008-ban), amikor a 27 éves Rjazany 
Delta III-osztályú atomhajtóműves ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárót az 
Északi Flottától a Csendes-óceáni Flottához helyezték át. A flotta nukleáris 
csapásmérő erejét a Delta III-osztályú tengeralattjárók képezik, de ezekkel műszaki 
állapotuk miatt csak ritkán tudnak járőrözést végrehajtani. 

A flotta légiereje szintén csökken. Míg korábban a flotta csapásmérő 
repülőerejét két teljesen feltöltött bombázórepülő-ezred képezte, addig ma 
Alekszejevka repülőterén már csak egy századnyi bombázó repülőgép állomásozik, 
amelyek hadrafoghatósága igen alacsony. (A flotta alárendeltségébe tartozó 
repülőalakulatok a haditengerészeti légierő alfejezetben, a 4. táblázatban találhatók.) 

A Csendes-óceáni Flotta alárendeltségébe tartozik a Kamcsatkán létrehozott 
Észak-keleti Katonai Csoportosítás, amelynek szárazföldi komponensét a volt 
25. hadtest, haditengerészeti komponensét pedig a volt Kamcsatkai Flottilla képezi. 
A csoportosítás szárazföldi ereje egy tengerészgyalogos ezredből (Petropavlovszk-
Kamcsatszkij) és egy tüzérezredből áll. 

Szintén a Flotta szárazföldi komponenséhez tartozik a Flotta tengerész-
gyalogos ereje. Az 55. tengerészgyalogos-hadosztályt (Vlagyivosztok) 2009-ben 
átszervezték a 165. tengerészgyalogos-dandárrá. 

Balti Flotta 

A Balti Flotta felelősségi területe a Balti-tenger térsége. Fő feladatai 
Leningrád és Kalinyingrád körzetének, valamint a fontos tengeri útvonalak védelme. 

1997 végén a flotta alárendeltségébe helyezték a Kalinyingrád területén 
állomásozó 11. Hadsereget, valamint az ott települt repülőalakulatokat. A Balti 
Flotta Szárazföldi és Partvédelmi Erőiként nevezett csoportosítás partvédelmi 
jellegű, feladata az országtól elszigetelten levő terület védelmének biztosítása. 

A Balti Flotta legfontosabb szárazföldi alakulatait bemutató ábra a következő 
oldalon látható. 
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7. gépesített lövészezred
Kalinyingrád

79. gépesített lövészdandár
Guszev

244. tüzérdandár
Kalinyingrád

152. rakétadandár
Csernyahovszk

196. fegyverraktár
Szovjetszk

(volt 10. harckocsidandár)

385. fegyverraktár
Kalinyingrád

(volt 2. harckocsidandár)

716. fegyverraktár
Kalinyingrád

(volt 82. gépesített lövészezred

Balti Flotta
Szárazföldi és Partvédelmi
Csapatai Parancsnoksága

Kalinyingrád

 
 

A Balti Flotta legfontosabb szárazföldi magasabbegységei és egységei 
 

A Balti Flotta állományába összesen 2 romboló, 5 fregatt és 4 dízel-
elektromos meghajtású támadó tengeralattjáró tartozik. A teljes hajóállomány 
mintegy 70 hadi és kiszolgáló hajó. 

A Balti Flotta fontosabb támaszpontjai: Kalinyingrád, Szentpétervár, 
Kronstadt és Baltyijszk. A flottaparancsnokság Kalinyingrádban található. 

Az orosz haditengerészet flottái közül a Balti Flotta a leginkább hadrafogható. 
A legutoljára átadott nagy felszíni hadihajók (a Nyeusztrasimij-osztályú Jaroszlavl 
Mudrij és a Sztereguscsij-osztályú Sztereguscsij fregattok) mindegyike a Balti 
Flottához került. 

A flotta fontosságát jelzi, hogy létszámában erős repülőcsoportosítással is 
rendelkezik. A Kalinyingrádi Különleges Körzetben települt repülőerők hadra-
foghatósága azonban valószínűleg rendkívül alacsony. (A flotta alárendeltségébe 
tartozó repülőalakulatok a haditengerészeti légierő alfejezetben, a 4. táblázatban 
találhatók.) 

A Balti Flotta Szárazföldi és Partvédelmi Erői fő erejét a 79. gépesített 
lövészdandár és a 7. gépesített lövészezred képezi. Ezeken az erőkön kívül a flotta 
alárendeltségébe tartozik még a 336. tengerészgyalogos-dandár is. 

A Kalinyingrádi Különleges Körzet területén állomásozó szárazföldi 
komponens nehézfegyverzetét, elsősorban harckocsijait, tüzérségi eszközeit és 
páncélozott harcjárműveit jelentős mértékben csökkentették az elmúlt néhány évben. 
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2008-ban még több mint 800 db T–72 típusú harckocsival, csaknem 1000 db BMP–
1, BMP–2 és BTR–80 típusú páncélozott harcjárművel, valamint mintegy 350 db 
100 mm feletti űrméretű tüzérségi eszközzel rendelkezett a csoportosítás. Mára ereje 
mintegy 200 harckocsira, 600 páncélozott harcjárműre és 200 tüzérségi eszközre 
csökkent. 

Fekete-tengeri Flotta 

A Fekete-tengeri Flotta felelősségi területe a Fekete-, valamint a Földközi-
tenger. A Montreux-i szerződés korlátozza a tengeralattjárók áthaladását a 
Boszporuszon, ezért a Földközi-tengeren az Északi Flotta tengeralattjárói 
tevékenykednek. 

A Szovjetunió felbomlását követően a Fekete-tengeri Flottát felosztották 
Oroszország és az önállóvá vált Ukrajna között. A flotta felosztásáról szóló 
szerződést csak heves viták, hosszas tárgyalások után 1997 májusában kötötte meg 
Oroszország és Ukrajna. A flottamegosztási egyezmény értelmében 2017-ig 
Oroszország – bérleti díjért – továbbra is használhat néhány támaszpontot és kikötőt 
a Krím-félszigeten. 

Oroszország bérleti díj fejében használhatja a Szaki légitámaszpontot, ahol 
az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó fedélzeti repülőezrede számára már 
korábban egy kiképző központot építettek. Oroszország kötelezte magát, hogy az 
általa használt támaszpontokon 25 ezer főnél több katonát nem állomásoztat, és az 
általa bérelt bázisokon nem helyez el nukleáris fegyvereket. 

A Fekete-tengeri Flotta állományába jelenleg 3 cirkáló, 1 romboló, 2 fregatt 
és 1 dízel-elektromos hajtóműves támadó tengeralattjáró tartozik. 

A flotta legfontosabb és legnagyobb támaszpontja Szevasztopol, ezenkívül 
Novorosszijszkban, Tuapszéban, Tyemrjukban és Feodiszijában állomásoznak a 
flotta hajói. A Fekete-tengeri Flotta parancsnoksága Szevasztopolban található. 

A Fekete-tengeri Flotta repülőerői jelentős mértékben csökkentek az elmúlt 
években. Napjainkban egyetlen, Szu–24 típusú repülőgépekkel – amelyek zöme nem 
hadra fogható – felszerelt repülőezreddel és néhány helikopteralakulattal 
rendelkezik. (A flotta alárendeltségébe tartozó repülőalakulatok a haditengerészeti 
légierő alfejezetben, a 4. táblázatban találhatók.) 

A Flotta szárazföldi komponensét a Szevasztopolban (Ukrajna) állomásozó 
810. tengerészgyalogos-dandár alkotja. 

A haditengerészet flottái közül a Fekete-tengeri Flotta hadrafoghatósága a 
legalacsonyabb. Mivel a Fekete-tenger térségében az orosz érdekeket nem 
fenyegetik komolyabb veszélyek, ezért a haditengerészet vezetése nem fordított 
kellő figyelmet a flotta harcképességének fenntartására, hajóegységeinek és 
légierejének fejlesztésére. 

A flotta alárendeltségébe tartozó hajóegységek között találhatóak a 
haditengerészet legöregebb egységei. A Fekete-tengeri Flotta cirkálóinak 
átlagéletkora 33 év, egyetlen megmaradt rombolója 41 éves, fregattjainak 
átlagéletkora pedig 29,5 év. 
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A Fekete-tengeri Flotta áttelepítésének helyzete 

Ukrajna függetlenné válását követően, öt évig tartó tárgyalások után, 1997. 
május 28-án Pavlo Lazarenko ukrán és Vikor Csernomirgyin orosz kormányfő 
aláírta a Fekete-tengeri Flotta megosztásáról, valamint az orosz erők ukrán területen 
való állomásoztatásáról szóló egyezményt. 

Az egyezmény értelmében a felek között 50–50%-ban megosztásra került a 
Fekete-tengeri Flotta, de Oroszország visszavásárolhatott több korszerűbb hadihajót; 
az egyezmény lehetővé tette, hogy Szevasztopol kikötőjét Oroszország 20 évig, 
97,75 millió dollár/év bérleti díj ellenében használja; Oroszország hitelt biztosít 
Ukrajnának és fizet a nukleáris fegyverek 1992-es, Oroszországnak történő 
átadásáért; valamint kimondta, hogy a Krím-félsziget jogilag és területileg is 
Ukrajna részét képezi.24 

A szevasztopoli bázis kulcsfontosságú az orosz Fekete-tengeri Flotta 
számára. A Krím-félsziget központi helyen fekszik, így jól ellenőrizhető onnan a 
Fekete-tenger teljes térsége. A bázis építését több mint 200 évvel ezelőtt kezdték, és 
azóta folyamatosan korszerűsítették, fejlesztették, így képes lényegében bármilyen 
méretű és merülésű hajókat fogadni, jelentős javító, tárolókapacitásokkal 
rendelkezik. A Fekete-tenger oroszországi partszakaszain nincs egyetlen közel 
hasonló adottságú kikötő, ráadásul a tenger keleti partvidéke lényegesen sekélyebb, 
így nagyméretű hajó befogadására nem alkalmas. 

Az egyezmény megkötését követően Oroszországnak fel kellett gyorsítania 
az orosz flotta hazai területen történő elhelyezése feltételeinek kialakítását. 2004-ben 
az orosz kormány jóváhagyta „A Fekete-tengeri Flotta bázisrendszerének 
létrehozása az Oroszországi Föderáció területén 2005–2020 között” elnevezésű 
programot. A program értelmében a novorosszijszki bázis fejlesztésére 2007–2012 
között 12,3 milliárd rubelt fordíthatnak. Ennek keretében kiépítettek több 
kikötőhelyet, felépítették a bázis kiszolgáló épületeit, és megkezdték két védőmóló 
építésének előkészítését is. 

Az ukrán–orosz megállapodás ellenére a két fél között rendszeresek a 
nézeteltérések, súrlódások. A felek rendszeresen felhasználják az orosz flotta 
jelenlétét politikai céljaikra, ezek miatt többször érezhetően megromlott az amúgy is 
feszültségekkel terhelt orosz–ukrán viszony. A legsúlyosabb incidensre 2008 
augusztusában, a grúziai konfliktus idején került sor, amikor Viktor Juscsenko 
akkori ukrán elnök kiadott egy elnöki utasítást, amelynek értelmében az orosz 
hadihajóknak és repülőgépeknek előre be kellett volna jelenteniük az ukrán 
hatóságoknak mozgásukat.25 Az orosz vezetés heves tiltakozással reagált Juscsenko 
intézkedésére, amelyet amúgy az ukrán fél nem is tudott volna érvényre juttatni, és 
végül az orosz hadihajók akadálytalanul vettek részt a grúz–orosz konfliktusban. 

                                                        
24  Ukraine, Russia, and the Black Sea Fleet Accords. 

http://wws.princeton.edu/research/cases/ukraine.pdf, letöltés: 2010. 02. 27. 
25  http://en.rian.ru/world/20080813/116020526.html, letöltés: 2010. 02. 27. 
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A 2008 augusztusa óta eltelt időszakban is többször volt politikai 
csatározások terepe az orosz flotta. Ukrajnában 2010-ben elnökválasztást tartottak, 
amelyen a nyertes, Viktor Janukovics egyik első nyilatkozatai között szerepelt, hogy 
nem zárja ki, hogy az orosz erők 2017 után is Szevasztopolban maradjanak.26 
Figyelembe véve, hogy valószínűleg az orosz fél nem képes 2017-ig kiépíteni a 
teljes infrastruktúrát honi területen, így – Ukrajna egyetértése esetén – a flotta egy 
részének ukrán területen maradása prognosztizálható. 

A 2008. augusztusi orosz–grúz fegyveres konfliktust követően az orosz 
vezetés megállapodott az Oroszország által független államként elismert Abházia 
vezetésével, hogy az abháziai Ocsamcsirában haditengerészeti bázist létesítenek az 
orosz haditengerészet részére. A bázis építési munkálatainak előkészítését már 
megkezdték. A tervek szerint a bázis létrehozását követően néhány kisebb orosz 
hadihajó állomásozhat majd ebben a kikötőben. 

Kaszpi Flottilla 

A flottilla az orosz haditengerészet legkisebb önálló egysége, amely a 
Kaszpi-tenger ellenőrzéséért felelős. 

A Szovjetunió felbomlását követően a flottilla hajóegységeit egyenlő 
részben felosztották a szovjet Kaszpi Flottillát a négy tengerparti utódállam, 
Oroszország, Azerbajdzsán, Kazahsztán és Türkmenisztán között. 

A Flottilla szakmai irányítását a haditengerészet főparancsnoksága végzi, 
ugyanakkor hadműveleti szempontból az Észak-kaukázusi Katonai Körzet 
alárendeltségébe tartozik. Állományában 1 fregatt és mintegy 50 kisebb hajóegység 
(rakéta- és torpedónaszád, partraszállító hajó és aknaszedő hajó) található. 

A flottilla fontosabb támaszpontjai Kaszpijszk és Asztrahany. A flottilla 
parancsnoksága Asztrahanyban található. A Kaszpi Flottilla nem rendelkezik saját 
repülő erőkkel. 

Az 1999. évi csecsenföldi konfliktusban különösen jól szerepeltek a tengerész-
gyalogosok, ezért az orosz katonai vezetés megkezdte az Észak-Kaukázus mellett 
állomásozó flottillához tartozó tengerészgyalogos erők fejlesztését, abból a célból, 
hogy szükség esetén alkalmazásra kerüljenek a térségben tevékenykedő szélsőséges, 
szakadár mozgalmak és terroristák ellen. A korábbi egy tengerészgyalogos-zászlóaljat 
tengerészgyalogos-dandárrá fejlesztették. A csecsenföldi helyzet viszonylagos 
rendeződése, a haderő rendfenntartásból való kivonását követően azonban 2009-ben 
felszámolták a Kaszpijszkban települt 77. tengerészgyalogos-dandárt, helyette két 
önálló tengerészgyalogos-zászlóalj maradt a térségben. 

                                                        
26  http://en.rian.ru/world/20100213/157869607.html, letöltés: 2010. 02. 27. 
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A haditengerészeti légierő 

A haditengerészeti légierő korábban a szovjet haditengerészet egyik 
legfélelmetesebb csapásmérő eszköze volt, amely 1990-ben mintegy 1300 repülőgéppel 
és 400 helikopterrel rendelkezett. A repülőgépek között volt 120 db Tu–22M 
Backfire típusú bombázó repülőgép, nagyszámú tengeralattjáró-elhárító repülőgép 
és helikopter, valamint számos vadász- és vadászbombázó repülőgép. A flotta 
légiereje jelentős légi utántöltő és elektronikai hadviselési kapacitással is 
rendelkezett. Képes volt önállóan tevékenykedni, biztosítani a haditengerészet 
felszíni hajókötelékei számára létfontosságú légi támogatást. Nagy hatótávolságú 
bombázó repülőgépei – komoly légi utántöltő és rádióelektronikai támogatás mellett 
– állandó fenyegetést jelentettek a NATO Atlanti-óceán északi és a Norvég-tenger 
térségében tevékenykedő flottacsoportosításai, elsősorban az amerikai és brit 
repülőgép-hordozók vezette kötelékek számára. 

Az orosz haditengerészet flottái továbbra is rendelkeznek szervezetszerű 
repülőalakulatokkal, de erejük a korábbiakhoz képest már lényegesen korlátozottabb. 
A haditengerészeti légierő állományába jelenleg mintegy 50 db járőrrepülőgép, 
100 db bombázó repülőgép, 60 db vadászrepülőgép, valamint 90 db helikopter 
tartozik, a repülőgépek és helikopterek zöme azonban nem hadrafogható. 

A haditengerészeti légierő alakulatait27 az alábbi táblázat szemlélteti. 

4. táblázat 
A haditengerészeti légierő alakulatai 

Szervezet/Alakulat megnevezése Települési helye Repülőgéptípusok 
Haditengerészeti Erők Főparancsnoksága 
?. szállítórepülő alakulat Moszkva-Osztafjevo An–12/26/72, Il–18/20 
Északi Flotta 
924. bombázórepülő-ezred Olenyegorszk TU–22M3 
279. repülőgép-hordozó fedélzeti repülőezred Maljavr 

(Admiral Kuznyecov 
fedélzeti ezrede) 

Szu–33, Szu–25 

830. tengeralattjáró-felderítő helikopterezred Szeveromorszk Ka–27/29 
73. tengeralattjáró-felderítő repülőezred Kipelovo Tu–142 
403. tengeralattjáró-felderítő repülőezred Szeveromorszk Il–38, Be–12 
Balti Flotta 
689. vadászrepülő-ezred Cskalovszk Szu–27 
4. bombázó repülőezred Csernyahovszk Szu–24 
398. vegyes repülőszázad Hrabrovo An–26, Tu–134 
?. tengeralattjáró-felderítő helikopterezred Donszkoje Ka–27/29 
Fekete-tengeri Flotta 
?. szállítórepülő-ezred Kacsa An–12/26 
318. tengeralattjáró-felderítő helikopterezred Kacsa Ka–27, Be–12, Mi–14 
?. tengeralattjáró-felderítő helikopterezred Anapa Ka–25 
43. bombázó repülőezred Gvargyejszkoje Szu–24 
Csendes-óceáni Flotta 
?. bombázórepülő-ezred Alekszejevka TU–22M3 
310. tengeralattjáró-felderítő repülőezred Alekszejevka Tu–142, Il–38 
?. tengeralattjáró-felderítő helikopterezred Nyikolajevka Ka–27/29 

                                                        
27 www.warfare.ru, letöltés: 2010. 02. 24. 
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A haditengerészet repülőgépei közül az ellenséges felszíni kötelékek elleni 
csapásmérésre elsősorban a Tu–22M3 (Backfire C), valamint a Szu–24 (Fencer) 
bombázó repülőgépek alkalmasak. 

Haditengerészeti járőrtevékenységre és tengeralattjáró-felderítésre, illetve a 
felderített tengeralattjárók megsemmisítésére elsősorban a Tu–142 (Bear J/F), az Il–
38 (May) és Be–12 (Mail) típusú repülőgépek, továbbá a Kamov Ka–25, Ka–27, 
Ka–29 és Ka–32 helikopterek alkalmazhatóak. 

A haditengerészeti légierő a légierővel összevetve rosszabb helyzetben van. 
A pénz-, üzemanyag és alkatrészhiány következtében csak a legtapasztaltabb pilóták 
repülhetnek a legtöbbet, míg a fiatal, tapasztalatlan pilóták kiképzésére gyakorlatilag 
nem jut repülési idő. A repülőalakulatok repülőgépeinek jelentős része, akár 
háromnegyede nincs bevethető állapotban. 

Külön gondot jelent az, hogy az Admiral Kuznyecov fedélzeti repülőezrede 
részére különösen fontos, a repülőgép-hordozó fedélzetét mintázó kiképzési 
komplexum Ukrajnában található. A repülőgép-hordozó építésével párhuzamosan a 
Krím-félszigeten található Szaki gyakorlótéren építették meg a hajófedélzeti pilóták 
kiképzésére szolgáló, a hajófedélzethez hasonló NITKA kiképzési komplexumot. A 
komplexumot érintették az Ukrajna és Oroszország közötti problémák is, de 
egyelőre az orosz haditengerészet még igénybe veszi a kiképzésre. Oroszország 
azonban tervezi, hogy saját területén hasonló kiképző komplexumot épít ki, az 
Azovi-tenger közelében. A tervek szerint 2012-re kell kiépíteni a komplexumot, 
költsége 24 milliárd rubelre tehető.28 

A tengerészgyalogság 

Az orosz tengerészgyalogság 1705-ben jött létre, amikor I. (Nagy) Péter cár 
megalakította az első tengerészgyalogos-ezredet a Balti Flotta alárendeltségében. A 
második világháború végére a tengerészgyalogság létszáma elérte a 100 000 főt. A 
világháború után a tengerészgyalogságot feloszlatták, majd az 1960-as évek elején 
ismét felállították, és létszáma 1989-re elérte a 17 000 főt. 

A tengerészgyalogság az orosz fegyveres erők elit erői közé tartozik. 
Mindegyik flotta és a Kaszpi Flottilla egyaránt rendelkezik tengerészgyalogos 
erőkkel. A tengerészgyalogság összlétszáma mintegy 7000 fő. 

Az orosz hadművészetben a tengerészgyalogságot támadó és védelmi 
jellegű feladatok végrehajtására egyaránt tervezik. Tevékenységi körükbe tartozik az 
ellenséges tengeri deszantok elleni védelem, a partraszálló műveletek végrehajtása, 
valamint a partvédelmi tüzér csapatok támaszpontjainak védelme. 

A tengerészgyalogság szervezeti felépítését29 az 5. táblázat szemlélteti. 

                                                        
28  http://www.en.rian.ru/russia/20090506/155003869.html, letöltés: 2010. 02. 28. 
29  www.warfare.ru, letöltés: 2010. 02. 24. 
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5. táblázat 
 

A tengerészgyalogság szervezeti felépítése 
 

Szervezet/Alakulat megnevezése Települési helye 
Északi Flotta 
61. tengerészgyalogos-ezred Szputnyik 
Balti Flotta 
336. tengerészgyalogos-dandár Baltyijszk 
Fekete-tengeri Flotta 
810. tengerészgyalogos-dandár Szevasztopol 
Csendes-óceáni Flotta 
165. tengerészgyalogos-dandár Vlagyivosztok 
Kaszpi Flottilla 
?. tengerészgyalogos zászlóalj Asztrahany 
?. tengerészgyalogos zászlóalj Kaszpijszk 

 

Az orosz hadműveleti elképzelések szerint a tengerészgyalogság támadó 
műveletet elsősorban partraszállás során végez. A csapatokat a hajókról különböző 
partraszállító járművekkel, úszó harcjárművekkel, légpárnás hajókkal, illetve 
helikopterekkel teszik partra. A Szovjetunió utolsó éveiben még jelentős számú 
partraszállító hajót és légpárnás járművet állítottak szolgálatba, azonban az ország 
gazdasági válsága következtében a haditengerészet kénytelen volt többségüket 
kivonni a szolgálatból. 

A tengerészgyalogság fő feladata az elmúlt két évtizedben elsősorban a 
szárazföldi erők megerősítése volt az 1994–1996 közötti, illetve az 1999. évi 
csecsenföldi hadműveletek során. A tengerészgyalogság könnyű fegyverzetű, jól 
kiképzett, valamint orosz viszonylatban jó erkölcsi állapotú erői kiválóan 
alkalmasak voltak a helységharcokban, amelynek során kis csoportokban 
tevékenykedve eredményesen alkalmazták őket a gerilla-hadviselést folytató csecsen 
fegyveresekkel szemben. Az elmúlt tíz év legjelentősebb külföldi harci bevetésére 
2008-ban a grúz–orosz fegyveres konfliktus során került sor. 

A partvédelmi rakéta-tüzér alakulatok  

Minden flotta rendelkezik partvédelmi rakéta-tüzér alakulatokkal. A 
partvédelmi rakéta-tüzér csapatok védelmi jellegű feladatokat oldanak meg, 
felelősek a haditengerészet támaszpontjainak védelméért. Fő feladatuk a támadó 
ellenséges haditengerészeti kötelékek tűz- és rakétacsapásokkal történő megsemmisítése. 

Fő fegyverzetüket Bereg típusú 130 mm-es partvédelmi lövegek, valamint 
SSC–3/Styx hajó elleni rakéták képezik. A haditengerészet vezetése tervezi a 
partvédelmi rakéták cseréjét. A tervek szerint a közeljövőben egy H–35 Bal 
(SSC–6/Stooge) típusú partvédelmi rakétákkal felszerelt osztályt telepítenek 
Kaszpijszkba. 
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tengeralattjáró 
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Külföldi bázisok 

A Szovjetunió a hidegháború idején számos „baráti szocialista” ország 
kikötőit alkalmazhatta haditengerészetének előretolt bázisaként. Szíriában Tartusz 
kikötőjében, Vietnamban Cam Ranh-nál, Kubában Havannánál, Líbiában és 
Jemenben és még néhány más országban rendszeresen megfordultak szovjet 
hadihajók. A Szovjetunió szétesésével, sok volt szocialista ország NATO-taggá 
válásával, valamint a világpolitikai helyzet változásával megszűnt ez a 
bázisrendszer, Oroszország ma csak Ukrajnában és a szíriai Tartusz kikötőjében 
tartja fenn jelenlétét. 

Tartusz kikötője jelenleg az egyetlen földközi-tengeri kikötő, ahol orosz 
hadihajók állomásozhatnak. A kikötőben általában egy orosz javítóhajó állomásozik 
állandó jelleggel, és a Földközi-tengerre a Fekete-tengeri, az Északi és a Balti 
Flottától beérkező hajóegységek rendszeresen kikötnek itt. A közelmúltban a kikötő 
különösen jól jött az orosz haditengerészet számára, amikor a meghibásodott 
Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozót a Törökországban bekövetkezett baleset 
után Tartuszba kellett bevontatni javításra. 

Az orosz haditengerészet 2009. évi Közép-Amerikában és a Karib-tenger 
térségében tett manőverei során, hosszú évek óta először, egy orosz hadihajó ismét 
kikötött Havannában. 

Figyelembe véve, hogy az orosz haditengerészet az utóbbi években ismét 
megkezdte nagytávolságú manőverek végrehajtását, valamint aktívan részt vesz a 
kalózkodás elleni harcban Szomália partjainál, egyre nagyobb szüksége lesz az 
országtól távoli térségekben lévő bázisokra, kikötési lehetőségekre. Ennek alapján 
várható, hogy ismét megkezdik a tárgyalásokat néhány korábbi, Oroszországgal 
továbbra is jó kapcsolatot fenntartó országgal bázisaik igénybe vétele érdekében. 

Első lépésként a tartuszi kikötőt bővítik. 2009-től 50 fős orosz állomány és 
három úszó móló van Tartuszban, amelyek több hajó kikötését biztosítják.30 
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TORMA BÉLA EZREDES 

TÁVKÖZLÉSI MESTERSÉGES HOLD RENDSZEREK 
ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYOK – III.* 
 

Ahogy az űrtávközlést támogató technológia fejlődött, úgy váltak egyre 
összetettebbé és kifinomultabbá a távközlési mesterséges hold rendszerek. A 
távközlési műhold híradás és műsorszórás behatolt a köztudatba, és különböző 
társadalmi, gazdasági és katonai érdekeltségek találták meg számításaik megoldását 
a mesterséges hold híradásban. Kiderült, hogy a cégek, társaságok magánhálózatainak 
működtetése gyors belső ellenőrzést, hatékonyabb működésszabályozást, nagyobb 
titkosságot, és alacsonyabb költségkihatást biztosít bármely adatforgalom részére. 
Ezek a privát hálózatok (private satellite networks) nagyon kis apertúrájú terminálok 
(Very Small Aperture Terminal – VSAT) néven terjedtek el a szakmai köztudatban. 
Az elnevezés a műholddal kommunikáló nagyon kisméretű antennáktól származik. 

Más alkalmazások is, mint a globális mobil kommunikáció, a személyi 
kommunikációs hálózatok, valamint a közvetlen képi közvetítés (direkt video-
műsorszórás) elsődlegesen csak távközlési műhold rendszereken valósítható meg. 

A VSAT mellett a fejlődési irányt az „Irídium” globális hálózata nyitotta 
meg 66 pályára bocsátott műhold flottájával. Ez a flotta bárki részére, a Föld 
bármely pontjáról lehetővé teszi a műholdas kommunikációs összeköttetést a Föld 
bármely más pontjára. 

A távközlés mesterséges hold rendszerek fejlődési irányait képviselő 
rendszerek ismertetését a VSAT-tal folytatjuk. 

NAGYON KIS APERTÚRÁJÚ TERMINÁL HÁLÓZATOK – VSAT 

A számítógépes hálózatok megjelenése és ezzel együtt a szelektív feldolgozás 
vezetett az olyan szabvány üzleti szolgáltatásokhoz (tranzakciókhoz), mint az online 
hiteljóváhagyás, eladási adatátutalások, elektronikus levelezés, pénzösszegek 
elektronikus átutalása, üzleti TV, nagy sebességű képtávíró-átvitel, és a 24 órán át 
rendelkezésre álló elektronikus adatbázisok. A felhasználók részére ezek a 
szolgáltatások földi hálózatokon keresztül is elérhetők, azonban a bérelt vonalú 
szolgáltatások alacsony forgalom esetén, vagy a nagy távolság miatt költségesek, 
ezenkívül a földi infrastruktúra kiépítése egyes ritkán lakott térségekben nem 
kifizetődő. 

Alternatív megoldásként jelentkezik a nagyon kis apertúrájú hálózat, mely 
egy elosztóközpontból (hub) és a mesterséges holdakkal összeköttetésben álló 
számos terminálból, VSAT-állomásból áll. A terminálok antennáinak átmérője 1,2–
2,4 m. A földi hálózatokkal összehasonlítva a VSAT több jelentős előnnyel bír. 

                                                        
*  A tanulmány I. része a Felderítő Szemle 2009/3. számában (VIII. évfolyam 3. szám, 2009. október, 

129–150. o.), II. része a 2009/4. számában (VIII. évfolyam 4. szám, 2009. december, 118–142. o.) 
jelent meg. 
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Ilyenek: alacsony működtetési költség, egyszerű karbantartás, a hálózat könnyű 
bővíthetősége további terminálokkal. 

VSAT földi szegmens általános leírása 

Egy tipikus VSAT-hálózat egy vezető földi állomásból (master earth station 
– MES) és távoli állomásokból (remote sites), más néven VSAT-terminálokból 
(VSAT-állomásokból) áll. 

A VSAT-rendszerek csillaghálózat és vegyes topológia1 szerint szerveződhetnek. 

Csillagtopológia (star topology), melyben egy központi állomás, mint 
hálózatot működtető központ (Hub) a műholdon keresztül hozza létre a VSAT-októl 
(termináloktól) és azok felé irányuló összeköttetéseket. Egy ilyen hálózatot 
szemléltet az alábbi ábra: 

 

 
Kétirányú VSAT-csillaghálózat 

                                                        
1  Egy hálózat topológiája a hálózathoz tartozó csomópontok közötti kapcsolatokat határozza meg. Egy 

adott csomópont egy másik csomóponthoz, vagy több másik csomóponthoz kapcsolódhat, különböző 
minták szerint. Ilyen a csillagtopológia, amelyben minden csomópont kapcsolatban áll a központi 
csomóponttal (Hub-bal). 

HUB 

VSAT 

VSAT 
VSAT 

VSAT 

VSAT 

VSAT 

VSAT 

Hálózatirányító 
központ 
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Csillagtopológia esetén a terminálok száma nagyon nagy. A rendszer lelke 
a nagykapacitású központi vezérlőegység, a Hub. Alapvető funkciója a teljes 
rendszer felügyelete: az adatforgalom irányítása és figyelése; a frekvencia és az 
időrések kiosztása; a hálózat- és rendszerállapot figyelése; VSAT-terminálok, 
hálózati interfészek és műholdcsatornák törlése vagy hozzáadása; hálózatrészek 
tiltása vagy engedélyezése. Minden adat áthalad a Hub-on, ennek következtében az 
adó és a vevő között mindig két műholdas összeköttetés van. 

A hálózattopológiában (mesh topology) minden VSAT-terminál egy másik 
terminállal csak a holdon keresztül létesít összeköttetést: 

 

 
 

Kétirányú VSAT vegyes (mesh) hálózat 
 
Ha a rendszer csak a műholdat és VSAT-terminálokat tartalmaz, 

hálóstruktúráról beszélünk. Akkor alkalmazzák, ha kisszámú terminál kommunikál 
egymással, ugyanis nagy a sávszélesség-igénye. Ennek oka, hogy a rendszerfigyelő 
és vezérlő egység (Hub) hiánya miatt az ütközések2 elkerülése végett minden 
felhasználó között előre definiált frekvenciájú összeköttetésnek kell rendelkezésre 
állnia (hat terminál esetén ez 30 deklarált csatorna). Előnye, hogy nincs szükség a 
Hub üzemeltetésére; másrészt bármely felhasználó bármikor tud bármelyik másik 
terminállal kommunikálni (nincs sorban állás). 

                                                        
2  Az ütközés jelenségét később részletesen tárgyaljuk. 
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A VSAT-hálózat topológiája rendszerint csillag formáció, melyben a 
központi vezető állomás szerepét a Hub tölti be. A hálózatban a VSAT-terminálok a 
Hub által kiszolgált csomópontok. A csillag formáció nagyon rugalmas hálózat, 
könnyen lehetővé teszi a bővítését további terminálokkal, illetve egyszerűsítését 
azok kivonásával anélkül, hogy befolyásolnák a többi csomópont által nyújtott 
szolgáltatást. A csillaghálózat „egyugrásos” (single-hop) és „kétugrásos” (double-
hop) kapcsolatokat (összeköttetéseket) létesíthet. Az „egyugrásos” összeköttetés 
esetén az adatcsere a távoli terminál és a Hub között valósul meg, míg a „kétugrásos” 
összeköttetés esetén, egyik termináltól egy másik terminálhoz az üzenetek a Hub-on 
keresztül jutnak el. Így a „kétugrásos” kapcsolatban a Hub-nak vennie kell az adatokat, 
biztosítania kell minden szabályozó jelet, és továbbítania a közleményt a címzett 
terminálhoz. 

A korszerű, tiszta hálózat (fully-meshed) topológiák lehetővé teszik a távoli 
terminálok számára az „egyugrásos” összeköttetés létesítését, és a Hub szerepe 
ilyenkor csak a belépés vezérlésére korlátozódik. 

Létezik még a vegyes hálózat, mely a csillag- és a hálózattopológia 
kombinációja. 

A VSAT-szolgáltatásokhoz sorolhatjuk, de legtöbb esetben csak egyirányú 
kommunikációt tesznek lehetővé a különböző holdon sugárzott digitális video-
műsorszóró (Digital Video Broadcast via Satellite – DVB-S) adások. Ezek a 
legelterjedtebb, nem telepítési engedélyhez kötött VSAT-szolgáltatások, melyek 
tulajdonképpen a GEO műholdról lesugárzott és szabadon vehető adások. A vett jel 
kiindulópontja egy nagyteljesítményű, földi állomás (Hub), ahová a különböző tévé- 
és rádiócsatornák érkeznek. A csatornákat multiplexelik modulálják, erősítik, majd a 
nagyfrekvenciás jelet fellövik a műholdra. 

Egyre jobban elterjednek a HDTV (High Definition TV) szolgáltatások. A 
kifejezetten nagy felbontású házimozi-rendszerek képernyői számára sugárzott 
adások általános jellemzője, hogy az egész 36 MHz-es transzpondert teljesen kitöltő 
digitális jel egyetlen, vagy csak néhány nagy felbontású csatornát foglal magában. 

A VSAT gazdaságossága részben a kisméretű antennák és a kisteljesítményű 
adók által érhető el. Azonban ezekkel a berendezésekkel gyakran nehéz, esetenként 
lehetetlen létrehozni a terminálok közötti egyugrásos összeköttetést kielégítő feltételeket. 

A VSAT-hálózatok általános technikai jellemzése 

A VSAT-hálózatok a C-sávban (6/4 GHz) és a Ku-sávban (14/12GHz) 
működnek. A C-sávot az Egyesült Államokban elsősorban széles spektrumú 
eljárásokra tartják fenn. Ez szükséges ahhoz, hogy csökkentsék az interferenciát 
okozó jeleknek a spektrum teljesítménysűrűségét, melyek a 6/4 GHz tartományban 
üzemelő földi hálózatok és más távközlési holdak jeleitől származhatnak. A széles 
spektrumú eljárás szükséges ahhoz is, hogy kiegyenlítsék a távol települt terminálok 
kicsi antennáinak alacsony nyereségét. Sajnálatos módon a széles spektrum a 
transzponder kapacitását túlságosan leterheli, azonban a Ku-sávban az interferenciát 
okozó jelek hiánya lehetővé teszi a transzponder kapacitásának hatékony kihasználását. 
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A VSAT-terminálok üzemelhetnek csak vételi, valamint adás/vétel 
üzemmódban. A csak vételt biztosító terminálok számára egy központ biztosítja az 
adatbázist és frissíti azt a terminálok felé. Az adás/vétel üzemmódú terminálok teljes 
interaktív összeköttetést biztosítanak a távoli állomások és a Hub, sőt még 
közvetlenül is a távoli állomások között (csak a tiszta hálózati topológia esetén). 

A VSAT-hálózatok 9,6 kbit/s–1,544 Mbit/s közötti adatátviteli sebességet 
(szabvány T1 vivő – a standard T1 carrier) biztosíthatnak. Ezek a hálózatok a 
vivőnként egycsatornás hozzáférési eljárást3 alkalmazzák. A C-sávú hálózatokra az 
56 kbit/s, vagy ettől kisebb adatátviteli sebesség a jellemző, míg a Ku-sávon 
bonyolítják a nagyobb sebességű adatforgalmat. 

Mint már említettük, a VSAT-hálózatra a csillagtopológia jellemző és a 
csillag vezető állomása (MES) a Hub. Ebben a konfigurációban a VSAT-állomások 
képviselik a csomópontokat. Mindegyik VSAT-állomás a Hub-hoz, vagy azon 
keresztül kommunikál. A VSAT – Hub összeköttetés irányt becsatlakozó szakasznak 
(inbound link), míg a Hub – VSAT összeköttetési irányt kicsatlakozó szakasznak 
(outbound) nevezik. 

Az „egyugrásos” üzemmódban a távvezérelt VSAT-ok a Hub-bal lépnek 
összeköttetésre. Ez a konfiguráció tipikusan üzleti célokat szolgál, melynek egy 
központja és több tagállomása van, melyeknek nem szükséges egymással 
kommunikálni. Ez a „single hop” alapüzemmódja. 

A VSAT-ok egymás közötti kommunikációját a „kétugrásos” üzemmód 
biztosítja. Ebben az esetben mindegyik VSAT a Hub-on keresztül veszi fel az 
összeköttetést a másikkal. Ilyenkor a Hub hajtja végre az adatok dekódolását, a 
demultiplexelést, a jelek regenerálását, továbbá újrakódolását és multiplexelését a 
kimenő szakasz részére. Egy jól megtervezett csillaghálózat mind az „egyugrásos”, 
mind a „kétugrásos” üzemmódban képes működni. 

A gazdaságosság követelményének (kis antennák, alacsony adóteljesítmény) 
megfelelően, a VSAT-hálózat teljesítmény korlátozott. Következésképpen a VSAT-
hálózatban a teljesítménymegőrző modulációs eljárások kerültek előtérbe, mint a 
2PSK és a QPSK. 

A VSAT-hálózat távoli állomásai által használt kis antennaméretek néhány 
olyan vonatkozásra irányítják figyelmünket, melyek a hagyományos távközlési 
mesterséges hold rendszereknél nem jelentkeznek. 

Egyrészt ilyen, hogy a rendelkezésre álló kis antennák alacsony nyeresége az 
SCPC -nek4 egy látványos választási lehetőségét nyújtja. Ugyanis a vivőnként egy 
csatorna alkalmazása nem ad okot az intermodulációs torzítás felőli aggodalomra, és a 
magas vivő spektrális sűrűség nyugodtan telítésbe viheti a műhold transzpondert. 

                                                        
3  A vivőnként egycsatornás hozzáférés protokoll esetén minden vivőfrekvenciát csak egy jellel 

modulálnak. 
4  Az FDMA és TDMA esetén a hozzáférés vezérlési formái: 

– a vivőnként egycsatornás (Single Channel Per Carrier – SCPC) és 
– a vivőnként többcsatornás (Multiple Channel Per Carrier – MCPC) eljárás. 
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Ezek a jellemzők a transzponderben rendelkezésre álló teljesítmény felhasználást 
hatékonnyá teszik. Sajnálatos módon a vivő spektrumsűrűsége viszont elegendően 
nagy ahhoz, hogy más hálózatok holdjaival interferencia lépjen fel. 

Másrészt a kicsi antenna hatásos felület miatt kialakuló, viszonylag széles 
sugárnyaláb-karakterisztika interferenciaforrásként jelentkezik más hálózatok 
holdjai felé. Ez viszont a széles spektrumú eljárások5 alkalmazását helyezi előtérbe. 
Az erősen lecsökkentett spektrumsűrűség csökkenti az interferencia létrejöttének 
valószínűségét a többi vevővel, melyek nem ugyanazt az álvéletlen kódot használják 
a széles spektrum megvalósításához. Lényegében vételnél az eredeti jel 
visszaállítása a célja az álvéletlen kód alkalmazásának, tehát az adóoldali spektrum 
kiterjesztés fordított műveletét hajtja végre. Az álvéletlen kódnak a hozzáadása a 
vett jelhez azt eredményezi, hogy a széles spektrumú nyereségnek (az egy 
információs bitre eső kód-chipek száma) megfelelő mértékben szétterít minden más 
keskenysávú jelet a vevő sávszűrőjében. Ennek az eljárásnak a hátránya, hogy az 
alacsony spektrumsűrűség és a széles átviteli sáv miatt a hold transzponder 
kapacitása nem használható ki gazdaságosan. 

Mi az előnyösebb? A széles spektrum alkalmazása egy lecsökkentett 
interferenciaképességgel, és ezáltal egy alacsony transzponder-hasznosítással, vagy 
az SCPC alkalmazása erős interferenciaképződéssel és hatékony transzponder-
kihasználással? A választás lehetősége a VSAT-hálózatot tervező mérnököket illeti 
meg, akik figyelembe veszik a hálózattal szemben támasztott követelményeket és a 
környezeti tényezőket. 

A VSAT műhold szegmens 

A VSAT-hálózatok világméretű működését geostacionáris távközlési 
mesterséges holdak biztosítják, melyeket az Egyenlítő fölött, 35 786 km 
magasságban helyeznek pályára. Mivel ezek a holdak látszólag együtt forognak a 
Földdel, a földfelszínnek ugyanazon területét sugározzák be. Így a földi szegmens 
antennáinak nem kell holdkövető elektronikával és mechanikával rendelkezni. A 
műholdak antennarendszerei spot-, zóna- és féltekefedéseket (nyalábokat) hoznak 
létre. A holdak transzpondereinek tipikus sávszélessége 36 MHz. 

A VSAT-szolgáltatást nyújtó holdak területi fedésénél a hatékony 
frekvenciakihasználás érdekében rugalmasan alkalmazzák a különböző polarizációs 
eljárásokat. 

Példaként a kép egy, az afrikai kontinens fedését biztosító műhold általi 
„terület besugárzást” illusztrálja. A sárga terület mutatja a délkeleti zónanyalábot 
(SOUTH EAST ZONE beam), melyet a C-frekvenciasávban körkörös polarizációjú 
antennával hoznak létre. A C-frekvenciasávban, ugyanazon frekvencián, szintén 

                                                        
5  A széles spektrumú eljárások az információs jelet egy függetlenül generált kódjellel kombinálják 

(egyesítik), hogy módosítsák a modulált jel spektrumát. Az elnevezés a modulációs eljárásnak abból a 
jellegzetességből ered, hogy a széles spektrumú jelnek az átviteli sávszélessége jóval nagyobb, mint 
amit az információs jelmoduláció megkívánna. Az információs jel spektrumának kiszélesítése a jelet 
érzéketlenebbé teszi a zajokra, interferenciára és a rádiófelderítésre. 
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körkörös polarizációval sugárzó antenna európai területek zónafedését (NORTH 
EAST ZONE beam) biztosítja. A piros vonallal összekötött (halványzölddel 
alászínezett) teljes területet a zónanyalábokkal megegyező frekvencián, szintén 
körkörös polarizációval sugárzó 
keleti félteke- (EAST HEMI beam) 
nyaláb fedi, azonban a polarizáció 
iránya a zónanyalábokéhoz képest 
ellentétes. Tehát a hold ugyanazt a 
frekvenciát háromszor használja fel, 
kihasználva a sugárnyalábok térbeni 
szétválasztása és a különböző 
polarizációk nyújtotta lehetőséget. 
A példával kapcsolatosan meg kell 
említeni a C-frekvenciasáv és a 
körkörös polarizáció elsődleges 
használatának indoklását. Ugyanis a 
frekvenciasáv használata első-
sorban azokban a térségekben 
indokolt, ahol gyakoriak a heves 
esőzések, melyek csillapító hatása ebben a sávban kevésbé jelentkezik. Ugyanakkor 
az egyenlítői térségben számolni kell az ionoszféra Faraday-rotáció jelenségével, 
amely a lineáris polarizációk esetén súlyos interferencia-zavarokat okoz. Ez a 
körkörös polarizáció alkalmazásával kiküszöbölhető. 

A tipikus zónafedéseket 5° antenna sugárnyaláb szélességgel hozzák létre, 
amely a fősugárzási irányba 40 dBi nyereséget biztosít (a –3 dB-es pontoknál a 
nyereség 30 dBi). 

Spot-nyaláb fedés esetén az antenna sugárnyaláb szélesség 1-2°. 1,7° 
sugárnyaláb szélességet véve, a fősugárzási irányban a maximális nyereség 50 dBi 
(a –3 dB-es pontoknál a nyereség 40 dBi). 

A SES WORLD SKIES 
VSAT-szolgáltatásokat nyújtó 
NSS-5 távközlési mesterséges 
holdja nyolc sugárnyalábot képez 
le, melyből hat C-sávos és kettő 
Ku-sávos (alábbi kép). A C-sávos 
nyalábokból kettő féltekenyaláb (a 
képen sárgával kitöltött terület) és 
három zónanyaláb (narancsszínnel 
kitöltött terület). A globális nyaláb 
az egész Csendes-óceán térségét 
fedi (koncentrikus kék körökkel 
jelölve). A Ku-sávos spot-nyalábok 
(pirossal alászínezve) Ausztrália és 
Új-Zéland kommunikációs fedését 
biztosítják. 
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A globális területfedést egy geostacionáris műhold 17,4° nyílásszögű 
antennával hozhat létre. Azonban a globális, vagy zóna területfedés több spot-nyalábbal 
is biztosítható. Ezt az eljárást soknyalábos fedésként (multibeam coverage) ismerjük. 

Soknyalábos fedés esetén az elérhető nyereség ugyan felülmúlja a globális 
és zónafedés nyereségét, azonban a besugárzott térség csak korlátozott, kisebb 
kiterjedésű területre biztosít távközlési szolgáltatást. Nagy nyereségű globális 
területfedés érhető el több, egymást átlapoló, több spot-nyaláb kisugárzásával, 
melyet a holdon telepített speciális antennarendszer biztost. 

A VSAT-összekötetés teljesítmény-számvetéseket a következő táblázatok 
tartalmazzák. 

VSAT-összeköttetés teljesítmény-számvetések 

Ez a táblázat a VSAT-összeköttetések teljesítmény-számvetéseit foglalja 
össze. A táblázat értékeinél feltételeztük az Eb/N0

6
 viszonyt 5 dB 10–6 bit-hiba 

aránynál és koherens PSK vagy QPSK moduláció esetén. 
 

Távközlési mesterséges hold Adatok 
Telítési fluxussűrűség (dBW/m2)   -85,0 
EIRP telítődés (dBW) 43 
Kimeneti visszacsatolás (dB)       5,0 
Jósági tényező (G/T – dB/K)      2,5 
Hub állomás  
Antenna átmérő (m)      7,0 
Nyereség 14 GHz-en (dB)    58,0 
Nyereség 12 GHz-en (dB)    56,7 
Adóteljesítmény (dBW)      7,6 
Jósági tényező (G/T – dB/K)    30,0 
VSAT-terminál  
Antenna átmérő (m)      1,8 
Nyereség 14 GHz-en (dB)    46,5 
Nyereség 12 GHz-en (dB)  
Adóteljesítmény (dBW)  
Csillaghálózat    15,5 
Tisztán hálózattopológia    20,6 
Vegyes hálózat    12,5 
Jósági tényező (dB/K)    21,0 

 

Miután áttekintettük az általános rendszerjellemzőket, a következő három 
táblázatban hálózatonként ismertetjük a fel- és leszálló ági jellemzőket. 

                                                        
6  Eb /N0 a digitális távközlési rendszereket jellemző bitenergia/zajsűrűség viszony (dB). 
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Csillaghálózat-összeköttetés számvetések: 
 

Csillaghálózat Befelé tartó 
szakasz 

Kifelé tartó 
szakasz 

Felszálló ág (14 GHz)   
Földi állomás EIRP (dBW) 62,0 65,6 
Transzponder bemenet visszacsatolás (dB) 12,0 12,0 
Trasnszponder G/T (dB/K)   2,5   2,5 
C/No (dB Hz) 84,6   88,22 
Leszálló ág (12 GHz)   
EIRP telítődés (dBW) 43,0 43,0 
Transzponder kimenet visszacsatolás (dB)   5,0   5,0 
Működő EIRP (dBW) 32,5 36,5 
Földi állomás G/T (dB/K) 30,0 21,0 
C/No (dB Hz)  84,5 79,5 
Teljes rendelkezésre álló C/N0

7 (dB Hz) 78,8 78,3 
Marginális szakaszcsillapítás (dB)   4,5   3,0 
Maximális adatsebesség (Mbps) 5,75   5,75 

 
Tiszta hálózatkonfiguráció-összeköttetés számvetések: 
 

Tiszta hálózat konfiguráció  
Felszálló ág (14 GHz)  
Földi állomás EIRP (dBW) 67,1 
Transzponder bemenet visszacsatolás (dB) 12,0 
Trasnszponder G/T (dB/K)   2,5 
C/No (dB Hz) 89,7 
Leszálló ág (12 GHz)  
EIRP telítődés (dBW) 43,0 
Transzponder kimenet visszacsatolás(dB)   5,0 
Működő EIRP (dBW) 38,0 
Földi állomás G/T (dB/K) 21,0 
C/No (dB Hz)  81,0 
Teljes rendelkezésre álló C/N0 (dB Hz) 78,8 
Marginális szakaszcsillapítás (dB)   3,0 
Maximális adatsebesség (Mbps)     7,96 

                                                        
7  A C/N0 a távközlési mesterséges holdak fel- és leszálló ágait jellemző teljesítményegyenleteket 

meghatározó viszonyszám. A távközlési mesterséges hold rendszerekben a az átvitt jeleket általában 
egy vivőfrekvenciára multiplexelik. Ezért az összeköttetések (fel- és leszálló ág) teljesítmény 
számvetésében logikusan a vivőfrekvencia teljesítményét a zajteljesítményhez viszonyítják: C/N(dB) = 
PR – PN, ahol PR az illesztett vevő bemenetén vett teljesítmény és PN a zajteljesítmény. A C/N viszony 
a vivőfrekvencia/zaj teljesítményarányt fejezi ki egy meghatározott sávszélességre. Ebben az 
összefüggésben a C/N arány értéke a sávszélesség függvényében változik. A C/N0 viszony 
sávszélességtől független arányt mutat, mely Shannon információelméleti megállapítására vonatkozik, 
és egy csatorna maximális adatsebességét bitenergia/ zajsűrűség arányban állapítja meg. Az N0 
zajsűrűség az 1 Hz sávszélességre normalizált zajteljesítmény. 
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Vegyes hálózattopológia összeköttetés számvetések: 
 

Vegyes hálózat Befelé tartó 
szakasz 

Kifelé tartó 
szakasz 

Közvetlen 

Felszálló ág (14 GHz)    
Földi állomás EIRP (dBW) 59,0 65,6 59,0 
Transzponder bemenet visszacsatolás 12,0 12,0 12,0 
Trasnszponder G/T (dB/K) 2,5 2,5 2,5 
C/No (dB Hz) 81,6 88,2 81,6 
Leszállóág (12 GHz)    
EIRP telítődés (dBW) 43,0 43,0 43,0 
Transzponder kimenet visszacsatolás 5,0 5,0 5,0 
Működő EIRP (dBW) 29,5 35,6 32,5 
Földi állomás G/T (dB/K) 30,0 21,0 21,0 
C/No (dB Hz)  81,5 78,6 75,5 
Teljes rendelkezésre álló C/N0 
(dB Hz) 

75,8 77,5 73,1 

Marginális szakaszcsillapítás (dB) 3,0 3,0 3,0 
Maximális adatsebesség (Mbps) 4,04 4,79 2,20 

 

A táblázatokat tanulmányozva levonhatjuk a következtetést, hogy a kicsi 
antenna méret viszonylag alacsony jósági tényező értéket (G/T) eredményez, 
ennélfogva a VSAT-hálózatok teljesítménykorlátozottak. A teljesítménykorlátozott 
VSAT-hálózatot jellemzi, hogy a transzponder sávszélesség mindegyik hertzére 
számítva csak 0,2 információs bitet képes átvinni (0,2 bps/Hz). Összehasonlításként, 
ugyanez az adat egy nagy földi állomásra vonatkoztatva, 0,8–1,5 bps/Hz. A VSAT-
hálózatok adott alacsony spektrum hatásfoka (bps/Hz-ben) miatt, nagyon fontos 
megtalálni a körülményeknek megfelelő leghatékonyabb hálózatkonfigurációt. Egy 
jó hatásfokkal működő hálózat csökkentheti a szükséges hold csatornák maximális 
számát, és ez által csökkenthető a transzponder sávszélessége is. A sávszélesség 
csökkentésével növekszik a bps/Hz arány és így megnő a hálózat spektrális 
hatásfoka. A jó hatásfokkal működő hálózat fő követelménye a hozzáférés-vezérlés 
(access control)8 megfelelő megválasztása. A hozzáférés-vezérlés biztosítja, hogy 
– egy adott költségstruktúrán belül – a lehetséges legkisebb erőforrásokkal 
biztosítsák a felhasználók részére a szolgáltatásokat. 

                                                        
8  Frekvenciaosztásos többszöri hozzáférés (Frequency Division Multiple Access – FDMA). 

Időosztásos többszöri hozzáférés (Time Division Multiple Access – TDMA). 
Kódosztásos többszörös hozzáférés (Code Division Multiple Access – CDMA). 
FDMA és TDMA esetén a hozzáférés vezérlési formái: 
– a vivőnként egycsatornás (Single Channel Per Carrier – SCPC) és 
– a vivőnként többcsatornás (Multiple Channel Per Carrier – MCPC) eljárások. 
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VSAT hozzáférés-vezérlés 

A VSAT-hálózat távirányítású termináljait gyakran „kapuként” azaz 
átjáróként (gateway) használják helyi hálózatok felé. Ezért a VSAT-nak alkalmasnak 
kell lennie különböző adattípusok és azok protokolljainak lekezelésére. Az is 
elvárható, hogy a VSAT-terminálok kettő, vagy több vivőt használjanak mind adás, 
mind vétel üzemmódban. Ez a feltétele annak, hogy a hálózat kapacitása további 
terminálok bekapcsolásával nagyobb költségráfordítás nélkül is növelhető legyen. 

A VSAT-hálózathoz való hozzáférés vezérlésének több különböző eljárását 
ismerjük. Egy viszonylag egyszerű konfiguráció az SCPC/SCPC (a jelölést a 
becsatlakozó/kicsatlakozó szakaszra kell érteni), amelyben vivőfrekvenciák (vivők) 
vannak kiutalva a becsatlakozó szakaszhoz. Amikor a Hub biztosítja a bemenő jel 
szükséges földolgozását, a vivők más frekvenciákon kerülnek adásra a kifelé tartó 
szakaszban. A fix frekvenciakiutalással ellátott, állandó helyű hálózatok lehetővé 
teszik az alacsony költségű berendezések telepítését, azonban ezeknek a hálózatoknak 
a bővítése körülményesebb. 

Alternatív megoldásként kínálkozik az igény szerinti többszörös hozzáférés 
(Demand Assignment Multiple Access – DAMA9) vezérlés. Ez a konfiguráció 
ugyan rugalmas frekvenciakezelésű (frequecy agile) VSAT-berendezéseket igényel 
a távvezérelt állomásoknál, azonban biztosítja a hold kapacitás kihasználásának 
javulását azzal, hogy több VSAT csatlakoztatható a hálózathoz. 

Egy másik alkalmazható konfiguráció az SCPC/TDM-FDMA. Ennél az 
eljárásnál minden becsatlakozó szakaszt, amelyek ugyanarra a távoli állomásra 
csatlakoznak, a Hub multiplexeli és egy önálló kicsatlakozó szakaszra kapcsolja. Ez 
a konfiguráció további hardverigénnyel terheli (és természetesen költséggel) a távoli 
VSAT-okat. A kicsatolt TDM-FDMA szakaszban a csatornaszám egy és néhány 
megszabott felső határ között változhat, azt igényelve, hogy a távvezérelt állomások 
demodulátort használjanak, hogy összehangolják az eltérő adatsebességeket. Itt is, 
mint a DAMA esetén a távoli VSAT-oknak, a rugalmas frekvenciakezelés képességével 
kell rendelkezni. 

Az SCPC/TDM-FDMA konfiguráció egyik megoldása az SCPC/TDM 
formáció. Itt a Hub által vett minden becsatlakozó szakasz egy TDM vivőre kerül 
multiplexelésre, majd kisugárzásra és így mindegyik távoli VSAT által vehető. Ez a 
megoldás ugyan egyszerűsíti a demodulációt a távoli terminálokban, azonban az 
eredő adatsebesség nagyon magas, mivel minden összeköttetés (forgalom) a Hub-on 
megy keresztül, és ezért ezeket mindegyik TDM keret tartalmazza. 

A fent említett mindhárom megoldásnál adott volt, hogy a becsatlakozó 
szakasz egycsatornás információt tartalmaz. Más a helyzet, amikor különböző 
információs csatornákat kell továbbítani egy vagy több távirányított állomáshoz. 

                                                        
9  A műholdra történő belépés lehet előre kiutalt (pre-assigned) és igény szerinti (Demand Assignment 

Multiple Access – DAMA) rendnek megfelelő. 
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A megoldást mindegyik távvezérelt állomástól beérkező, a Hub által vett különböző 
csatornáknak egy vivőre történő időosztásos multiplexelése (Time Division Multiplex 
– TDM) jelenti (becsatlakozó szakasz). A kicsatlakozó szakasznál már különböző 
megoldások lehetségesek. 

A kombinált be-/kicsatlakozó szakasz konfigurációk lehetnek a TDM-
FDMA/SCPC, a TDM-FDMA/TDM-FDMA és a TDM-FDMA/TDM. (A kicsatlakozó 
szakaszokra az előzőekben ismertettek vonatkoznak.) 

A felsorolt formációk mindegyike igényli, hogy a távirányított VSAT-ok a 
különböző adatsebességek lekezelésére képes modulátorokkal legyenek ellátva. 
Ugyanez vonatkozik a Hub ki- és becsatlakozó szakaszaira. Ezért a VSAT-hálózat 
minden része különböző adatsebességű modulátorokat igényel. Minden olyan esetben, 
amikor DAMA kerül alkalmazásra, a terminálberendezésnek a gyors frekvencia-
kezelés (frequency agile) képességgel kell bírnia. A frekvenciaugrásos adók 
alternatív eljárása a közvetlen ismétlődésű széles spektrum (direct sequence spread 
spectrum), melyet CDMA10 esetén alkalmaznak. 

A DAMA eljárást már említettük, mint a távközlési mesterséges hold 
hozzáférést (belépést) lehetővé tevő vezérlést. Azonban a DAMA nem a 
legmegfelelőbb szakaszos forgalom és alacsony adatsebességű átvitelek esetén. A 
VSAT-hálózatokon átmenő forgalom mintegy 80%-a terjedelmes (bulk traffic), 
20%-a pedig rövid idejű kérdés/felelet, valamint egyéb, 5 másodpercnél nem 
hosszabb tranzakciók. Tehát a VSAT-oknak egy olyan belépésvezérlést kell 
alkalmazni, amely támogatja a holdra történő véletlenszerű belépést. 

Egy ilyen eljárás az „Aloha”. 

Az „Aloha” alapformáció tulajdonképpen a belépésvezérlést egy versengési 
forma szerint szabályozza. A versengés-szabályozás lényege, hogy az adó oldal 
versenyez a hold szolgáltatásaiért. Ennél az eljárásnál nincs olyan központi vagy 
vezérlő állomás, amely eldönti (odaítéli) a műholdszolgáltatásra irányuló kérést. Az 
„Aloha” eljárás ennél sokkal egyszerűbb. Az információ adását kezdeményező 
távirányított állomás továbbítja (leadja) közleményét és vár a továbbítás 
elfogadására (acknowledgement – ACK). A várakozási periódus rendszerint 
megegyezik a leghosszabb körbekérdezési késleltetéssel a hálózatban (azaz két 
egymástól legtávolabbi állomás között átviteli idővel.) Amikor a várakozási 
perióduson belül ACK vételére kerül sor, akkor úgy tekinthető, hogy az adás 
(átvitel) sikeres. Ha az állomás nem vesz (nem kap) ACK-t a várakozási 
periódusban, akkor az úgy tekinthető, hogy adási kérelme törölve van. 

Sikeres átvitel (összeköttetés) akkor jön létre, amikor a címzett állomás 
veszi az adást, és helyesen dekódolja a közleményt. Még egy jól tervezett 
összeköttetés esetén is előfordulhat, hogy azonos vivőfrekvencián két különböző 
közlemény egyidőben érkezik a vevőre. Az ilyen eseményt ütközésnek (collision) 

                                                        
10  A kódosztású többszörös hozzáférés lehetővé teszi a felhasználók részére, hogy azonos időben azonos 

frekvencián (a transzponder teljes sávszélességét kihasználva) létesítsenek összeköttetést. A földi 
állomások jeleinek megkülönböztetésére és az információk tökéletes helyreállításának biztosítására 
minden egyes földi állomás más-más kódot ad hozzá az információihoz. Ez csak a szélessávú 
spektrum eljárások/modulációk (spread spectrum techniques) valamelyikével valósítható meg. 
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nevezik. Az „Aloha” belépésvezérlést alkalmazó rendszerek ütközés esetén nem 
nyugtázzák az adást, még akkor sem, ha az időbeli átlapolás nagyon rövid. Ezzel 
megakadályozza a közlemény félreértelmezését, mert nem ad lehetőséget az 
összekeveredett bitek szétválogatására, függetlenül azok számától. 

Hogyan kezeli az „Aloha” a sikertelen átvitelt? Mivel a sikertelen adások 
alapvető oka többnyire a fent említett ütközés, az „Aloha” eljárás előírja egy 
várakozási idő (time out) figyelembe vételét, bármely adásismétlési kísérlet előtt. A 
várakozás időtartama véletlenszerűen kerül kiválasztásra, feltételezve, hogy az 
adásismétlés során két közlemény nem fog ütközni egymással ugyanazon „time out” 
intervallumban. Ez nagyban csökkenti a második ütközés valószínűségét ugyanazon 
két állomás viszonylatában, azonban csökkenti a rendszer hatékonyságát is. 

Minden véletlenszerűen kiválasztott „time out” részét képezi annak a teljes 
időnek, amely alatt a közlemény átvihető. Tehát minél hosszabb a „time out”, annál 
nagyobb a kapacitásveszteség. Azonban minél rövidebb a „time out” annál nagyobb 
a második ütközés valószínűsége (elsősorban két közlemény részleges 
átlapolásakor). Speciális esetben, amikor egy adott hosszúságú adatcsomag 
átviteléről van szó, a szabvány „Aloha” maximális áttevési sebessége (throughput 
rate) kapacitásának 18,4 százalékára csökken. Különböző hosszúságú adatcsomag 
esetén, a hatékonysági mutató a teljes kapacitás 14,8 százaléka. 

A hatékonyság javítása a „time out” idő csökkentésével érhető el. Ez 
legegyszerűbben a fix időréses (minden időrés hossza megegyezik) közlemény 
átvitellel oldható meg. Ennél az eljárásnál minden időrés hossza megegyezik a 
hálózat leghosszabb kéthuzalos átviteli szakaszának (two-way path) hosszával. 
Eltérően a TDMA rendszerektől, a réselt „Aloha” (slotted Aloha – S-Aloha) eljárás 
nem utalja ki az időréseket az egyes felhasználók részére. Minden adást 
kezdeményező távirányított állomásnak „versengeni” kell a műhold szolgáltatásaiért. 
Mivel az állomások az adást csak az időrések elején kezdhetik, az ütközések akkor 
befejezettek, ha egyáltalán megtörténnek. 

Az adásra készülő állomások készenléte a keret figyelésével kezdődik. 
Bármely időrés – akár üres, akár ütközést tartalmaz –, felhasználható (rendelkezésre 
áll) a versenyre a következő keretben. Az „Aloha”-nak ez az egyszerű módosítása a 
rendszer hatékonyságát 36,8%-kal növeli, tehát a szabvány „Aloha” hatékonyságának 
kétszeresére. Ez a növekedés a rendszerméretű szinkronizációnak (a keret időzítés 
fenntartásának) az eredménye. 

A réselt „Aloha” hálózatban részt vevő VSAT-állomások száma az 
N = E∙Rb∙t / L képlet szerint számolható, ahol Rb az adatsor bitsebessége, E a rendszer-
hatékonyság (azaz a stabil áttevési sebesség), L a csomag hossza (egy csomag átlagos 
sebességénél minden t szekundumra). 

Értékelve a két belépést vezérlő eljárást (DAMA, „Aloha”), a DAMA 
lényegesen hatékonyabb, amikor a forgalom állandó, és a kiutalt csatorna 
folyamatosan terhelt. Szakaszos forgalom esetén a kiutalt csatorna kihasználtsága 
nem hatékony, ezért ezekben az esetekben az „Aloha” teszi lehetővé a mesterséges 
hold erőforrásainak hatékony kihasználását. 
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VSAT-szolgáltatások 

A VSAT-szolgáltatásokat a létesíthető összeköttetés iránya szerint két nagy 
csoportba: egyirányú és kétirányú szolgáltatásokba sorolhatjuk. 

Egyirányú (csak vételt biztosító) VSAT szolgáltatások 

Egyirányú VSAT-szolgáltatások közé, az ún. közvetlen házhoz (direct to 
home) szolgáltatások tartoznak. Magyarázatként világos példa erre a televíziós 
műsorsugárzás, amikor a tévéműsor adása közvetlenül a felhasználóhoz, a tévé-
nézőhöz jut. 

További ilyen egyirányú VSAT-szolgáltatások: 

– értéktőzsde hírek és egyéb zárt felhasználói csoportot érintő információ-
közlések; 

– nagy vállalatok és cégek részére távoktatás és továbbképzés; 

– reálidejű gazdasági elemzések szétküldése; 

– tudósítás piaci információkról földrajzilag szétszórtan települt 
hivatalok részére; 

– piacot érintő aktuális információk, új termékkatalógusok ismertetése; 

– audió műsorszórás eljuttatása közterületekre; 

– Digital Audio Broadcasting (DAB) szolgáltatás bevezetése a 
véghasználókhoz (GlobalStar); 

– információk küldése az országutakon közlekedő gépjárművek vezetői 
részére. 

Kétirányú (adást és vételt) VSAT-szolgáltatások 

A VSAT legfontosabb szolgáltatásai tartoznak ide, különösen azokban a 
térségekben, ahol az információs és kommunikációs technológiai (Information and 
Communication Technology – ICT) szolgáltatások nem valósulhatnak meg. 
Szemléletes példa erre az Antarktiszon és a tengereken üzemelő boltok (üzletek), 
melyek a kétirányú VSAT szolgáltatást használják. Ezek az ún. hajókon telepített 
földi állomások (Earth Stations on Vessels – ESVs) ma már képesek arra, hogy az 
országban létező minden szolgáltatást fenntartsanak. 

Az ESV szolgáltatások biztosítják: 

– a szokásos távbeszélő-, fax- és adat-összeköttetéseket; 

– belépést az Internet-szolgáltatás világméretű hálózatába; 

– kapcsolat létesítését a mobiltelefon-hálózattal, mint például a GSM 
szolgáltatással, amely aktív marad még az óceáni térségekben is; 

– interaktív számítógépes tranzakciók; 

– kis sebességű videokonferencia; 
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– nagysebességű, reálidejű videofigyelés (például a tengeralatti gyémánt-
bányászat irányítása egy szárazföldi támaszpontú biztonsági központból); 

– adatbázis-lekérdezés; 

– banki tranzakciók és ATM-szolgáltatások távoli helyeken; 

– turizmusfoglaló rendszer; 

– szétosztott folyamatvezérlő rendszer (distributed process control 
system), elsődlegesen az olajiparban; 

– szétosztott távadatmérő rendszerek (distributed telemetry systems) az 
energiaszolgáltatási hálózat figyelésére; ivóvíz-ellenőrző rendszerek; 
országutak közlekedés ellenőrzése baleset és katasztrófafigyelő rendszerek; 

– távbeszélő, adat és fax távközlési szolgáltatások távoli vidéki térségekbe; 

– szükséghelyzeti szolgáltatások; 

– elektronikus pénzátutalások közvetlen az üzletkötés helyéről; 

– e-mail rendszerek; 

– távolsági, vagy távegészségügyi (orvosi) szolgáltatás; 

– műholdas hírcsere (Satellite News Gatheringí – SNG) szolgáltatás; 

– nagy kiterjedésű (WAN) hálózatok biztosítása és a LAN-ok kiterjesztése 
távoli vidékekre; 

– interaktív multimédia szolgáltatások; 

– nagy ICT-hálózatok követségek számára. 

A VSAT-hálózatok előnyös tulajdonságai: 

– a költségek nem függnek a távolságtól; 

– önálló platform szolgáltatás biztosítás (one-stop-shop); 

– rugalmasság; 

– fejleszthetőség; 

– a hálózat élettartam költségek alacsonyabbak, mint másutt; 

– gyors alkalmazhatóság (0,5–2 nap); 

– a szolgáltatások nagyfokú megbízhatósága (99,9% az adatátvitelnél és 
99,5% az analóg telefonnál); 

– két meghibásodás közötti középidő (Mean Time Between Failures – 
MTBF) 25 000 óra (erre bizonyíték 100 ország); 

– hatalmas kiterjedésű területek egyetlen rendszerrel történő korlátlan 
besugárzása (jelenléte); 
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– egységre jutó alacsony növekedési költség; 

– minden VSAT-hálózat jellemzője, hogy zárt rendszert alkot, ami nagy 
kommunikációs adatbiztonságot tesz lehetővé, ami katonai célú 
felhasználás esetén elengedhetetlen szempont. 

A VSAT-hálózatok hátrányos tulajdonságai: 

– magas kezdeti költségek (a Hub-ok és más alapelemek telepítése a 
szolgáltatások előtt); 

– a világ egyes térségeinek nem megfelelő fedése; 

– az érintett országok egy sor szabályozó intézkedéssel korlátozhatják a 
hálózatok működését; 

– néhány szolgáltatás minőségi korlátja, mint például a nagy 
időkésleltetés (latency); 

– a fejlődő országok fejlettségi elmaradása hátráltatja a beruházások 
kivitelezését és a létesítmények karbantarthatóságát. 

VSAT fejlődési irányok 

Az alkalmazott technológia költségeinek csökkenésével párhuzamosan a 
VSAT-hálózat látványosan a földi csomagkapcsolású hálózatok alternatív 
megoldásává válik. Jóllehet a MES költségei egyéni felhasználásra (bérleményként) 
ma még elég magasak, azonban az osztott Hub-hálózatok (shared-hub networks) 
költségkímélő megoldások számos távközlési problémára. A VSAT-hálózatok 
felhasználói számára előnyös díjazási mutató, hogy a bérleti díjak a távolságtól 
függetlenül állandóak. 

A világ egyes térségei, mint Ázsia és Latin-Amerika a VSAT-hálózatokban 
találta meg modern távközlési igényeinek megoldását. Egy sor kelet-európai ország 
– infrastruktúrájának modernizálására törekedve – a VSAT-hálózatot használja fel 
hogy hatékony, területileg könnyen fejleszthető távközlési hálózatra elégítse ki 
távközlési elvárásait. 

További fejlődési irányt jelentettek az ultra kis apertúrájú terminálok (Ultra 
Small Aprture Terminal – USAT). Az USAT-terminálok rugalmas alkalmazhatóságuk 
miatt váltak népszerűvé. Ezek közé tartozik a kicsi antennaméret (17,5 cm), és a 
VSAT-tól különböző két fontos előnyös tulajdonság: a nagyon kis méretű antennák 
nagy nyílásszöggel rendelkeznek, valamint a berendezés költsége lényegesen 
alacsonyabb. A terminálok a fix és a mobil műholdhálózatokhoz lettek tervezve. 
Egy 27,5 cm átmérőjű antenna 2400 bps felszálló és 56 000 bps leszálló ági 
adatátviteli sebességet biztosít. A 17,5 cm-es antennák esetén 300–5000 bps az 
adatátviteli sebesség, ami nagyságrendekkel kisebb, mint a VSAT-ok esetében. 
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A hírszerző és elhárító szolgálatok tevékenységének többnyire nem 
sajátossága célszemélyek likvidálása, ennek ellenére számos történelmi példát is 
említhetünk. Korunk aszimmetrikus háborúi ezt a módszert is előtérbe helyezték, 
még ha nem is vált általánossá. Bizonyos helyzetekben – különösen védett, igen 
óvatos, egyben veszélyes célszemélyek esetében – más eljárás szinte nem is 
alkalmazható. A műveletet végrehajtók számára az akció nagy kockázattal, 
ugyanakkor kevés veszteséggel jár, ártatlan emberek nem esnek áldozatul. 

Mahmud al-Mabhouh (a képen), a Hamasz katonai szárnya vezetőjének 
likvidálása 2010. január 19-én történt, egy dubaji szállodában. Az akció az eseményt 
követő hetekben számos kérdést vetett fel és találgatásokra adott okot. A dubaji 

rendőrség naponta adott ki új információt, igyekezett a 
történéseket reflektorfényben hagyni. A legmeghökkentőbb 
információ a különböző helyeken elhelyezett kamerák 
felvételeinek összerakása, hasonlító elemzések elvégzése és 
következtetések levonása volt, amivel az akciót elkövetők 
feltehetően nem is számoltak. Szakmai szempontból nem 
haszontalan a rendelkezésre álló információk alapján a 
különleges akció végrehajtásának elemzése, hiszen a 

művelet számos olyan tapasztalattal szolgál, ami szakmai berkekben érdeklődésre 
tarthat számot. 

Mahmud al-Mabhouh a gázai övezeti Dzsabalia menekülttáborban született 
1960. február 14-én. 13 testvére volt, autószerelő szakmát tanult, majd műhelytulajdonos 
lett. Az 1970-es években csatlakozott a Muzulmán Testvériség Mozgalomhoz, 
1980-ban szabotázsakciót követett el egy olyan kávézó ellen, ahol szerencsejátékot 
űztek. 1986-ban az izraeli rendvédelmi erők engedély nélküli fegyvertartás miatt 
letartóztatták. Szabadon bocsátása után csatlakozott a Hamaszhoz. 1989-ben részt 
vett két izraeli katona elrablásában és meggyilkolásában, tettét az egyik halott testén 
állva ünnepelte. 1989-ben az izraeli rendvédelmi erők sikertelen elfogási kísérletet 
tettek, majd lerombolták a házát. Likvidálása előtt két héttel az al-Dzsazírának adott 
interjúban elismerte az izraeli katona meggyilkolását, amit ortodox zsidónak öltözve 
hajtott végre. (Az interjú már halála után, 2010 februárjában került adásba.) 
Meggyilkolása idején három országban (Izraelben, Egyiptomban és Jordániában) 
körözték. 

A The Palestine Chronicle lap szerint al-Mabhouh két gyilkossági kísérletet 
élt túl, az első alkalommal gépkocsiját akarták felrobbantani, majd 2009-ben 
méreggel akarták megölni, 30 órán keresztül eszméletlen állapotban volt. 

                                                        
*  A szerző írása esettanulmány. 
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Az izraeli hatóságok szerint a Gázai övezetbe irányuló fegyver-
csempészettel foglalkozott. Az utóbbi időben állítólag kapcsolatot tartott a Hamasz 
gázai szervezete és az Iráni Forradalmi Gárdahadtest al-Kudsz különleges erőivel. 
2009 elején, az izraeli haderő által a Gázai övezetben végrehajtott Ólomöntés 
fedőnevű hadművelet során pénzzel és fegyverekkel látta el a palesztin harcosokat. 

Halála napján Damaszkuszból testőrök nélkül utazott Bangkokba. Útközben 
megszállt Dubajban, az Al Bustan Rotana szállodában. Korábbi utazásai során öt 
különböző névre kiállított útlevelet használt, de meggyilkolása napján saját nevére 
szóló útlevele volt nála. A testőrei – mivel nem kaptak repülőjegyet –, a későbbi 
járattal érkeztek Dubajba. Megjegyzendő, hogy az áldozat telefonon felhívta családját, 
a szállodát pedig az Interneten foglalta le. A szálloda elfoglalása után néhány órával 
távozott, majd 20.30 körül tért vissza. 21 óra körül hívta a felesége, amelyre azonban 
már nem reagált. Holttestét a szálloda személyzete másnap kora délután találta meg. A 
dubaji hatóságok kezdetben úgy vélekedtek, hogy az áldozat természetes halállal hunyt 
el. A törvényszéki vizsgálat azonban kiderítette, hogy egy gyorsan ható izomlazító 
injekciót kapott (succinylcholine), majd párnával megfojtották. Egyes jelentések arról 
is szólnak, hogy a tettesek elektromos kábítást is alkalmaztak. A rekonstruált jelek azt 
mutatták, hogy az áldozat ellenállt, ezért kellett megfojtani. Ezt követően a dubaji 
hatóságok az esetet gyilkosságnak minősítették és a nyomozást nemzetközi szintre 
terjesztették ki, amelybe bevonták az Interpolt is. 

Dhahi Khalfan Tamim altábornagy, a dubaji rendőrség parancsnoka február 
18-án az alábbiakat jelentette be: „Nyomozásunk feltárta, hogy al-Mabhouh 
meggyilkolása mögött 99, ha nem 100%-ban a Moszad áll. A dubaji rendőrség 
információi szerint a gyilkosok rövid időt töltöttek az Emirátusokban, az akció előtt 
egy nappal érkeztek, majd a holttest felfedezése előtt elhagyták az országot”.1 

A vizsgálatok feltárták, hogy az elkövetők különböző országokból érkeztek 
és különböző szállodákban szálltak meg. Az egymás közötti összeköttetést 
mobiltelefonon tartották, de külföldi kártyákat használtak. Az utólagos ellenőrzésekből 
az is nyilvánosságra került, hogy egy ausztriai számot tárcsáztak. 

A dubaji rendőrség 30 főt gyanúsított a műveletben történt részvétellel, 
közülük 17 fő esetében a videofelvételek alapján meg vannak győződve, hogy 
közvetlenül is részt vettek a gyilkosságban. Értékelésük szerint jól felkészült 
szervezet hajtotta végre az akciót. 

Az akció leírása 

Előkészítés 

A dubaji hatóságok rendelkezésére álló videofelvételek (22 órányi anyag) 
elemzése többé-kevésbé pontos ismereteket ad a különböző csoportok műveleti 
felkészültségéről és feladatairól. A célszemély mozgásának pontos ismerete arra 
enged következtetni, hogy hónapok, vagy akár évek óta figyelték. Ez megvalósítható 
humán módszerekkel, technikai eszközökkel, összekapcsolva a figyeléssel. Technikai 

                                                        
1  Al Mabhouh killed hours after arrival. The National. 
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eszközök közül figyelhették az e-mail forgalmát, telefonbeszélgetéseit és egyéb 
elektronikai eszközök használatát, például online hitelkártya tranzakcióit, vagy 
utazással kapcsolatos internetes foglalásait. Ezáltal adatokat szerezhettek tartózkodási 
helyeiről, szokásairól és terveiről. Nem szabad elfelejteni, hogy a célszemély óvatos 
volt, hiszen korábban már többször is meg akarták ölni. Ez azt is jelenti, hogy az 
elektronikai eszközök korlátozott lehetőséget kínáltak. A fenti okok miatt nagy 
valószínűséggel környezetéből néhány embert arra használtak fel, hogy mozgásáról, 
terveiről adatokat szolgáltassanak. Az adatszolgáltató lehetett a Hamasz mozgalmon 
belül, de még inkább a rivális Fatah emberei közül. A dubaji rendőrség három 
palesztint tartóztatott le Dubajban, akik feltehetően adatot szolgáltattak az akció 
szervezőinek a célszemély tartózkodásáról. Mindhárman a Fatah tagjai voltak. Tényként 
állapítható meg, hogy egy olyan szintű személy, mint al-Mabhouh, mozgásáról 
kevesen tudhattak, így a megfelelő informátor megtalálása komoly hálózatépítő 
munka eredménye volt. A dubaji hatóságok több személyről feltételezik, hogy 
támogató szerepet kaptak, főként pénzt és technikai eszközöket biztosítottak anélkül, 
hogy tudták volna, tevékenységük milyen célokat szolgál. Beszervezésüket az akciót 
végrehajtó szervezet helyi képviselője hajtotta végre. A dubaji rendőrség szerint 
al-Mabhouh korábbi, az Egyesült Arab Emirátusokban tett utazásait is figyelték. 
Miután elegendő adat gyűlt össze a célszemélyről, elkezdődhetett a végrehajtás. 

Az akció (valószínűsíthető) végrehajtása 

A célszemély érkezése előtt figyelőcsoportok helyezkedtek el a repülőtéren 
és több dubaji szállodában. Az utazásra vonatkozó információk alapján az akció 
tervezői két szálloda figyelését határozták meg. A figyelők a helyüket a célszemély 
érkezés előtt egy órával foglalták el. A dubaji rendőrségnek nem állt rendelkezésére 
videoanyag, de feltételezték, hogy a célszemélyt több gépkocsival követték a 
repülőtérről a városba. A szállodába történt megérkezést követően az összes figyelő 
a szálloda környékén helyezkedett el. A célszemély egyértelmű azonosítását követően 
a csoportok figyelmüket kizárólag a célszemély tevékenységére összpontosították. 
Megfigyelték a szállodai regisztrációt, egy figyelő követte a célszemélyt a második 
emeleten lévő szobájáig. A csoport másik tagja szobát foglalt a célszemély 
szobájával szemben. Ennek két szempontból volt jelentősége: közvetlen rálátást 
biztosított a célszemély szobájára, ugyanakkor a folyosón lévő kamera holtterében 
volt, ugyanis a kamera a vészkijáratra volt állítva. A csoport tudatában volt annak, 
hogy ezért az akciót nem fogják rögzíteni. A szálloda halljában figyelőcsoportok 
váltották egymást azzal a céllal, hogy ha a célszemély elhagyná a szállodát, képesek 
legyenek azonnal követni. Erre sor is került, amit a figyelő mobiltelefonon jelentett. 
A szállodában két figyelőcsoport működött, a csoport tagjai napszemüveg viselésével, 
sapkák cseréjével és különböző fedő-, de a környezetbe jól illeszkedő tevékenységekkel 
igyekeztek álcázni magukat. 

Az akció kommunikációja rendkívül kényes és kockázatos tevékenység 
volt. A csoportok szöveges üzeneteket küldtek és mobiltelefonon érintkeztek 
egymással. A dubaji rendőrség közleményei szerint a csoportok osztrák számot 
hívtak és konferencia-beszélgetést folytattak. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a 
hívott szám valóban Ausztriában lett volna, feltehetően csak ausztriai sim-kártyákat 
használtak. 
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Január 19-én 20.30-kor, miután a célszemély visszatért a szállodába egy 
megbeszélésről, a gyilkosságot végrehajtó csoport megkezdte tevékenységét. 
Rendkívül fontos volt, hogy a célszemély a szállodában maradjon, továbbá elegendő 
idő álljon a csoport rendelkezésére az ország elhagyására. A gyilkosságot 
„zökkenőmentesen” hajtották végre. A folyosón két fő biztosított, egymás között 
alkalmi beszélgetést színlelve. A kamerák felvételei alapján a gyilkossági csoport is 
a legnagyobb nyugalomban, minden feltűnést mellőzve hajtotta végre a feladatát és 
hagyta el a helyszínt. Ilyen esetben a magatartás rendkívül fontos, hiszen a legkisebb 
természetellenes mozgás felkeltheti a kamerákat ellenőrző biztonsági szolgálat 
figyelmét. A holttestet a takarító személyzet találta meg 17 órával a gyilkosság után, 
amikorra a csoportok tagjai már elhagyták az országot. A gyilkosságot végrehajtó 
csoport olyan módon likvidálta a célszemélyt, ami kezdetben megtévesztette a 
vizsgálatot végző orvosokat. A bűncselekmény tényét csak kilenc nappal az 
esemény után tudták megállapítani, addig a végrehajtóknak bőséges idő állt 
rendelkezésükre valamennyi nyom eltüntetésére. Lehetőség nyílt több országon 
történő átutazásra, különböző nevekre szóló útlevél felhasználására, pihenőhelyek 
közbeiktatására azzal a céllal, hogy a dubaji rendőrség ne tudja megállapítani az 
utazás végső célját. Az orvosok megtévesztésére olyan izomlazító szert 
(succinylcholine, de suxamethonium néven is ismert) alkalmaztak, ami megfelelő 
mennyiségben beadva szívmegállást okoz, de rövid a felezési ideje, így nehezen 
mutatható ki, és az első vizsgálat szívelégtelenséget tételez fel. Egyes információk 
szerint elektrosokkolót is használtak, majd párnával fojtották meg. Valójában hiteles 
információ a likvidálás módszeréről a tanulmány készítésekor nem áll rendelkezésre. 

A csoport viszont nem volt képes teljesen nyomtalanul eltűnni, ennek fő 
oka a mai világban alkalmazott elektronika. A dubaji rendőrség képes volt a 
videokamerák segítségével a repülőtéren, a szállodában, az áruházakban a 
személyek azonosítására, az útlevelek ellenőrzésére (a felhasznált útlevelek nem 
tartalmaztak biometrikus adatokat). A vizsgálatok brit, ír, német, francia útlevelek 
használatát állapították meg. A hamisítások kiválóak voltak, a hatóságok sem a 
belépéskor, sem pedig a kilépéskor nem vettek észre semmit. Az okmányok 
hamisságára csak a későbbi vizsgálatok során derült fény. A későbbi vizsgálatok azt 
is feltárták, hogy a csoportok a Payoneer2 társaság hitelkártyáit használták. 

A dubaji rendőrség bejelentette, hogy DNS-mintát és több ujjlenyomatot 
találtak, de azok összevetésére nem került sor. Az izraeli hatóságok nyilatkozatot 
adtak ki, amely szerint az újlenyomatok semmit sem bizonyítanak akkor, ha a dubaji 
rendőrség nyilvántartásában nem szerepelnek és nem köthetők konkrét személyekhez.3 
Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy az ujjlenyomatok és a 
videofelvételek igen fontos elemei a nyomozati munkának és az események 
rekonstruálásának, szakmai szempontból – értékelésem szerint – hiba, ha egy ilyen 
típusú akció végrehajtása során ujjlenyomatok maradnak. Abban is hibáztak, hogy a 
szervezők nem számoltak a ma már szinte mindenhol fellelhető és egyre jobb 
képeket adó kamerákkal. A kamerák adatai pedig összekapcsolva egyéb adatbázisokkal 
jól használható információkat adnak a nyomozó hatóságoknak, elég csak arra 
                                                        
2  A cég elnöke az izraeli haderő különleges műveleteket végrehajtó egységének tisztje volt, a társaságot 

pedig egy izraeli cég támogatja. 
3  DEBKAfile Exclusive Analysis. February 27, 2010. 
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gondolni, hogy a felvételekből viselkedés- vagy arcmimika-elemzéssel, megfelelő 
szoftverek alkalmazásával, automatikus jelzéseket is lehet produkálni. Hiba, ha 
mindezeket az akciók szervezői nem veszik figyelembe. Az izraeli vélemények 
szerint a hamis útlevelek sem bizonyítanak sokat, ha nem azonosíthatók az azt 
felhasználó személlyel. Büntetőjogilag lehet, hogy ez is igaz, de egyéb szempontból 
a módszer felvet néhány kérdést. Okozhat például államok között diplomáciai 
problémákat, amint az a jelen esetben meg is történt. Az izraeli nagykövetek 
berendelése, a tiltakozások mind azt bizonyítják, hogy a Moszad erősen gyanúsítható 
az akció végrehajtásával. 

Következmények 

Mahmud al-Mabhouh a Hamasz tagjaként fegyvereket csempészett és 
összekötő volt Irán felé. Hamis okmányok használatáért több ország is körözte, ezért 
a nyilvános felháborodás természetes és jogos azon országok részéről, amelyeknek 
az útlevelét az akciót szervezői felhasználták. A dubaji és az Emirátusok-beli 
rendőrség felháborodása is természetes, hiszen olyan feladatot kellene megoldaniuk, 
amire nem biztos, hogy képesek lesznek. 

A tény nem vitatható, az akció sikeres volt. A végrehajtók kétségkívül 
szakszerűen, professzionális módon oldották meg feladatukat. Nagyon alapos és 
valós idejű felderítési adatokkal rendelkeztek, azokat kiválóan használták fel, az 
összeköttetés kifogástalanul működött és közülük senkit sem tartóztattak le. A 
végrehajtók elit, fedett állományúak voltak, tevékenységük alaposan kidolgozott és 
jól koordinált volt. A fedőokmányok a hatósági próbákat kiállták, dekonspirációra 
nem került sor, a csoport valamennyi tagja szakszerűen tevékenykedett, és az eddigi 
adatok alapján minden bonyodalom nélkül visszatértek az akcióból. 

Ha a kérdést jogi oldalról vizsgáljuk, akkor természetesen felmerülnek 
aggályok, például az, hogy bírói ítélet nélkül likvidálhatók-e személyek? Morális 
oldalról elemezve illik-e szövetséges államok okmányait felhasználni annak 
beleegyezése nélkül? Szabad-e harmadik ország területén likvidálást végrehajtani? 
De a kérdést úgy is feltehetjük, hogy ildomos-e fegyvereket csempészni és azokkal 
ártatlan embereket megölni? Az ilyen típusú kérdések folytathatók, de úgy vélem, 
hogy ezek az aszimmetrikus küzdelem, a terrorizmus elleni harc velejárói. A 
küzdelem sajátossága, hogy nem szemtől szemben folyik, jelen esetben pedig az 
áldozat nem ártatlan ember, hanem több ország által körözött bűnöző volt. Ebből 
adódóan likvidálásának nagyobb a „hozadéka”, mint az egyébként járulékosnak 
nevezhető és feledhető károk. 

Morális oldalról megközelítve azt is célszerű tudni, hogy nem minden 
törvényen kívüli gyilkosság törvénytelen. Ha a katona megöl egy ellenséges harcost, 
az nem törvénytelen. Ha a rendőr lelő egy gonosztevőt, az sem törvénytelen, ha a 
módszer elkerülhetetlen. Az esetek nem egyformák, ezért egyedi elbírálást követelnek. 
Jelen helyzetben a célszemély harcosnak számított, a Hamasz katonai szárnyának 
egyik vezetőjeként harcban állt Izraellel. Aktívan részt vett olyan harcokban, amelyek 
célja izraeli állampolgárok megölése volt. Utolsó útján rakéták beszerzése céljából 
utazott Iránba. Az ilyen harcosokat, függetlenül attól, hogy akár egyenruhát visel, 
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akár polgárit, a háborúkban általában megölik. Ismételten hangsúlyozni kell azonban, 
hogy az aszimmetrikus küzdelmekben nem minden fél visel egyenruhát. Hasonló 
módszerekkel találkozhatunk Pakisztánban is, ahol az amerikai erők pilóta nélküli 
repülőgépekkel semmisítenek meg harcosokat, esetenként a célszemélyen kívül 
ártatlan embereket is megölve. 

Ben Kasbit, az izraeli Maariv napilap kommentátora az akciót a Moszad 
tiszta, nyomtalan műveletének minősítette, amely „növelte Izrael elrettentő képességét 
az arabokkal és a palesztinokkal szemben, bizonyította Izrael erejét és azt a 
képességét, hogy bárhol elérhet személyeket”.4 Ugyanakkor bírálta más államok 
útlevelének és izraeli élő személyek adatainak felhasználását. 

Ha jogi szempontból tovább elemezzük a történteket, érdekes tényekkel 
találhatjuk magunkat szemben. A célszemély palesztin harcos, de nem Gázában él, 
(mert oda nem engedik be), következésképpen nem Gázában, hanem Dubajban ölték 
meg. Akik megölték, egyértelműen megsértették a dubaji törvényeket. Ugyanakkor 
azt már nem is lehet feltételezni, hogy ilyen esetben a dubaji hatóságok segítsék 
Izraelt, ugyanis a két ország között nincs diplomáciai kapcsolat. Vajon mi történne 
akkor, ha a célszemély valamelyik európai országban tartózkodna és izraeli részről 
kérelem érkezne letartóztatására (esetleg likvidálására)? Nagy valószínűséggel egy 
nyugati demokrácia minden ilyen és hasonló kérést azonnal elutasítana. 
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DR. IZSA JENŐ EZREDES 

SZÁZTÍZ ÉVE SZÜLETETT RADÓ SÁNDOR, 
A HÍRSZERZÉS LEGENDÁS ALAKJA 

 

Emlékkonferencia 2009. november 4-5-én, Budapesten 
Tudós és hírszerző. Ez a kettősség tette mindenki számára oly érdekessé a 

110 évvel ezelőtt született Radó Sándor – a nyilvánosság elől még a háború után is 
rejtőző – személyét. 

Évtizedekig hallgatott, részben azért, mert személyes szabadságában 
„korlátozott” volt tíz kemény, embert próbáló évig. Korlátozta ezenkívül – már 
szabadulása után –, a csak a legnagyobbakra jellemző szerénység és a titoktartás 
erkölcsi parancsa, amelyet életútjának meghatározó szakaszában hírszerzőként 
magáévá tett. 

A „Dóra jelenti” első teljes, cenzúrázatlan kiadásának megjelenését követően1 
dr. Trom András – Radó Sándor nevelt fia és hagyatékának gondozója – felvetette 
egy Radó-konferencia gondolatát. A kezdeményezés abból indult ki, hogy Radó 
Sándor születésének 110. évfordulójához kapcsolódva szükséges és lehetséges a 
világhírű földrajztudós – és a nem kevésbé neves hírszerző – életútjának, 
munkásságának történelmi távlatból történő értékelése. A kezdeményezést felkarolta 
és a konferencia megrendezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Dr. Holló 
József Ferenc nyugállományú altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum főigazgatója. 

A konferenciához kellő alapul szolgáltak a Trom András által gondozott 
szellemi és materiális hagyaték erkölcsi motivációi. Ő maga is szerteágazó 
kutatásokat folytatott a témában, melyek eredményeit megosztotta a konferencia 
szervezőivel, így azok beépülhettek a tematikába. A konferencián előadó külföldi 
Radó-kutató történészeket is az ő javaslatára hívták meg előadóknak, így az egyre 
intenzívebb hazai és a nemzetközi Radó-kutatások felhalmozódott, eddig még 
publikálatlan eredményei is megismerhetők lettek a nemzetközi konferencián, amely 
– mint többen hangsúlyozták –, a maga nemében az első volt a világon. 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által szervezett nemzetközi konferencia 
tartalmában, színvonalában és külsőségeiben is méltó volt Radó Sándor történelmi 
tettéhez, személyiségéhez, hazafiságához. 

Már a konferencia előtt is egyértelmű volt, hogy Radó Sándor kivételes és 
különös pályákat futott be, egy kivételes és különös korszakban. A nehezen 
összemérhető, mégis koherens két élettörténetet összeköti egy kivételes adottságú 
személyiség, egy kivételes teljesítményt nyújtó ember. Nem kétséges, hogy Radó 
Sándor tevékenysége az egyetemes geográfia-tudomány és a titkosszolgálati kultúra 
szerves része. A térképészet és a hírszerző szakma tradícióiban maradandót alkotott, 
ezért a helye a legkiválóbbak között van. 

                                                        
1  Radó Sándor: Dóra jelenti. Budapest, 2006, Kossuth Könyvkiadó. 
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A bevezető előadást dr. Trom András tartotta, aki külön is kihangsúlyozta: 
Radó Sándor arra tette fel az életét, hogy hozzájáruljon egész Európa a nácizmus és 
fasizmus borzalmaitól történő megszabadításához, amit csak kevés honfitársunkról 
mondhatunk el. 70 évvel a második világháború kitörése után erre emlékeztetni, 
ebben az érték- és orientációs válsággal is küzdő országban – erkölcsi kötelesség. 
Mint hírszerzőről a Time magazin 1955-ben elismeréssel állapította meg, hogy: 
„Alexander Radó, egy magyar, briliáns szolgálatot tett Svájcban a szovjet 
hírszolgálatnak a világháború idején”.2 A Nagy Honvédő Háború Enciklopédiája 
1985. évi kiadásában mindössze három hírszerzőről ír: Richard Sorgéről, Nyikolaj 
Kuznyecovról és Radó Sándorról. 

Bernd-Rainer Barth, német történész „Radó Sándor az antifasiszta és a 
hírszerző” címmel, Peter Kamber, svájci író pedig „Információs csatornák 
Berlinhez” címmel tette közzé kutatásai eredményeit. A jelen írás szerzője 
előadásában Radó Sándort, mint a hírszerző hálózat vezetőjét mutatta be. Guillaume 
Bourgeois francia történészprofesszor „Tisztelet Helene Radónak” című korreferátuma a 
feleség, a harcostárs életútját, különösen az 1945–1955 közötti franciaországi éveket 
dolgozta fel. Moszkvából Szergej Poltorak orosz hadtörténész – aki nem tudott 
eljönni a konferenciára – írásban küldte el előadását „Két Radó – két sors” címmel. 
Peter Karlsch német gazdaságtörténésztől külön korreferátum hangzott el a német 
atomkutatásokról, illetve arról, hogy Radó erről is küldött jelentéseket Moszkvának. 
A korreferátumok – összhangban a bevezető előadással –, rávilágítottak Radó 
páratlan szellemi felkészültségére, a háborús hírszerzésben nyújtott teljesítményére. 

Ez a konferencia Radó Sándor két különálló, ám egyenként is teljes értékű 
munkásságát, teljesítményét, küzdelmekben és sikerekben gazdag életútját állította 
középpontba. 

Egy népszerű internetes keresővel háromezernél is több magyar nyelvű 
találatot kapunk a „Radó, a hírszerző”, és majdnem kétezret a „Radó, a földrajztudós” 
kulcsszavakra. Láthatóan (vagy látszólag?) bővében vagyunk a róla szóló 
információknak. Mégis adódik a kérdés a kétnapos konferenciát követően is: vajon 
ismerjük-e valójában, tehát a valóságost megközelítő mélységben és részletességgel 
Radót? Állíthatja-e bárki, hogy számára nyitott könyv Radó Sándor élete, hogy akár 
geográfusi, akár hírszerzői minőségében teljes és hiteles a kép? Tudjuk-e mit, miért, 
és miért éppen úgy csinált, ismerjük-e a motivációit, megfontolásait, dilemmáit? 
Több mint fél évszázados történelmi távlatból érzékeljük-e a döntéseit és a létezését 
meghatározó körülményeket? És egyáltalán, mondhatunk-e megalapozott értékítéletet 
eredményeiről, tényleg elhelyezhetjük-e őt a hírszerzés és a földrajztudomány 
legnagyobbjai között? 

A Radó Sándorról szóló konferencia hozadéka az lehet, hogy egyrészt 
minden bizonnyal hozzásegíthet bennünket a megnyugtató válaszok megtalálásához, 
másrészt az említetteken túl számos más és új kérdést is megnyitva, a jövő kutatásait 
illetően újabb feladatokat állít elénk. 

                                                        
2  http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,807908-2,00.html 



 
FÓRUM 169 

Radó Sándort mint hírszerzőt bemutatni meglehetősen nehéz feladat. A 
róla, illetve a hírszerzői tevékenységéről rendelkezésre álló információk közel sem 
teljesek, nem egyértelműek. Számos tény és összefüggés még feltáratlan vagy 
rejtett, a róla szóló értékelések széles skálán mozognak, némelyek erősen elfogultak, 
nem letisztultak, ezért a másik Radót, a geográfust illetően talán könnyebb a helyzet. 
További mentegetőzés helyett szeretném leszögezni, hogy ezt az állapotot 
természetesnek tartom. A teljesen megbízható, objektív és hiteles összkép hiánya 
annak a rendszernek, annak a közegnek a lényegéből adódik, amelyben Radó is 
működött. Elengedhetetlen tehát néhány mondatban a hírszerzésről beszélni. 

A hírszerzésnek nincs egy generálisan elfogadott, konszenzussal használt 
fogalma. Napjainkban a hírszerző hálózat tevékenységére a hírszerzés és a kémkedés 
fogalmak használata egyaránt elterjedt. A tudományos igényű szakirodalomban, a 
szakmai oktatásban, a szaknyelvben a kánon szerint egyértelműen a hírszerzés, 
hírszerző szervezet, és hasonló fogalmak az általánosan elfogadottak. A kémkedés 
elnevezés inkább a köznyelvben, a tömegmédia világában gyakori, nem annyira 
szakszerű, inkább pejoratív, bulváros jelentéstartalom kötődik hozzá. A történeti 
hűséghez az is hozzátartozik, hogy évezredekig egyöntetűen és egyértelműen 
kémkedésnek nevezték az egész világon ezt a fajta speciális tevékenységet. 
Helyénvalónak tartom itt tisztelettel megemlíteni Pilch Jenő honvéd ezredes nevét. 
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, jeles kutató és hadtudós által 
1936-ban kiadott háromkötetes „A hírszerzés és a kémkedés története” című 
művénél hazánkban a mai napig nem született átfogóbb, alaposabb, élvezhetőbb 
szellemi alkotás. A címben a két fogalom együtt szerepel, ami bizonyára nem 
véletlen, és amely nem a szembenállásukat, hanem összetartozásukat mutatja. 

Mivel a hírszerzés kortalan, nem politikairendszer-függő, ezért nem lehet 
illúziónk: ma az államok és a nem állami szervezetek is a lényeget tekintve 
ugyanúgy folytatnak hírszerzést (információszerzést), mint akár évszázadokkal 
korábban, jóllehet a technikai és a tudományos fejlettség magasabb színvonalon áll, 
és ennek minden előnyét, eredményét azonnal felhasználják céljaik érdekében. A 
hírszerzés az állam elemi szükségletei közé tartozik. A régi mondást – „Navigare 
necesse est!” – némileg átalakítva azt mondhatjuk: információt (híreket) szerezni 
pedig kell! Igaznak tartották ezt a parancsot a megelőző évezredekben az egész 
világon, és követendőnek tartják napjainkban is, és a jövőt illetően is. 

Amikor a második világháborús szovjet (illetve bármely más korszakban 
bármely más országbeli) hírszerzésről beszélünk, egyidejűleg legalább két, szorosan 
összetartozó értelmezésben kell gondolkodnunk. A hírszerzés egyik összefüggésben 
– szervezeti aspektusból – azt az apparátust (szervezetet) jelenti, amelyik a titkos (és 
a nyílt) forrású információk gyűjtésével, elemzésével, értékelésével foglalkozik. 
Másik értelmezésben a hírszerzés olyan tevékenységforma, feladatrendszer, amelyet 
titkos, bizalmas, fontos, más módon meg nem szerezhető információk, dokumentumok 
megszerzése céljából speciálisan kiképzett, felkészített emberek (erők), illetve 
speciális technikai eszközök, eljárások és módszerek alkalmazásával végeznek.3 

                                                        
3  Izsa Jenő: A hírszerzés céljáról és rendszeréről. Hadtudomány, 2009/1-2. szám. 
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A hírszerzés anno (legalábbis a szocialista országokban, így hazánkban is) 
sokáig tabutéma volt, a nagyközönség csak elvétve jutott információkhoz ilyen-
olyan forrásokból, eléggé szűrten, vegyes minőségben. Az utóbbi két évtizedben 
(mondhatnánk, hogy a rendszerváltozást követően) azonban ezen a területen is 
változások történtek. Mégis jól érzékelhető, hogy a titkosszolgálatokról, 
tevékenységükről nincs koherens képe és releváns tudása sem a politikai elitnek, 
sem a média munkásainak, sem a nagyközönségnek. 

A hírszerzésről szóló tudás viszonylagosságának és körülhatároltságának 
alapvető oka maga a hírszerzés, azaz a speciális rendeltetésű szervezetek által 
végzett speciális tevékenység jellemzően titkos, rejtett volta, valamint az állam és a 
titkosszolgálatok természetesen erős és jól érvényesített önvédelmi reflexe. A 
hírszerzéssel kapcsolatos információhiány a diktatúrákban nagyobb, a demokráciákban 
kisebb mértékben, de mindenképpen misztikus homállyal övezi ezen szolgálatok 
tevékenységét. „Az ’ellenség’ előli rejtőzés a ’baráti’ tekintet elől is elfedi, elvonja 
az információkat, és természetes vesztese e titkolózásnak az emberi megismerés 
szisztematikus rendszere, a tudomány.”4– és tegyük hozzá: vesztese az érdeklődő 
szakmai közvélemény is. 

A hírszerzés tartalmi és módszertani kérdéseit illetően a releváns ismeretek 
birtoklása egy jól meghatározható személyi kör privilégiuma. Természetesen a 
jelenben (és a korábbi évtizedekben) a hírszerző szervezetek állományába 
tartozókról van szó. Esetükben evidencia az elmélyült szaktudás, és ugyancsak 
evidencia, hogy a titoktartás erkölcsi parancsa élethosszig köti őket. A kivételek 
– mert szerencsére vannak –, nem gyengítik a szabályt. 

Akik ebből a körből a nyilvánosság elé lépnek, azoknak számolniuk kell a 
nem mindig kedvező fogadtatással, a szakma értetlenkedésével és ellenérdekekkel. 
Gondoljunk például Stella Rimington egykori MI5 főigazgató „Nyílt titok” című 
memoárkötetének kiadása körüli kötélhúzásra, politikai és szakmai akadályoztatására. 
Stella Rimington így ír könyve előszavában: „Tudtam, hogy sokan ellenzik majd a 
könyv kiadását, de azért az meglepett: mekkora vihart kavart! Az elkészült kézirat 
valóságos kálváriát járt be. Miután véleményezésre átadtam egyik volt kollégámnak, 
a Whitehall teljes erővel beindította 'kármentő' gépezetét. Csaknem mindenki 
lebeszélt a visszaemlékezések kiadásáról. Védekeznem kellett, aztán félnem, hogy 
letartóztatnak. A viták végül is meggyőztek arról, hogy a titkosszolgálatok egy része 
még mindig fontosnak tartja 'eltitkolni' az információkat. Ez pedig inkább gátolja, 
mintsem segítené a mindenkori titkosszolgálatok munkáját, különösen a XXI. 
században, amikor a nyilvánosság e téren is elengedhetetlen. A rizikót tehát vállalni 
kell, de nem szabad hagyni, hogy a dolgok felemás módon kerüljenek napvilágra.”5 

 Bár azt hiszem, hogy ennél az esetnél sokkal többet mond számunkra a 
Radó-könyv, a „Dóra jelenti” 1971. évi első kiadását megelőző szovjet akció. Erről 
maga Radó számolt be egy 1967. április 29-én keltezett feljegyzésben, amelyből 
kiderült, hogy a memoár „nulladik” változatát Moszkva tervezte megíratni a 
hírszerzés által kiválasztott szovjet íróval. Idézem Radót: „A legilletékesebb vezető 
                                                        
4  Révész Béla: A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei. Doktori 

értekezés tézisei, Szegedi Tudományegyetem, 2007. 
5  Budapest, 2004, Geopen Könyvkiadó. 
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állású elvtársak közölték velem, hogy megfelelő szovjet szervek ki akarják adni a 
második világháborúban kifejtett ténykedésemmel kapcsolatban életrajzomat mint 
önéletrajzot, a saját nevem alatt”. Megtudta, hogy az illetékesek által javasolt író 
már szerződést is kötött a kiadóval. Radó Sándorra tehát a szovjetek részéről a 
nyomásgyakorlás ténye igazolható. (A feljegyzés az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában megtalálható.) 

A tényleges állományú hírszerzők azzal, hogy szakmai múltjuk bizonyos 
részét közzéteszik, érdemben hozzájárulnak a misztikus köd oszlatásához, a 
hírszerzés lényegének megértéséhez. Ez akkor is így van, ha jogos fenntartásaink 
vannak, hiszen nem lehet mindent, vagy legalábbis nem lehet úgy nyilvánosságra 
hozni, ahogy az megtörtént. Ezekből a könyvekből mégis sokat lehet tanulni, 
olvasásuk során azonban meg kell tartanunk kritikai beállítódásunkat, éberségünket, 
mert – noha a szerzők személyes hitele nem vonható kétségbe –, nemegyszer tetten 
érhető a szelektív memória és az önigazolási szándék.6 

A történelem során számos ún. „mesterkém” működött, közülük sokan 
vitték sírba titkaikat, sokan évtizedekig nem fedhették fel kilétüket és a valós 
tevékenységüket. Szerencsére ez Radó Sándor esetében másképpen történt. A 
szocialista Magyarországon 1971-ben szenzáció volt, hogy a Kossuth Kiadó 
megjelentette Radó Sándor memoárkötetét. 2006-ban pedig – és ez Trom András 
vitathatatlan érdeme – a „Dóra jelenti” ötödik, bővített, javított és átszerkesztett 
kiadása a kutatók és a téma iránt érdeklődő olvasók kezébe kerülhetett! Az egykor 
kicenzúrázott részekkel teljessé vált kötet bizonyára újraolvasásra és bizonyos 
értelemben újraértékelésre késztetett sokakat.7 

Könyvében Radó Sándor – némileg meglepő szerkesztési megoldással – 
rögtön az első fejezetben feltárta, hogyan lett hírszerző. Ismereteim szerint saját 
memoárkötetén kívül nincs más, hozzáférhető információ Radó Sándor hírszerző 
tevékenységének kezdeteiről. (Erről bővebben Izsa Jenő: Hogyan lett hírszerző Radó 
Sándor? Felderítő Szemle, VII. évfolyam 4. szám, 2008. december) 

Visszaemlékezése alapján konstatálhatjuk, hogy Radót a szovjet katonai 
hírszerzés telepített ügynökeként tervezték alkalmazni, ehhez nyelvtudása, 
helyismerete, kapcsolatai kitűnő alapot biztosítottak. A legenda alapvető elemeként 
– a hírszerző tevékenység legális kereteit biztosítandó – döntés született egy jó 
operatív lehetőségekkel bíró fedőcég, konkrétan egy térképészeti ügynökség 
létesítéséről. Úgy utazott el Moszkvából 1935 októberében, hogy ismerte feladatát, 
egyértelmű volt számára a követendő magatartási vonal, tisztában volt az általa 
végzendő hírszerzői munka veszélyeivel, nehézségeivel, és (ami talán mindehhez 
alapként szolgált) a saját képességeivel, lehetőségeivel. Bár erről egyetlen szó sem 
esik a könyvben, egészen nyilvánvaló, hogy alapos volt a felkészítés. Érthető, hogy 
ez utóbbiról semmit nem írt meg, sőt azt állítja, hogy nem kapott speciális kiképzést. 

                                                        
6  Ma már köztudott például, hogy Alexander Foote, alias „Jim”, aki 1943. novemberi letartóztatásáig 

Radó első számú rádiósa volt, 1949-ben megjelent visszaemlékezését, a „Kémek kézikönyve” címmel 
a brit hírszerzés kontrollja alatt írta és támogatásával publikálta. A másik oldalról is nyilvánvalóan 
bizonyos megszorításokkal fogadjuk csak el például Walter Schellenberg emlékiratait. 

7  Radó Sándor: Dóra jelenti. Budapest, 2006, Kossuth Kiadó. 
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A konspirációban való jártasságát a munkásmozgalomban, az emigrációban, az 
illegalitásban végzett pártmunka terén szerzett gyakorlati tapasztalataira vezeti 
vissza. „Ez készített fel arra, hogy mint hírszerző bonyolultabb és nehezebb formában 
folytassam a harcot” – írja a könyv előszavában. 

Nincs birtokomban az ő állításával ellentétes információ. Úgy tudom, 
kutatások még nem tártak fel eredeti dokumentumokat, nem szolgáltattak 
megdönthetetlen bizonyítékokkal arra vonatkozóan, hogy Radó Sándor hírszerzői 
kiképzése megtörtént. Nem is tartom valószínűnek, hogy ezt rövidesen bárkinek 
sikerülne igazolni. A könyvben leírtak alapján azonban úgy vélem, hogy ilyen 
profizmussal, ilyen nehéz viszonyok között végzett hírszerzéshez, ilyen kiterjedésű 
hálózat vezetéséhez bármilyen kiváló mentális és pszichés felkészültség önmagában 
nem elegendő. Az illegális párt- és politikai szervező tevékenységben valóban 
szükség volt a titkos kapcsolatépítés és a titkos kapcsolattartás bizonyos konspiratív 
módszereit elsajátítani, alkalmazni. De a hírszerzési feladat jellege egészen más. 
Arra gondolok, hogy az állandó konspirációs kényszer, a kettős életvitellel járó 
szerepjátszás pszichés és fizikai terhei, folyamatos stresszhatásai, a rejtjelzés 
mesterségének elsajátítása, az összeköttetési csatornák megszervezése és sok más, itt 
nem említett sajátosság meghaladják az ilyen tevékenységbe „csak úgy” belecsöppent 
amatőrök képességeit. A hírszerzés szigorú immanens szabályai, megkerülhetetlen 
törvényei megkövetelik a speciális tudást, ezt pedig nem lehetséges másként 
megszerezni, csak szisztematikus, gyakorlatias tanítási–tanulási folyamatban. 

Okkal feltételezhető tehát, hogy Radó Sándort a missziója előtt, még a 
telepítését (1936-ot) megelőzően a szovjet katonai hírszerzés megbízásából 
valamikor valahol valakik alaposan felkészítették, kiképezték. A szakmai szabályok, 
a szovjet hírszerzés aktuális és távlati érdekei, a biztonsági megfontolások 
természetesen nem engedték meg ennek elismerését, semmilyen részlet 
nyilvánosságra kerülését még nem hogy 1971-ben, de azóta sem. Ez szerintem 
érthető, elfogadható magatartás mind Radó, mind a szovjet/orosz katonai hírszerzés 
részéről egyaránt. 

A Radó-féle hírszerző csoport tevékenységét tanulmányozva megállapítható, 
hogy abban a klasszikus hírszerzési ciklus egésze és főbb elemei részleteiben is jól 
felismerhetők. 

A hírszerzésben a célok kijelölése az első, sok tekintetben döntő mozzanat. 
A Radó vezette hírszerző hálózat számára, és a teljes külföldön működő hírszerző 
szervezet számára is Moszkvában – a párt és a kormány vezetőinek útmutatásai 
alapján, illetve tudtával –, a GRU Központban határozták meg a konkrét hírigényeket. 
A közvetlen háborús veszély időszakában a szovjet politikai és katonai felső vezetés 
meglehetősen széles spektrumban szabott feladatot. Mindenekelőtt a fasiszta 
Németország és hadseregének felkészüléséről, potenciáljáról, szervezetéről, vezetési 
rendszeréről, állományáról, kiképzettségéről, fegyverzetéről és harci technikájáról, a 
hadiiparról, a mozgósítási rendszeréről, továbbá a háttérben zajló diplomáciai 
egyezkedésekről, az ellenséges szövetségesi tábor erősítéséről várták a Központban 
a híreket. A háború kitörése után némileg egyszerűsödtek a dolgok, sőt a 
Szovjetunió megtámadását követően a szovjetek hírigénye teljesen egyértelművé 
vált. 
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A háború időszakában a szovjet katonai hírszerzés számára megszabott 
feladatoknak olyan állandó, tartós elemei voltak, amelyek Radó könyvében is 
szerepelnek: 

 a szemben álló ellenséges csoportosítás hadászati elgondolásai, 
hadműveleti tervei, szándékai, szervezete, állománya, vezetési rendszere, a 
haderőnemek és fegyvernemek parancsnokságai és alárendeltjeik; 

 a csapatok harcértéke, ereje, harci-technikai eszközei (mennyiség és 
minőség), diszlokáció, újonnan felállított alakulatok, csapatmozgások, szállítások, 
átcsoportosítások; 

 Hitler és a Wehrmacht főhadiszállásai, vezetési pontjai, a csapatok 
vezetési-, összeköttetési- és kommunikációs rendszerei; 

 a hadipotenciál egyes összetevőinek alakulása, hadianyag készletek, 
raktárak, hadiipari üzemek, kőolajtermelés, tartalékok; 

 a személyi állomány mozgósítása, a tartalékok, a veszteségek; 

 a hátország helyzete, a lakosság ellátása, hangulata. 

A hírigény általános jellemzői a front másik oldalán is érvényesek, ezt a 
német katonai hírszerzés példájával mutatom be. A háborúra történő felkészülés 
időszakában az egyik célobjektum a francia haditengerészet volt. A hírszerzésnek fel 
kellett deríteni: 

 a hadi és a kereskedelmi kikötőket, ezek kapacitását, megközelítési 
útjait, parti és tengeroldali erődítményeit, védelmi rendszerét; 

 a hadihajók típusait, építési módjait, részleteiben a hajók páncélzatát, 
fegyverzetét, tüzérségi és légelhárítói felszerelését, torpedóvetői és aknásító 
kapacitását, eszközeit, tengeralattjáró elhárítását; 

 a hajóforgalom kontrolljának rendjét, eszközeit, a híradás rendszerét; 

 a haditengerészeti és a partközeli szárazföldi repülőterek befogadó-
képességét, műszaki állapotát, repülésirányítási és légvédelmi eszközeit; 

 a haditengerészet és a haditengerészeti repülők olajkészleteinek, 
mennyiségét, elhelyezkedését, tartalékait, feldolgozó és szállító kapacitásait, 
objektumait, ezek védelmi rendszerét.8 

A bevezetőmben megemlített Pilch Jenő ezredes így fogalmazta meg a 
hírszerzés általános céljait: „A kémkedés kiterjed: idegen hadseregek szervezetének, 
mozgósítási előkészületeinek, felfegyverzésének, felvonulási, hadászati és hadműveleti 
terveinek, iparának, kereskedelmének, politikai viszonyainak, erőforrásainak a 
felderítésére.”9 

                                                        
8  Paul Leverkuehn: Der Geheime Nachrichtendienst der deutschen Wehrmacht im Kriege. Verlag für 

Wehrwesen Bernard&Graeffe, Frankfurt a/Main, 1957. Állambiztonsági Történeti Levéltár 4.1. 
A-3711. 

9  Pilch Jenő: A hírszerzés és a kémkedés története. Budapest, 1936, Franklin Társulat kiadása. 
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A Radó-memoárból megismert szovjet hírigény ettől lényegében nem 
különbözik, és ebben semmi meglepő nincs. 

A Moszkvából Radónak küldött és a könyvben idézett néhány táviratból azt 
is megállapíthatjuk, hogy a hírigény állandó elemei mellett a háború menetében, 
egyes rövidebb időszakokban, egyes frontszakaszokon az egyedi, eseti információs 
igények kiemelkedően fontosak lettek, elsődlegessé léptek elő. A Központ éppen a 
beérkezett információkat értékelve és a fejleményeket figyelemmel kísérve gyakran 
pontosította a hírigényeket, egészen konkrét információkat kért, követelt. 

Ezek a hírigények nem csak a hírszerző hálózatoknak jelentettek egyértelmű 
és mindennél fontosabb feladatokat, hanem természetesen a széles értelemben vett 
felderítés egész rendszerének. A szovjet hadvezetés által megszabott hírigények 
teljesítésére a hírszerző hálózatok, valamint a hadászati és a hadműveleti szintű 
felderítés mellett rendelkezésre állt a csapatfelderítés minden eszköze is. Az 
információk különböző forrásokból származtak ugyan, ám az elemző–értékelő 
munka eredményeként a németek szándékai, tervei, intézkedései egyre teljesebben 
bontakoztak ki a szovjet katonai vezetők előtt, egyre tisztább lett a kép. 

A hírszerző tevékenység első mozzanata tehát a magas szintű hírigények 
meghatározása és az információs célobjektumok kijelölése. Ezután lép működésbe a 
titkos információszerzés alapvető eszköze, a hírszerző hálózat. Ennek a hátteréről 
tudjuk, hogy a hírszerző szolgálat munkatársai, alkalmazottai két alapvető csoportba 
sorolhatók. A hivatásos hírszerzők jelentős hányada a központban dolgozik, a másik 
csoportot a titkos állományú munkatársak alkotják, akik a célországban 
(célterületen) mély fedésben működnek, valamely állami vagy más szerv fedése 
alatt, diplomáciai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális, tudományos és egyéb 
képviseleteken, aktív tevékenységet folytató magántársaságok, gazdálkodó 
szervezetek, vagy legálisan működő, ám valójában fiktív fedőcégek alkalmazásában. 
Ez a kihelyezett állomány, amelynek semmiféle formális kötődése nem lehet a 
hírszerző szervezethez. 

A hivatásos és a titkos állomány együttesen sem képes megoldani a 
szervezet elé állított hírszerzési feladatokat, ezért szükségük van olyan személyekre, 
akik hozzáférhetnek a megszerzendő információkhoz, továbbá akik bevonhatók az 
adott országban illegálisnak minősített hírszerzés (kémkedés) végrehajtásába 
közreműködőként, segítőként. A különféle indítékkal megnyert és a hírszerzésbe 
bevont személyeket – funkcióik szerint – ügynöknek, titkos kapcsolatnak, bizalmi 
személynek, informátornak, hálózati személynek, hírforrásnak, lakásgazdának, 
összekötőnek, futárnak stb. nevezik. Meglehetősen nagy változatosság tapasztalható 
a megnevezések tekintetében, sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban, sem 
a gyakorlatban nincs egységes terminológia a konspiráltan együttműködő személyek 
elnevezésére. 

A szovjet hírszerzés tisztjei már az 1930-as évek közepére kiépítették, 
bővítették, működtették (illetve bizonyos részeiben „altatták”) Nyugat-Európában 
azt a hírszerzői, ügynöki, informátori hálózatot, amelyet a közvetlen háborús veszély 
időszakában teljes egészében aktivizáltak. Más forrásokból tudjuk, hogy Maria 



 
FÓRUM 175 

Poljakova (alias „Gisela”) volt a hálózat kiépítésének kulcsfigurája10, a svájci 
hálózat „Gisela családja” fedőnévvel ismert. A memoárból tudjuk, hogy Svájcba 
történt megérkezése, genfi letelepedése és a „Geopressz” gründolása után Radó 
maga is szállított híreket, végzett egyéni hírszerzési feladatokat. Gyakorlatilag egy-
másfél éves betanulási időszakot követően a moszkvai hírszerző központ 
elérkezettnek látta az időt Radó hírszerzői munkájának kiszélesítésére. Addigra 
alapvetően beilleszkedett a helyi társadalomba, igazolta kvalitásait, kiépítette és 
elindította a fedővállalkozást, rengeteg fontos személyes kapcsolatot létesített, tehát 
hírszerző lehetőségei megteremtődtek. A Központ utasítására vette át „Sonja”-tól 
1938 tavaszán (brit és amerikai információk szerint 1940 végén) a svájci hálózat 
egyik csoportjának a vezetését. Ergo létezett ilyen hálózat, működőképes volt, tagjai 
hírszerzési lehetőségekkel rendelkeztek, és voltak kiépített személyes és személytelen 
összeköttetési csatornák a csoport és a Központ között.11 

A svájci hírszerző hálózat tevékenységének keretét, legendájának alapját a 
„Geopressz” sajtó- és térképészeti ügynökség jelentette, amely tipikus fedőcég volt, 
a külvilág számára egy legális gazdasági vállalkozás. 

A Radó-hálózat működésében számos legendát találunk. Csak egyet emelek 
ki ebből, ezen keresztül igazolva azt, hogy a jól konstruált és körültekintően 
alkalmazott legenda életet menthet. Edmond Hamel, aki „Eduard” fedőnévvel 1943. 
október közepéig a Radó-csoport egyik rádiósaként működött, eredetileg rádiótechnikus 
volt. Életvitelszerűen (mondhatni magától értetődően) egy rádiósboltot és egy 
javítóműhelyt vezetett Genfben. Hamelnek tehát nem volt szüksége különösebb 
legendára ahhoz, hogy szinte éjjel-nappal rádiókkal foglalkozzon, hogy lakásán 
rádiója legyen, hogy munkája mellett a rádiózás a kedvtelése is, ez teljesen 
természetesnek tűnhetett. Ám 1942. október 27-én a svájci rendőrség letartóztatta, 
mert az általa készített (pontosabban majdnem kész) rádióadó-vevő készüléket 
megtalálták. A komolyabb következményektől és a dekonspirálódástól egy pontos, 
körültekintően felépített legenda mentette meg.12 

A „Geopress” legendája és valós tevékenysége tette lehetővé Radó számára 
a gyakori külföldi utazásokat, amelyek nem csak az üzleti ügyek rendezését 
szolgálták, de egyúttal kitűnő alkalmat teremtettek a Központ összekötőjével való 
konspirált találkozókra, hírszerzési információk (például térképek) átadására, 
feladatok vételére, pénzküldemények átvételére is. Radó nagyon pontosan leírta, 
hogy konkrét hírigény alapján miként hajtott végre személyes, vizuális felderítést 
Olaszországban a spanyol polgárháború idején, amihez hol a „kereskedelmi ügyben 
tárgyalás”, hol a „kikapcsolódást kereső turista” szerep jelentette a megbízható 
fedést, a tökéletes konspirációt. 

                                                        
10  Rote Drei: an analysis of the Swiss-based net (and principal source, „Lucy”) during World War II. 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-
csi/vol13no3/html/v13i3a05p_0015.htm 

11  The Rote Drei: Getting Behind the ’Lucy’ Myth – Central Intelligence Agency, 1999. 
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol13no3/html/v13i3a05p_0001.htm  

12  Radó Sándor i. m. 
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A konspiráció a titkosszolgálati szféra kulcsfogalma, alapvető tartozéka, 
legjellemzőbb vonása. A konspiráció azt jelenti, hogy a hírszerző szervezet által 
folytatott tevékenység az illetéktelenek elől rejtve, fedve, leplezve kerül 
előkészítésre és végrehajtásra, magyarul: senki nem az, akinek láttatja magát, semmi 
nem az, aminek látszik. A konspiráció szabályainak betartása a titkosszolgálat 
önvédelmi reflexe, egyrészt a külvilág előli zártságot biztosítja, másrészt érvényes a 
szervezeten belül is. A belső konspiráció követelményei legalább annyira szigorúak, 
mint a külső konspiráció előírásai, normái. 

Radó hálózatában a konspiráció sok rendszabály szigorú betartásával 
valósult meg. A hálózat tagjainak identitása egymás előtt is rejtve maradt, 
pontosabban a fedőnév használata volt a kötelező. A hálózatot vezető Radónak 
minden fedőnevet kívülről tudnia kellett. Az ő személyét, valódi nevét és 
tevékenységét alig néhányan ismerték. A hálózaton belüli személyes kapcsolatokat a 
minimálisra korlátozták. A hírforrás a rezidenssel közvetítőn, futáron keresztül 
érintkezett, vagy fedő-postacímre történő küldemények útján tartották a kapcsolatot. 
A rezidensek csak a nekik jelentő források fedőneveit ismerték. A hálózat egyszerű 
tagja pedig csak azt, akivel az információk megszerzése vagy továbbítása céljából 
közvetlen kapcsolatba került. A személyes találkozók tervezettek voltak, 
meghatározott helyen meghatározott napon és időpontban kellett, lehetett csak 
találkozni az összekötővel, a futárral, a rezidenssel, az ügynökkel. Tilos volt a 
lakáson való találkozás, a dekonspiráció veszélye miatt. A találkozók meghiúsulása 
esetére tartalék időpont és helyszín volt megjelölve. A soron kívül kért találkozóra 
külön jelszóval lehetett hívni a másik felet. A fedőnév általában angol keresztnév 
volt. Egyaránt használtak férfi és női neveket, tekintet nélkül az ügynök nemére, 
például „Agnes” = Ernst Lemmer, „Lucy” = Rudolf Rössler. 

Fedőneveket nem csak személyek azonosítására és fedésére használtak, 
hanem például az egyes országokat is így jelölték. Nagy-Britannia: „Brazília”, 
Németország: „Jersey”, Franciaország: „Florenz (Firenze)”, Szovjetunió: „Heimat 
(Szülőföld)” stb. Ugyancsak fedőnéven neveztek bizonyos szervezeteket, 
eszközöket, tevékenységeket. A rádiókészülék: „játékóra (Spieluhr)”, az útlevél: 
„cipő (Schuh)”, ennek megfelelően az útlevélhamisító: „cipőjavító (Flickschuster)”, 
a börtön: „kórház (Krankenhaus)”, így a rendőr: „orvos (Arzt)”.13 

A Radó Sándor vezette hálózat a mai szakterminológia szerint HUMINT-
tevékenységet végzett. Ez a hírszerzés azon fajtája, amely az embert használja fel 
forrásként és az információgyűjtés elsődleges eszközeként. A HUMINT-pozíciók 
kiépítése meglehetősen idő- és pénzigényes tevékenység. A hírszerző hálózat 
létrehozása, működtetése, védelme a szakmai munka egyik legnehezebb, leghatékonyabb 
feladata. Radó a memoárban pontosan fogalmazta meg a hírigény és a hírforrás 
közötti szoros összefüggést: „A hírszerző számára az ideális az, ha olyan 
kapcsolatokat teremt, amelyek közvetlenül az őt érdeklő információk forrásához 
vezetnek. Úgy kellett megszervezni a munkánkat, hogy legyenek informátoraink a 
német hadsereg vezető szerveiben, a német hivatalokban, és a náci párt felső 

                                                        
13  Alexander Foote: „Lucy” contra OKH – aus dem Kriegstagebuch eines Sowjet-Spions. Der Spiegel, 

1954. 03. 03. 
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köreiben, vagyis ne csak ott legyenek embereink, ahol végrehajtják a már elfogadott 
állami határozatokat, hanem ott is, ahol kidolgozzák azokat.” 

A Radó-hálózathoz tartozó személyek azonosításában nincs letisztult kép. 
Azt tapasztaljuk, hogy a személyes visszaemlékezések, illetve az értékelő, 
összefoglaló jellegű titkosszolgálati dokumentumokban közölt információk között 
sok az eltérés. Egyébként magam sem tudom eldönteni, hogy fontos-e a Svájcban, 
Németországban és másutt működött egykori szovjet ügynökök és hírforrások 
identitásának feltárása, nyilvánosságra hozása, vagy inkább a rendszer működését 
kell megismernünk, megértenünk. Véleményem szerint ez kevésbé fontos, azt 
sokkal lényegesebbnek tartom, hogy a szovjet hírszerzés által a háborút megelőzően 
létrehozott hálózat minden stratégiai jelentőségű német politikai, gazdasági és 
katonai célobjektumban, célszervezetben jelen volt, és megteremtette a hírszerzési 
lehetőségeket. A GRU-nál is pontosan tudták, hogy a haderő-főparancsnokságon, az 
Oberkommando der Wehrmacht-nál (OKW) nagyjelentőségű, titkos információk 
keletkeznek, azokkal dolgoznak. Tehát amikor az OKW prioritást kapott a kijelölt 
hírszerzési objektumok között, akkor egyben a hírforrás létesítésének kérdése is 
eldőlt. A szakma törvényei megkövetelték, hogy ott – tekintet nélkül arra, hogy 
ennek mi az ára, milyen kockázatot jelent – hírforrás működjön. Ha nem „W”, akkor 
„Q” adta volna a fontos információkat – ehhez nem férhet kétség. 

A svájci hírszerző hálózat összeköttetési rendszerének volt néhány 
sajátossága. Az egyik ilyen abból a fontos körülményből adódott, hogy diplomáciai 
kapcsolat hiányában a Szovjetunió nem rendelkezett hivatalos képviselettel 
Svájcban. Emiatt – más államoktól eltérően – nem állt módjában a követségi 
rádióadó-vevő segítségével, a diplomáciai védettség előnyeit kihasználva titkos 
információkat továbbítani. Ezért a hálózat és a Központ számára nélkülözhetetlen 
volt a saját, konspirált rádióösszeköttetés megteremtése. A kezdetben (1940 
januárjától) egy, majd (1941 áprilisától) a kettő, végül (1942 augusztusától) a három 
adó-vevő rejtjelzett üzenetek ezreit továbbította, vette. 

A rádió-összeköttetést kétségtelen előnyei (gyorsaság, nagy távolság, nagy 
információ átviteli kapacitás, egyedi azonosíthatóság) alapvető, fontos eszközzé 
tették, de éppen a rádióhullámok terjedésének fizikai jellemzői miatt önmagában 
eléggé sebezhető csatorna volt (a bemérhetőségre utalok). Éppen ezért a 
rádiókapcsolattal párhuzamosan, vagy azt pótolva, kiegészítve, a személyes 
összeköttetés különböző megoldásait alkalmazták. 

Az összeköttetési rendszer teljességét nehéz rekonstruálni. A Radó Sándor 
által vezetett hálózat tevékenységéről Alexander Foote, tehát „Jim” 1954 márciusában 
ötrészes cikksorozatot publikált a Der Spiegel nyugatnémet lapban.14 Ebben Foote 
részletesen leírja a hírszerző csoport struktúráját (már amennyire ő ezt ismerte), a 
rádiózás és rejtjelzés titkait, és az információk útját a hírforrásoktól a rezidentúra 
vezetőn át a Központba, Moszkvába. A lapban egyszerű rajzzal szemléltették az 
összeköttetési rendszer felépítését. 

                                                        
14  Alexander Foote: „Lucy” contra OKH – aus dem Kriegstagebuch eines Sowjet-Spions. Der Spiegel, 

1954. 03. 03.., 03. 10., 03. 17., 03. 24., 03. 31. 
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Az összeköttetési rendszert illetően Radó könyvében is több változatról van 
szó, némelyet ezek közül cáfol, vagy nem tart hitelesnek, másokról azt írja, vagy 
inkább érzékelteti, hogy lehetséges megoldások voltak. De maga nem tárja fel 
részletesen, hogy miért és hogyan volt lehetséges a hírek gyors továbbítása. 

Egyébként sokan és sokat foglalkoztak az összeköttetés mikéntjével. Bernd 
Ruland a „Moszkva szemei” című könyvében15 több működőképes csatornát nevez 
meg: említi a Németország és Svájc közötti postaforgalmat, levelek, folyóiratok 
felhasználásával, titkosírásos üzenetek továbbítását, vagy mikrofilmek küldését 
postások, vasutasok közreműködésével. Részletesen leírja az OKW (Oberkommando 
der Wehrmacht) Külföldi Elhárítási Hivatalának, az Abwehr-nek és a Külügy-
minisztérium futárosztályának egy-egy futárát, akik hetente utaztak Svájcba és 
„szívességből mindkét irányba vittek magukkal kisebb magánküldeményeket.” 
Ezeket a már Berlinben svájci bélyeggel ellátott leveleket Bázelben vagy Bernben 
dobták postaládába. Mivel a futárposta tabu volt minden ellenőrzés számára, ezzel a 
megoldással gyakorlatilag nem volt dekonspirációs veszély. 

Működő csatorna volt a személyes futárok alkalmazása a különösen fontos 
hírek továbbítására. Ezeket az informátorok Berlinben adták át „Lucy” megbízottjának, 
aki vonattal vitte Svájcba. A csomagellenőrzést kijátszották, a szabályos okmányokkal 
utazókat csak ritkán vetették alá alapos ellenőrzésnek, motozásnak. Ruland 
konkrétan ismerteti a Berlin–Bázel nemzetközi gyorsvonat hálókocsi-kalauzának 
futárkénti alkalmazását. Végül aprólékosan bemutatja az OKW hírközpont és a berni 
német követség rádióösszeköttetési rendszerén érkezett információk eljuttatásának 
gyakorlati megvalósítását a követség rádiósa és Gisevius, az Abwehr összekötője 
közreműködésével, telefonon illetve levélpostával „Lucy”-hoz. Több szerző szerint 
önálló és fontos csatornaként működött a Berlin–Milano telefonösszeköttetés és a 
Milano–Luzern futárkapcsolat kombinációja. Felvetődött még a Berlin, pontosabban 
                                                        
15  Bernd Ruland: Moszkva szemei. Budapest, 1976, Európa Könyvkiadó. 
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az OKW hírközpont és „Lucy” közötti direkt rádiókapcsolat létezése, de ennek 
cáfolata is megjelent. 

A rendszer egészéhez hozzátartoztak a Radó által is említett személyes 
összekötők, futárok, postacím tulajdonosok, fedőcímek, találkozóhelyek, konspirált 
lakások. Mai ismereteink alapján azt mondhatjuk, hogy a hírszerzőcsoport belső és 
külső összeköttetési rendszere jól szervezett, hatékony volt, biztosította az 
információk és az informátorok védelmét, a hírek gyors és megbízható eljuttatását a 
forrásoktól a rezidenseken át a hálózat vezetőjéhez. 

A konferencia második napján, Radó Sándor születésének 110. évfordulója 
alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán márványtáblát 
avattak a földrajztudós és a fasizmus elleni harcban részt vett hírszerző emlékére. Az 
eseményen beszédet mondott Dr. Holló József Ferenc nyugállományú altábornagy, a 
HM HIM főigazgatója. Az ünnepségen rész vett és koszorút helyezett el a 
márványtáblánál Yves Rado, Radó Sándor Párizsban élő unokája. 

 
 

 

Radó Sándor tevékenysége az egyetemes titkosszolgálati kultúra szerves 
része. A hírszerző egy nagy létszámú, nagy hírszerző kapacitású, páratlan teljesítményt 
nyújtó hálózat vezetőjeként szakmai tradíciókban maradandót alkotott, ezért a 
legkiválóbbak között emlékezünk meg legendás tetteiről, hősies helytállásáról. 
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DR. SALLAI IMRE EZREDES* 

TÁJÉKOZTATÓ AZ MK KFH 
TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK 
A HADTUDOMÁNYI ÉS A KATONAI MŰSZAKI 
PhD KÉPZÉS TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN 
VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL (2002–2010) 

 

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal főigazgatója 17/2001. 
számú intézkedésében elrendeltek szellemében 2002. január 10-én ült össze a 
Hivatal újjászervezett Tudományos Tanácsa. Ugyancsak 2002-ben a tudományos 
munka szemszögéből kiemelt jelentőségű esemény volt – mintegy az addigi, több 
évtizedes tudományos tevékenységünk elismeréseképpen is –, hogy a honvédelmi 
miniszter tudományos kutatóhellyé nyilvánította intézményünket. 

A fenti események, valamint a tudományos kutatómunkával szemben az 
ország közvéleménye részéről is, de különösen a honvédelem felső vezetése és a 
hadtudomány művelői körében megnyilvánuló fokozott elvárások, növekvő 
minőségi követelmények, a szakmai feladatok egyre inkább tudományos 
igényességű, színvonalú munkavégzést és felkészültséget megkövetelő volta, végül 
a társadalom részéről a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok irányában is erősödő 
elvárásnak történő megfelelésre törekvésünk a civil–katonai kapcsolatokban való 
nagyobb nyitottságra arra serkentették mind a Hivatal vezetését, mind a hivatali 
szintű tudományszervező és tudományos kutató tevékenység felelős szerveit, hogy 
minőségileg új, magasabb szintre fejlessze a tudományos tevékenységet. 

A 2002. évi újjászervezés körültekintő végrehajtása, valamint az időközben 
bekövetkezett (sajnos, sokszor kedvezőtlen) változásokhoz való rugalmas és 
hatékony alkalmazkodásunk – nem utolsósorban a Hivatal vezetésének érdemi 
erkölcsi és anyagi támogatása – biztosította a tudományos tevékenység tervszerű és 
megfelelő rendszerességű, színvonalas végzését. A kezdetektől rendelkezünk évente 
megújított, aktualizált középtávú (3 éves) és annak fő célkitűzéseit, kutatási céljait 
konkretizáló éves munkatervekkel, amelyekre támaszkodva a Tudományos Tanács 
tervszerűen és eredményesen szervezi és végzi a tudományos tevékenységet. 

A fenti szerteágazó tudományszervezői, kutatói támogató munkánk egyik 
kiemelt területe a tudományos kutatói utánpótlás tervszerű szervezése, a fiatal 
kutatók felkészülésének és felkészítésének mindenoldalú segítése, a szakmai 
munkában a tudományos igényesség szemléletének, elismertségének erősítése. 
Ennek kifejezése az MK KFH Középtávú Tudományos Munkatervének 7. pontjában 
rögzített fő célkitűzés: (kiemelt célunk) „a doktorandusz (PhD) képzésben részt vevő 
munkatársak tudományos tevékenységének támogatása”. 

                                                        
*  A szerző az MK KFH Tudományos Tanács titkára. 
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Természetesen általános szinten megfogalmazott célkitűzésünk a 
mindennapok során konkrét tevékenységekben realizálódik: 

– a doktori képzésre alkalmasnak ítélt munkatársakat tájékoztatjuk a 
pályázás, képzés lehetőségeiről, mozgósítjuk a jelentkezésre; 

– a sajnos egyre szűkülő, csökkenő képzési költségvetési keretek mellett 
kezdeményezzük a megfelelő HM szintű, vagy a Hivatal részéről biztosítható anyagi 
támogatást; 

– a doktorandusz munkatársaink tanulmányi munkáját, a tudományos 
értekezésük elkészítéséhez szükséges kutató és kidolgozó munkát folyamatosan 
segíti a Tudományos Tanács (a Tanács éves munkaterveiben valamennyi ülés egyik 
napirendje a személyes „beszámoltatás”, tájékozódás az elvégzett munka 
eredményeiről, problémáiról, valamint igény szerint a beszámoló során, de inkább a 
munka folyamatában való érdemi segítségnyújtás); 

– a Hivatal szakkönyvtárában állandó lehetőséget biztosítunk a tudományos 
kutatásra, igény esetén és lehetőség szerint szakértői konzultációs alkalomról is 
gondoskodunk; 

– a Hivatal tudományos-szakmai periodikájában – a Felderítő Szemlében – 
elsőbbséggel publikálási lehetőséget biztosítunk a doktoranduszoknak, illetve 
segítjük írásaik társ-szakkiadványokban történő megjelentetését; 

– az elkészített értekezéstervezet műhelyvitára történő előkészítésének 
tartalmi–formai segítése, a kivitelezés nyomdai támogatása, a Tudományos Tanács 
tagjainak, valamint a tudományos fokozattal rendelkezőknek a műhelyvitán való 
konkrét részvételével és kritikus véleménynyilvánításával a védés előkészítésének 
érdemi segítése, a kidolgozott munka gazdagítása; 

– a Tudományos Tanács tagjainak, valamint a tudományos fokozattal 
rendelkezőknek a rendszeres részvétele a ZMNE egyetemi képzésében, azon belül a 
doktori képzésben, az Egyetem Doktori Tanácsának munkájában, és magában a 
doktori elbírálás folyamatában (témavezetőként, opponensként, valamint a védést 
lefolytató bizottság tagjaként); 

– az elkészített és sikeresen megvédett disszertációkat – a Felderítő 
Szemle Szerkesztőbizottság döntése szerint – szerkesztett formában közreadjuk. 

Az elvégzett munka eredményeiről – az értékelt időszakban (2002–2010) – 
az alábbiak szerint számolhatunk be: 

 
Pados Ferenc alezredes 
2002-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: A Magyar Köztársaság katonai veszélyeztetésének lehetséges 
esetei és a fegyveres ereje alkalmazásának elvei, politikai 
következményei 

Témavezető: Prof. Emeritus Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy 
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Jakusné dr. Harnos Éva közalkalmazott 
2003-ban, PhD fokozat, ELTE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: A hatékony propaganda nyelvi eszközei 

Témavezető: Prof. Dr. Tolcsvai Nagy Gábor 
 

Tömösváry Zsigmond ezredes 
2003-ban, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: A NATO és Oroszország kapcsolatai, e kapcsolatok hatása 
Közép-Európa, benne hazánk biztonságára 

Témavezető: Prof. Emeritus Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy 
 

Kis-Benedek József ezredes 
2005-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: A második palesztin intifáda biztonságpolitikai 
és katonai összefüggései 

Témavezető: Prof. Dr. Szabó János nyá. ezredes 
 

Szilvágyi Tibor mk. őrnagy 
2005-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: Az albán kérdés biztonsági kockázatai – az albán 
civilizáció fejlődésének szcenáriói 

Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc 
 

Dr. Rácz Lajos ezredes 
2007-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása 
a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak 
geostratégiai törekvéseire 

Témavezető: Dr. Pados Ferenc nyá. ezredes 
 

Vida Csaba mk. őrnagy 
2007-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai 
vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata 

Témavezető: Dr. Tálas Péter 
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Béres János mk. ezredes 
2008-ban, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei 
és visszaszorításának lehetőségei 

Témavezető: Dr. Resperger István ezredes 
 

Magyar Sándor mk. őrnagy 
2009-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: Katonai kommunikációs igények, lehetőségek 
a békefenntartás vezetésének támogatásában 

Témavezető: Dr. habil. Sándor Miklós nyá. ezredes 
 

Tóth Sándor mk. alezredes 
2009-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe: A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai 

Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc 
 

Bagi József mk. ezredes 
2010-ben, PhD fokozat, ZMNE, „Summa cum laude” eredménnyel 

Értekezés címe:  Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja 

Témavezető: Dr. Nagy László nyá. mk. ezredes 
 
 

Tájékoztatónkból összefoglalásképpen megállapítható: a Magyar Köztársaság 
Katonai Felderítő Hivatal magas szinten felkészült hivatásos állománnyal rendelkezik, 
amelynek jelentős hányada képes eredményesen részt venni a posztgraduális egyetemi 
doktori képzésben. A Hivatal vezetése – felismerve a tudományos minőségű szakmai 
képességek, igényesség jelentőségét –, támogatja a tudományos munkára rátermett 
munkatársak ilyen irányú egyéni törekvéseit, a Tudományos Tanács pedig eredményesen 
tervezi-szervezi, tartalmilag és formailag a gyakorlatban is segíti a doktoranduszok, 
de sok esetben a szakterületeken kutatómunkát végzők tevékenységét is. 
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FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 
 
 
 
 

A Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület 
2009. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 
 
 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (156) tv. 19. §-a szerint 
az Egyesület beszámolójával egy időben közhasznúsági jelentést kell készíteni. A 
közhasznúsági jelentést az alapszabály alapján a közgyűlésnek kell jóváhagynia. 

A közhasznúsági törvény előírásai alapján a közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

1. a számviteli beszámolót; 
2. a költségvetési támogatás mértékét és felhasználását; 
3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
4. a cél szerinti juttatások kimutatását; 
5. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, 

összegét; 
6. a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. 

2., 3., 4., 5. 

Egyesületünk 2009. évben sem költségvetési támogatásban, sem cél szerinti 
juttatásban nem részesült, vezető tisztségviselőinek juttatást nem nyújtott, illetve 
vagyontárgyakkal nem rendelkezett, ezért ezen pontokkal kapcsolatban beszámolási 
kötelezettségünk nem keletkezett. 

1. Számviteli beszámoló 

A társaság pénzforgalmi könyvelése a szabályzókban meghatározottak 
szerint napló-főkönyvben egyszeres könyvvitellel történik. 

A társaság az éves gazdálkodási tevékenységéről az egyéb szervezetekre 
vonatkozó közhasznú egyszerűsített beszámolót készít, amelynek részei: az 
egyszerűsített eredménylevezetés és az egyszerűsített mérleg. Az egyéb szervezetekre 
vonatkozó közhasznú egyszerűsített beszámoló a jelen számviteli beszámoló részét 
képezi. 
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FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

2009. ÉVI PÉNZFORGALMA 
    
  Bevétel Ft Megjegyzés 
1 Előző évi pénzmaradvány 338 516 pénztár (105045) bankszámla (233471) 
2 Tagdíj 269 500 107 fő 
3 Kamat 632 Bankszámla utáni látra szóló kamat. 
4 Pályázat 0  
5 Közcélú adomány 0  

6 Közcélú tevékenységgel 
Kapcsolatos bevétel 0  

7 Adó 1%-a 233 125 2008. évi jövedelmek után felajánlott 
I. Bevételek összesen: 841 773   
    
    
  Kiadás Ft Megjegyzés 

1 Működési kiadások 45 667 
Bankköltség, számlakivonatok, átutalások, 
pénzfelvétel, pénzbefizetés, postaköltség, 
nyomtatványok. 

2 Működéshez szükséges eszközök 
vásárlása 0  

3 Adófizetési kötelezettség 0  
A Működési kiadások 45 667  
1 Rendezvények kiadásai 226 225   
  Ejtőernyős Nap 23 675   
  Pozsonyi csata 90 000   
  Geopolitikai Tanács 21 000   
  Felderítő Nap Annavölgy 91 550   
2 Kegyeleti kiadás 17 000   
B Közcélú kiadások 243 225 Alapszabály szerinti közcélú kiadások 
  Tartalék 0   
C Tartalék 0   
II. Kiadások összesen (A+B): 288 892   

    
2009. évi maradvány (I-II) 552 881   

    
 Pénztár záróegyenleg:   91 590 Forint. 
 Bank záróegyenleg: 461 291 Forint. 
 Maradvány: 552 881 Forint. 
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK 
EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
adatok ezer Ft-ban 

 
Ssz. Megnevezés 2008. év 2009. év 
1. A/ ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 636 503 
2. I. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 636 503 
3. 1. Közhasznú működésre kapott támogatás   
4. a) alapítótól   
5. b) központi költségvetéstől   
6. c) helyi önkormányzattól   
7. d) társadalombiztosítótól    
8. e) egyéb szervezettől 350  
9. f) továbbutalási céllal kapott   
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás   
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   
12. 4. Tagdíjból származó bevétel 286 269 
13 5. Egyéb bevétel  234 
14. B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE   
15. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek   
16. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek   
17. C/ TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 636 503 
18. D/ PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK   
19. E/ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 483 289 
20. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 443 289 
21. Ebből: továbbutalt támogatás   
22. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások   
23. 3. Ráfordítást jelentő eszközváltozások   
24. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 40  
25. F/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI   
26. G/ TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY 153 214 
27. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü.-i eredménye 153 214 
28. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü.-i eredménye   
29. H/ Adózás előtti eredmény 153 214 
30. I/ Fizetendő adó   
31. J/ Tárgyévi eredmény 153 214 
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 153 214 
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye    
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
 

adatok ezer Ft-ban 
 
Ssz. Megnevezés 2008 év 2009. év 
1. A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   
2. I. Immateriális javak   
3. II. Tárgyi eszközök   
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök   
5. B/ FORGÓESZKÖZÖK 339 553 
6. I. Készletek   
7. II. Követelések   
8. III. Értékpapírok   
9. IV. Pénzeszközök 339 553 
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 339 553 
11. C/ SAJÁT TŐKE 153 214 
12. I. Jegyzett tőke/Induló tőke   
13. II. Tőkeváltozás/Eredmény   
14. III. Lekötött tartalék   
15. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 153 214 
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből   
17. D/ TARTALÉK 186 339 
18. E/ CÉLTARTALÉK   
19. F/ KÖTELEZETTSÉGEK   
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek   
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 339 553 

 
 
Budapest, 2010. 03. 04. 
 
 
 

 Zsoltész Gábor Dr. Tömösváry Zsigmond 
 pénzügyi referens elnök 
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CONTENTS* 
 
 
COLONEL JÓZSEF KIS-BENEDEK, PhD 
GLOBAL POLITICAL TRENDS IN 2010 
AND THE NEXT FEW YEARS 
The economic and demographic processes experienced in the world are 

followed by great attention not only by experts, but also by the public opinion. They 
are interested in seeing the prevalence and effects of political trends, among others 
the changes in security policy and military power relations. 

The author – as a recognized security policy expert, especially in Middle 
East issues – writes with regularity for the Intelligence Review. His opinion on these 
topics is practically of benchmark character. 

He has been for a long time dealing with the global political trends and has 
always shared his views with our readers. In his present analysis, he does not wish to 
make any predictions, instead he shows us in an academic manner the trends, which 
currently – and probably also in the next years – are going to exercise some impact 
on the social, political, economic and other processes taking place in the world. 

Some of his conclusions are: the United States – as the economically and 
politically strongest power in the world – will soon overcome the present crisis and 
preserve its leading power status. The main tasks in Europe will remain to handle 
the demographic decline and the migration, as well as to establish appropriate pan-
European institutions. The post-Soviet successor states are facing ethnical tensions 
and demographic declines. In addition, they cannot resist to a strengthening Russian 
influence. The tension in the war-zones is not expected to significantly ease; Iraq, 
Afghanistan and the Middle East will remain high on the world’s agenda. China 
– thanks to its economic growth – is going to become the second greatest power of 
the world. We can read in detail about the development tendencies of the regions 
and states, furthermore about a task that represents a challenge for all of us; our 
(possibly joint) fight against international terrorism. 

We kindly offer the article to all readers of our academic-professional 
periodical. 

 
MAJOR ANITA DEÁK 
MODIFICATIONS IN THE RUSSIAN MILITARY DOCTRINE: 
ASSESSMENT OF RISKS AND THREATS 
The topic is very timely, given the fact that the new military doctrine has 

just recently been declared, which triggered the reactions of not only the experts, but 
the public opinion as well. 

                                                        
*  The recessions have been prepared by Col. Jenő Vass, responsible redactor of the Review, by making 

use of the advisers’ assessments. 
The English translation has been made by Col. Mihály Szabó. Lector: Lt.-Col. Zsolt Lakatos. 
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E SZÁMUNK TARTALMA* 
 
 

DR. KIS-BENEDEK JÓZSEF EZREDES 

VILÁGPOLITIKAI TENDENCIÁK 2010-BEN 
ÉS A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN 
A világban végbemenő gazdasági és demográfiai folyamatokat nem csak a 

szakemberek, hanem minden bizonnyal mások is figyelemmel kísérik. Érdeklődéssel 
szemlélik a politikai tendenciák érvényesülését, hatásait, többek között a 
biztonságpolitika és a katonai erőviszonyok alakulását. 

A szerző rendszeresen jelentkezik írásaival a Felderítő Szemle hasábjain 
mint a biztonságpolitikai témakörök – azon belül a közel-keleti térség – elismert 
szakértője, akinek véleménye a nemzetbiztonsági szakterületen is mérvadó. 

A világpolitikában megfigyelhető tendenciák elemzésével már régóta 
foglalkozik, következtetéseit eddig is megosztotta az olvasókkal. Ebben az írásában 
sem jóslásokra vállalkozik, hanem szakértőként mutatja be mindazokat a trendeket, 
amelyek jelenleg – és nagy valószínűséggel az elkövetkező években is – hatást 
gyakorolnak a társadalmi–politikai–gazdasági és más folyamatokra. 

Néhány főbb megállapítása: Az Amerikai Egyesült Államok – mint a világ 
gazdaságilag és katonailag legerősebb hatalma – hamarosan leküzdi a jelenlegi 
válságot és továbbra is vezető hatalom marad. Európában továbbra is a demográfiai 
helyzet, a migráció kezelése és az összeurópai intézmények kialakításának kérdései 
jelentik a főbb tennivalókat. A szovjet utódállamok etnikai feszültségekkel és 
demográfiai hanyatlással, továbbá az orosz befolyás erősödésével számolhatnak. A 
háborús térségekben nem fog csökkenni a feszültség – Irak, Afganisztán, Irán és 
Közel-Kelet továbbra is napirenden lesz. Kína gazdasági növekedése következtében 
a világ második legnagyobb hatalmává avanzsálhat. A tanulmányban részletesen 
olvashatunk az egyes régiók és államok fejlődési tendenciáiról, majd egy mindenkit 
érintő feladatról, a terrorizmus elleni, lehetőleg együttes fellépésről. 

A szerző írását tudományos-szakmai folyóiratunk valamennyi olvasójának 
szíves figyelmébe ajánljuk. 

 
DEÁK ANITA ŐRNAGY 

VÁLTOZÁSOK AZ OROSZ KATONAI DOKTRÍNÁBAN: 
A VESZÉLYEK ÉS A FENYEGETÉSEK ÉRTÉKELÉSE 
A téma aktualitását az adja, hogy a közelmúltban hirdették ki az Oroszországi 

Föderáció új katonai doktrínáját, amely nemcsak a szakértők, hanem a világ 
közvéleményének reakcióját is kiváltotta. 

                                                        
*  A recenziókat Vass Jenő ezredes, a Felderítő Szemle felelős szerkesztője készítette, a „Lektori vélemény”-ek 

tartalmának felhasználásával. 
Az angol nyelvű fordítás Szabó Mihály ezredes munkája. Lektor: Lakatos Zsolt alezredes. 
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This is the author’s first, but we sincerely hope not the last article in our 
periodical. On this occasion, she examines the doctrine only from the standpoint of 
risks and threats, bravely making comparisons with those formulated in the doctrine 
adopted in 2000. 

The new doctrine enumerates the foreign military risks posed to the Russian 
Federation, including first of all the NATO’s eastern enlargement. At the same time, 
it emphasizes that – according to the Russian state and military leadership – NATO 
does not pose a direct threat and Russia makes efforts to enlarge its cooperation with 
the Alliance, in order to maintain international security. Similarly, the Russian 
leadership has a favourable opinion also on the recent developments witnessed in the 
Russian-American dialogue. 

The document determines the domestic military risks and fundamental 
military threats to which it gives also answers, including – as a new element – the 
application of collective defence. It clearly underlines that the Russian state and 
military leadership is firmly committed to developing further the defensive 
capability of the armed forces. Moreover, we can see that the new doctrine and the 
military reform started last autumn reflect very well the formation of a new Russian 
defence policy, which will certainly have an impact on international security in this 
decade. 

We recommend the writing above all to experts, but its assessments and 
conclusions help also our other readers to understand better the Russian events. 

 

MAJOR LÁSZLÓ TAMÁS LESKÓ 

THE EFFECT OF McCHRYSTAL’S REPORT ON THE AFGHAN 
POLICY PURSUED BY THE ALLIED STATES 

The author frequently sends his writings to the Intelligence Review. In our 
former edition, he assessed the changes occurred during the fist year’s activity of the 
Obama administration. On this occasion, he analyses the role of the United States 
and the NATO countries in the Afghan operations. 

As he writes, after the inauguration of Obama, the new administration 
issued its strategy already in March 2009 on the planned Afghan settlement process, 
and entrusted with its implementation Colonel General Stanley McChrystal, who 
elaborated such a report on the Afghan situation that put to the test the 
administration’s tactical acumen. 

The new administration and the new situation nearly necessarily entail a 
new strategy and new commanders. General McChrystal – after taking over the 
ISAF’s commander post, he prepared his report based on the information gathered in 
the area of operations. In his assessment – despite all the efforts that have been made 
until now by the international forces – the NATO operation in Afghanistan has 
arrived at a critical stage: if the international forces do not increase their strength and 
are not able to regain the population’s confidence, they will not be able to overcome 
the Taliban resistance. In consequence, the operation may end – within a year – in 
failure. 
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A szerzőnek folyóiratunkban ez az első írása, amelyet minden bizonnyal 
további tanulmányok követnek majd. Ebben a munkájában a doktrínát csak a 
veszélyek és a fenyegetések szemszögéből vizsgálta, összehasonlítva azokat a 
korábbi, 2000-ben elfogadott doktrínában megfogalmazottakkal. 

Az új katonai doktrínában felvázolták az Oroszországi Föderáció számára a 
külső katonai veszélyt jelentő tényezőket, amelyek között első helyen áll a NATO 
további bővítésének szándéka, ugyanakkor kihangsúlyozzák, hogy az orosz állami 
és katonai vezetés szerint önmagában a NATO nem jelent közvetlen veszélyt, sőt a 
nemzetközi biztonság megteremtése érdekben a Szövetséggel való együttműködés 
kiszélesítésére törekszenek. Hasonlóképpen kedvezőnek ítélik az orosz–amerikai 
párbeszéd alakulását is. 

A doktrínában rögzítették a belső katonai veszélyeket és az alapvető 
katonai fenyegetéseket is. Az ezekre adandó válaszokat ugyancsak megtaláljuk a 
dokumentumban, amelyek között új elem a kollektív védelem elvének megfogalmazása. 
Egyértelműen kinyilatkoztatják azt is, hogy az orosz állami és katonai vezetés 
elkötelezett a haderő védelmi képességének további fejlesztése mellett. 
Megállapítható továbbá, hogy a katonai doktrína, valamint az elmúlt év őszén 
megkezdett haderőreform egy új orosz védelmi politika kialakulását tükrözi, 
amellyel minden bizonnyal szembesülni fog a világ a 2020-ig terjedő évtizedben. 

A szerző írását mindenekelőtt a témakörrel foglalkozó szakembereknek 
ajánljuk, de fejtegetésével és következtetéseivel jól segíti az eseményekben 
eligazodni szándékozó érdeklődőket is. 

 
LESKÓ LÁSZLÓ TAMÁS ŐRNAGY 

A McCHRYSTAL-JELENTÉS HATÁSA 
A SZÖVETSÉGES ORSZÁGOK AFGANISZTÁN-POLITIKÁJÁRA 
A szerző rendszeresen jelentkezik írásaival a Felderítő Szemle hasábjain. 

Legutóbbi számunkban az Obama-adminisztráció tevékenységének egy esztendeje 
alatt bekövetkezett változásokat értékelte, ebben a tanulmányában pedig az 
afganisztáni műveletekben részt vevő Egyesült Államok és más NATO-tagállamok 
szerepvállalását elemzi. 

Mint írja, Barack Obama elnökké választását követően az amerikai 
kormányzat már 2009 márciusában közzétette az afganisztáni rendezésre kidolgozott 
stratégiáját, amelynek megvalósítását Stanley McChrystal vezérezredesre bízta, aki 
olyan helyzetelemzést készített Afganisztánról, ami próbára tette az elnöki 
adminisztráció taktikai érzékét. 

Új kormányzat – új stratégia – új parancsnokok, ami szinte törvényszerűen 
alakult az új helyzetben. McChrystal tábornok – miután átvette az ISAF parancsnoki 
beosztását –, tájékozódott a műveleti területen, majd megírta jelentését. Értékelése 
szerint – a nemzetközi erők minden eddigi ténykedése ellenére – a NATO 
afganisztáni művelete kritikus szakaszához érkezett, amelynek lényege, hogy ha 
nem növelik a nemzetközi erők létszámát és nem tudják visszaszerezni a lakosság 
bizalmát, akkor a tálibok ellenállását sem sikerül megtörni, amelynek következtében 
egy éven belül kudarccal végződhet a művelet. 
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The General’s assessment and request for additional troops and resources 
have divided the politicians in the legislative and executive bodies; however, they 
finally approved and ensured the reinforcement. They expect the other allied 
countries to do the same. According to the author’s detailed evaluation, the majority 
of these countries responded affirmatively. However, the future of the operation still 
remains to be seen, because very much depends on the question: will the 
international forces be successful in preparing, still in time, the Afghan armed forces 
and security organizations? Because without this, it will be difficult to reach substantial 
progress. 

We recommend the study above all to experts, but it can prove to be a 
useful source also for the instructors who prepare the military personnel to be sent in 
Afghanistan, or for the teachers or students attending some special course. 

 

LIEUTENANT COLONEL ATTILA FERENC VARGA, LLD 

GERMAN SYNDROME, RESTRICTED PARTICIPATION OF 
GERMANY IN THE ISAF OPERATION 

The author is a PhD candidate at the Zrínyi Miklós National Defence 
University and his writing appears for the fist time in our periodical. All the aspects 
of his study are very timely; since the international public opinion has just begun to 
be aware of the German military presence and role in the crisis stricken zones of the 
world. 

He describes the gradual amendment of the German military role 
undertaken in international missions, from the end of the World War II. to this day. 
His conclusion is more than interesting, according to which, the German 
participation in international military missions represents a problem only for the 
Germans themselves, although there is no another nation in the Western world and 
Europe that raises objections to the German participation. 

Despite the German syndrome, the German soldiers – after the establishment 
of the united German armed forces in 1991 – have taken part (besides the ISAF) in 
several military missions outside the German frontiers. They appeared in 
Afghanistan already in 2002, where they fought even in combat operations until 
2008, when their contingent was ordered home. Nevertheless, in 2009 they returned 
again to Afghanistan to join the ISAF. However, in the wake of the tragic violent 
incident occurred in the autumn 2009, the minister of defence felt obliged to resign, 
together with the defence secretary of state and the Bundeswehr’s Inspector General. 
With all these combat-related events, the German soldiers still consciously state that 
they are not waging a war at all in Afghanistan, because it is prohibited for them by 
international conventions. Notwithstanding, they can participate – in a restricted way 
– in peacekeeping and humanitarian missions and they can even use their weapons 
in self-defence if they are attacked. The German state and military leadership is 
firmly committed to Germany’s further participation in the Afghan mission, which 
can influence – to a great extent – the Afghanistan-related attitude of other NATO 
countries. In this regard, the author’s conclusions are correct. 



 
AZ OLVASÓHOZ 193 

McChrystal vezérezredes értékelése, a létszámnövelésre és a további 
forrásokra vonatkozó kérése megosztotta a törvényhozást és a kormányzatot, de 
végül is megszavazták és biztosítani fogják az erősítést. Ugyanezt várják el a 
szövetséges országoktól is, amelyek többségében megértően viszonyultak a 
feladathoz, mint azt a szerző részletesen be is mutatja. Azonban a folytatás egyelőre 
nem ismert, ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy sikerül-e időben felkészíteni a 
felállításra tervezett afgán haderőt és a rendvédelmi szervezeteket, mert anélkül 
kevés esély van a sikerre. 

A szerző tanulmányát mindenekelőtt a témával foglalkozó szakembereknek 
ajánljuk, de hasznos forrást jelent az afganisztáni missziós feladatra kijelölt 
állomány felkészítéséhez, a különféle tanfolyamokon pedig az ismeretbővítéshez. 
Mint tartalmas és érdekes írást, minden olvasónknak ajánljuk. 

 

DR. VARGA ATTILA FERENC ALEZREDES 

A NÉMET SZINDRÓMA, AVAGY NÉMETORSZÁG 
KORLÁTOZOTT KATONAI RÉSZVÉTELE 
AZ ISAF MŰVELETBEN 

A szerző a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktorandusza, aki első 
ízben jelentkezik írásával tudományos-szakmai folyóiratunk hasábjain. Tanulmányának 
témája minden vonatkozásban aktuális, mert a világ közvéleménye még csak 
mostanában kezd ismerkedni a német katonai jelenléttel, amely alapvetően a 
válságövezetekben vállalt szerepüket takarja. 

A szerző írásában bemutatja a német katonai szerepvállalás átalakulását, a 
második világháború végétől napjainkig. Több mint érdekes a megfogalmazás, 
miszerint a nemzetközi katonai műveletekben való részvétel gondolatának elfogadása 
talán egyedül csak maguknak a németeknek okoz problémát, holott az ellen a 
nyugati világban, s így Európában sem emelnek kifogást. 

Az 1991 óta létező egységes német haderő képviselői természetesen nem a 
tanulmány címében is nevesített műveletben vesznek részt először Németország 
határain kívüli katonai feladatok végrehajtásában. Már 2002-ben megjelentek 
Afganisztánban, ahol 2008-ig harccselekményekben is részt vettek, majd hazarendelték a 
kontingenst. 2009-ben pedig újra bevetésre kerültek már az ISAF keretében, ahol az 
ősz folyamán történt fegyveres összecsapás tragikus következményei miatt 
lemondott a védelmi miniszter, s távozott az államtitkár és a Bundeswehr 
főszemlélője (vezérkari főnöke) is. Mindezek ellenére a német katonák tudatosan 
állítják, hogy ők nem viselnek háborút Afganisztánban – ugyanis azt nemzetközi 
egyezmények tiltják –, viszont korlátozott körülmények között részt vehetnek 
béketámogató és humanitárius műveletekben, s ha konfliktusba keverednek, 
önvédelemből fegyvert is alkalmazhatnak. A német állami és katonai felső vezetés 
elkötelezett a további afganisztáni szerepvállalás mellett, ami a NATO más 
tagállamainak a kialakult helyzethez való viszonyulását is jelentősen befolyásolja. 
Ezzel kapcsolatban a szerző következtetései helytállóak. 
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The Editorial Board is pleased to offer the study to all readers of our 
Intelligence Review. 

 

COLONEL LAJOS RÁCZ, PHD 

CHINA’S COMPREHENSIVE NATIONAL POWER – III. 

The previous parts of the study appeared in the Intelligence Review No. 
2009/3. and 2009/4. From this third part we can learn the real meaning of the 
statement, according to which, China – in terms of its comprehensive national 
capabilities – can be considered as the second strongest power in the world. 

The author is a well-know expert in Chinese issues, who spent nearly one 
decade as a military diplomat in the continent-sized Asian country. Based on his 
personal experiences, he has written many articles and even a book about China in 
the last few years. Therefore, we can consider his assessments and conclusions 
authentic, reflecting the real state of China, which has undergone such an 
unbelievable progress that is very difficult to perceive and understand with a 
European mind. 

His following opinion is worthy of consideration: the Chinese changes 
make it necessary not only for the USA, but also for the EU countries to reassess 
their China-policy. It deserves attention also his reasoning related to the new global 
“constellations”, the developing relations among the emerging states; China, India 
and Russia. In his opinion, a new world order is being born, whose pillars are 
constituted – besides the United States – by the emerging powers, first of all by 
China. Today, the geopolitical center of gravity is shifting from the Euro-Atlantic 
area to the Asian Pacific region, where the transforming relation system has got into 
the focus of global attention. Later on, he deals in detail with the developments 
occurred in the Chinese-Indian and the Chinese-Russian bilateral relationship, as 
well as the possible consequences of the events witnessed in the Chinese-American-
Russian trilateral relations. He is firmly convinced that there is a need for us to take 
a new approach towards China and adopt a new paradigm, because the inveterate 
stereotypes are totally inconsistent with the picture of a strong, flourishing and 
progressively developing China. 

This study and its previous parts provide a useful reading not only for 
experts, but also for all our readers. 

 

MAJOR ENG. JÁNOS FÜRJES 

COST-EFFECTIVE SIGNAL PROCESSING – 
THE GPGPU TECHNOLOGY 

The author is a PhD candidate at the Zrínyi Miklós National Defence 
University and regularly publishes his writings in our periodical. On this occasion, 
he analyses a technology applied in a specific field, which represents a very 
specialty above all for those who are dealing with this topic. 
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A tanulmányt a Szerkesztőbizottság a Felderítő Szemle valamennyi 
olvasójának szíves figyelmébe ajánlja. 

 

DR. RÁCZ LAJOS EZREDES 

KÍNA ÖSSZNEMZETI EREJE – III. 

A szerző tanulmányának első két részét a Felderítő Szemle előző (2009/3. 
és 2009/4.) számaiban jelentette meg a Szerkesztőbizottság. A jelenlegi, befejező 
részből megismerhetjük, hogy mit takar a valóságban a kijelentés, miszerint Kína az 
össznemzeti képességeket tekintve a világ második (!) legerősebb hatalma. 

A szerző széles körben ismert és elismert Kína-szakértő, aki annak idején 
közel egy évtizedet töltött katonadiplomáciai szolgálatban a földrésznyi ázsiai 
országban, személyes tapasztalatiról pedig az azóta eltelt évek során több írásban, 
tanulmányban, sőt könyvben is beszámolt. Megállapításai ezért is hitelesek, 
ténylegesen a valóságot, Kína hihetetlen fejlődését tükrözik, amit európai 
mentalitással nehezen lehet érzékelni és értelmezni. 

A szerző véleményére oda kell figyelni: a Kínában bekövetkezett 
változások nemcsak az Egyesült Államok, hanem az Európai Unió tagállamainak 
kormányait is arra kényszerítik, hogy átértékeljék Kína-stratégiájukat. Külön 
érdemes odafigyelni arra az okfejtésre is, hogy miként alakulnak a feltörekvő 
országok – Kína, India, Oroszország – közötti kapcsolatok, a globális 
„konstellációk”. Mint írja: egy új világrend van születőben, amelynek tartóoszlopait 
– az Egyesült Államok mellett – a feltörekvő hatalmak (mindenekelőtt Kína) 
képezik. Napjainkban a geopolitika centruma az euroatlanti térségből az ázsiai 
csendes-óceáni térségbe helyeződik át, ahol az átalakuló viszonyrendszer kerül a 
figyelem fókuszába. A továbbiakban részletesen foglalkozik a kínai–indiai, valamint 
a kínai–orosz viszony alakulásával, csakúgy, mint a kínai–amerikai–orosz 
háromoldalú viszony lehetséges következményeivel. Új típusú gondolkodásra, 
szemléletváltozásra van szükség hazánkban is, mert a megcsontosodott 
sztereotípiákkal nem fér össze egy erős, virágzó, gyorsan fejlődő Kína képe. 

A tanulmányt részeiben is – de teljes egészében különösen – nem csak a 
szakemberek, hanem minden érdeklődő olvasónk számára ajánljuk, ígérjük, nem 
fognak csalódni! 

 

FÜRJES JÁNOS MK. ŐRNAGY 

KÖLTSÉGHATÉKONY JELFELDOLGOZÁS – 
A GPGPU TECHNOLÓGIA 

A szerző a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktorandusza, aki 
rendszeresen publikál tudományos-szakmai periodikánkban. Ebben az írásában is 
egy specifikus szakterületen alkalmazható technológiai megoldást mutat be, ami 
mindenekelőtt a témával foglalkozók számára jelent különlegességet. 
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During the application of the current digital signal processing technologies, 
it is an important consideration to ensure cost-effectiveness. One version of these 
technologies is the GPGPU technology. Showing us this method, the author assesses 
the applicability of the widely available, high-performance graphical processing and 
display cards. 

After providing a historical review of this technology, he shows us the 
possible calculations made by video-cards. He describes their functioning and their 
development directions. Later on, we can make acquaintance with some operations 
carried out in the field of digital reception technology. 

Although the writing is relatively easy to read, its deeper understanding 
necessitates well-founded mathematical and communications knowledge, including 
English terminology “adopted” in this special field. For this reason, the article 
provides a useful reading primarily for experts, but can be enjoyed by other readers 
as well. 

 

LIEUTENANT COLONEL LÁSZLÓ KÁLLÓ 

PRESENT STATE OF THE RUSSIAN NAVY 
AND ITS PROSPECTS – I. 

The author’s two-part study is really timely, since Russia has made 
significant efforts in the last few years to strengthen, or more exactly, restore its 
great power status. As it set forth in the new military doctrine of the Russian 
Federation, the armed forces as a whole are about to undergo a significant 
development process, within which the Navy enjoys priority. 

At the same time, the study has a stop-gap character, because no detailed 
analysis has appeared until now in the Hungarian professional literature about the 
Russian Navy. In addition, this article shows us the Navy’s history, the documents 
related to its functioning and its structure, as well as its command and control 
system. The author writes about the Northern, Pacific, Baltic and Black See Fleets 
and the Caspian Flotilla, furthermore about the Naval Aviation, the Marine Corps 
and the coast defence missile-artillery units. Reading the study we can clearly see 
that all these represent a formidable force. So much the more, as the Russian nuclear 
submarines have been again patrolling – for a relatively long time – on the open 
oceans. Even the ever more complicated global political processes and the changing 
military power relations could not prevent the Russian Navy from regularly using 
foreign ports, docks and other naval bases. The study contains several tables, 
graphics and pictures, which make the article very colourful and help the reader to 
be immersed in the topic. 

The study is a valuable writing especially for experts and can also be used 
in education and training. At the same time, it can enlarge the knowledge of other 
interested people as well. 

The Editorial Board plans to publish the second part of this study in the 
next edition of our Intelligence Review. 
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Napjaink digitális jelfeldolgozási technológiáinak alkalmazása során fontos 
szempont a költséghatékonyság. Az egyik ilyen a GPGPU technológia néven ismert 
megoldás, amelynek kapcsán a széles körben elérhető nagyteljesítményű grafikus 
feldolgozó és megjelenítő kártyák alkalmazhatóságával foglalkozik a szerző. 

A technológia történeti áttekintése után a videokártyák által elvégezhető 
számításokat, valamint azok működését és az új fejlesztési irányokat mutatja be, 
majd a digitális vételtechnika területéről is megismerhetünk több alkalmazási 
lehetőséget. 

A szerző írása olvasmányos, ám tartalmának mélyebb feldolgozása 
megalapozott matematikai és hírközlési ismereteket feltételez, beleértve a specifikus 
nyelvezetben „meghonosodott” angol nyelvű szakkifejezéseket is. Mindent egybevetve, 
a szakemberek számára érdekes, tartalmas olvasmány, amely ismeretbővítésre is 
felhasználható. 

 

KÁLLÓ LÁSZLÓ ALEZREDES 

AZ OROSZ HADITENGERÉSZET HELYZETE 
ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSAI – I. 

A szerző kétrészes tanulmánya aktuális, mert az utóbbi években felerősödtek 
a nagyhatalmi státusz megszerzésére, vagy inkább visszaszerzésére irányuló 
törekvések. Mint az az Oroszországi Föderáció legújabb katonai doktrínájából 
kiolvasható, az egész haderő erőteljes fejlesztés előtt áll, amelyen belül elsőbbséget 
élvez a haditengerészet. 

A tanulmány egyúttal hiánypótló munka, mert az orosz haditengerészetről 
magyar nyelvű szakirodalomban még nem jelent meg ennyire részletes elemzés, 
amely a történelmi múlt felidézésén túl áttekinti a működtetésre vonatkozó 
dokumentumokat, továbbá a szervezeti felépítést, a vezetés–irányítás rendszerét. A 
szerző részletesen bemutatja az Északi, a Csende-óceáni, a Balti és a Fekete-tengeri 
Flottákat, a Kaszpi Flottillát, valamint a haditengerészeti légierőt, a tengerész-
gyalogságot, a partvédelmi rakéta-tüzér alakulatokat. Az olvasó számára egyértelművé 
válik, hogy mindezek együttesen rendkívül komoly erőt képviselnek, annál is 
inkább, mert az orosz atom-tengeralattjárók is már régóta újból a világtengerekben 
tartózkodnak. A bonyolult világpolitikai folyamatok és a katonai erőviszonyok sem 
akadályozhatták meg az orosz haditengerészet által használható külföldi kikötők, 
dokkok és más hadihajóbázisok rendszeres igénybevételét. A tanulmányban 
található táblázatok, grafikonok és szemléletes képek színesítik a tartalmat, segítik a 
témában történő elmélyülést. 

A szerző írását elsősorban a témával foglalkozó szakemberek munkájában, 
másrészt az oktatás–képzés folyamatában javasoljuk felhasználni, mindent 
egybevetve az érdeklődők számára is hasznos ismeretbővítő olvasmány. 

A tanulmány folytatását a Felderítő Szemle következő számában tervezi 
megjelentetni a Szerkesztőbizottság. 
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COLONEL BÉLA TORMA 

TELECOMMUNICATION SATELLITE SYSTEMS 
AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS – III. 

In this part of his study on the telecommunication satellite systems, the 
author deals with the operation of the Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
networks. 

After enumerating the general technical features, he displays the structure 
and the functioning of the earth and satellite segments, which he illustrates by 
making performance-calculations characterizing that kind of communications. 
Among the access and guidance methods, the “Aloha” procedure is as one of the up-
to-date methods, which is a complicated process, but we can understand its essence, 
thanks to the easy read format. Finally, we can see a list of the VSAT services and 
learn about the development trends. We will be able to enjoy the following part of 
the study in the next Intelligence Review. 

Since the article has an educational character, its first aim is to draw the 
reader’s attention; however it is also suitable for enlarging the general knowledge of 
those who have already gained some technical and technological experiences. 

 

COLONEL JÓZSEF KIS-BENEDEK, PhD 

DUBAI SPECIAL OPERATION IN JANUARY 2010 

The author is a known and recognized expert in Middle East issues. The 
liquidation of a Hamas leader in Dubai was consistently in the focus of the 
international public opinion and the media, about which the author has prepared a 
case study. 

The operation – nearly immediately attributed to Mossad by the Arab 
World – was only one of the many special operations, whose justness has been ever 
since dividing the world opinion. The author assesses in detail the phases of this 
operation, its preparation and execution, its methods and probable procedures. We 
have to emphasize that his conclusions must not be generalized; the international 
laws do not allow the perpetration of such actions. Furthermore, the possibility and 
capability of applying secret service methods cannot authorize any security service 
to commit such an attempt. In addition, the perpetrators must assume responsibility 
for all consequences, including the moral condemnations of this assassination, and 
must seriously meditate on the question: can the liquidation be justified by any 
motivations? 

The case study leads one to stop and reflect; therefore the Editorial Board 
leaves it up to the Honoured Reader to judge the event. We recommend the study to 
everybody. 
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TORMA BÉLA EZREDES 

TÁVKÖZLÉSI MESTERSÉGES HOLD RENDSZEREK 
ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYOK – III. 

A távközlési mesterséges hold rendszerek fejlődéstörténetéről szóló 
tanulmány harmadik részében a szerző a nagyon kis apertúrájú terminál (Very Small 
Aperture Terminal), vagyis a VSAT hálózatok működésével foglalkozik. 

Az általános technikai jellemzők bemutatását követően megismerkedhetünk 
a földi szegmens, a műhold szegmens felépítésével és működésével, amit a szerző az 
összekötetéseket jellemző teljesítmény-számvetésekkel is alátámaszt. A VSAT 
hozzáférés és vezérlés konfigurációs megoldásai között az egyik legkorszerűbb az 
„Aloha” eljárás, amelynek bonyolult folyamatával közérthető módon ismerkedhet 
meg az olvasó, majd a VSAT szolgáltatások és a fejlődési irányok felsorolásával 
zárul az írás. A fejlődéstörténet bemutatását a Felderítő Szemle következő számában 
folytatjuk. 

Mivel a tanulmány alapvetően ismeretterjesztő jelleggel készült, ezért 
elsősorban a figyelemfelkeltést szolgálja, illetve a műszaki–technikai alapokkal már 
rendelkezők hasznosíthatják érdemben ismereteik bővítésére. 

 

DR. KIS-BENEDEK JÓZSEF EZREDES 

KÜLÖNLEGES MŰVELET VÉGREHAJTÁSA DUBAJBAN, 
2010. JANUÁRBAN 

A szerző a közel-keleti térségben zajló történések ismert és elismert 
szakértője. A nemzetközi közvélemény és a sajtóhírek középpontjában jó ideje 
vezető hírként szerepelt egy Hamasz vezető Dubajban elkövetett fizikai likvidálása, 
amelyről a szerző esettanulmányt készített. 

A cselekmény – aminek elkövetésével az arab világ szinte azonnal a 
Moszadot vádolta – csak egy különleges művelet volt a sok közül, aminek a 
jogossága azóta is megosztja a közvéleményt. A szerző részletesen bemutatja az 
előkészítés és a végrehajtás fázisait, a likvidálás módszerét és a végrehajtás (utólag) 
valószínűsíthető folyamatát, s elemzi az egész cselekményt. Hozzá kell tennünk, 
hogy a megállapítások nem általánosíthatók, hiszen a nemzetközi jog semmilyen 
módon nem teszi lehetővé ilyen cselekmények elkövetését, s a titkosszolgálati 
módszerek alkalmazásának lehetősége sem jogosít fel egyetlen szolgálatot sem 
efféle akciókra. Más kérdés, hogy az elkövetőknek cselekedetük valamennyi 
következményét vállalniuk kell, beleértve az elkövetett gyilkosság morális 
megítélését is, miszerint lehet-e jogos tett egyáltalán a fizikai likvidálás. 

A szerző esettanulmánya valószínűleg mindenkit elgondolkodásra késztet, 
annak megítélését a Tisztelt Olvasóra bízzuk, ezért az írást mindenkinek szíves 
figyelmébe ajánljuk. 
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COLONEL JENŐ IZSA, PhD 

SÁNDOR RADÓ, THE LEGENDARY FIGURE OF INTELLIGENCE 
WAS BORN 110 YEARS AGO 

Last December, the MoD Institute and Museum of Military History 
organized an international conference in honour of the 110 anniversary of the birth 
of the worldwide known geographer and intelligence agent, Dr. Sándor Radó. Our 
readers have already had the pleasure to read the most interesting episodes of Radó’s 
life story written by the author in three previous numbers of our Intelligence 
Review. 

The author participated personally at the conference and delivered a lecture, 
where he underlined – and now writes – that Radó’s activity and life-work constitute 
an integral part of the universal geography science and secret service culture, since he 
reached results of permanent value in both fields; in the geography and the intelligence 
work. 

As is generally known, Radó pursued intelligence activity during the World 
War II. as Head of Station in Switzerland of the Soviet military intelligence. His 
intelligence network is illustrated by the author in a many-sided, historically 
authentic and correct way, widely supported by documents. It is but natural that he 
could not undertake to academically clarify the still remaining “black spots”, which 
perhaps can be done only by the succeeding researcher generations. The author has, 
to a great extent, contributed to the success of that international conference (as 
regards its solemnity, content and formality), erecting a deserved monument to the 
memory of Radó’s personality, life-work and patriotism. 

The Editorial Board has found that the writing was suitable, in all its 
aspects, for being published. From the standpoint of its wording and style, the study 
is a high-quality work and, at the same time, it is easy to read; therefore we 
recommend it to everybody. 

 

COLONEL IMRE SALLAI, CSc 

INFORMATION ABOUT THE MIO ACADEMIC COMMITTEE’S 
ACTIVITY AIMED AT SUPPORTING PhD EDUCATION IN THE 
FIELD OF MILITARY SCIENCE AND MILITARY TECHNOLOGY 
(2002–2010) 

As the Secretary of the MIO Academic Committee, the author puts down 
his thoughts on paper about the experiences and results of the above activity. 

It was in the spring of 2002 that the Minister of Defence of the Republic of 
Hungary “restored” the academic research place status of the Military Intelligence 
Office. At that time, the newly established Academic Committee began its work by 
building sound, well-planned foundations and showing great enthusiasm. Its attitude 
“infected” also our personnel. Thus, many officers embarked on pursuing academic 
activities or submitting their application for admission to some PhD course, mainly 
at the Zrínyi Miklós National Defence University. 
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DR. IZSA JENŐ EZREDES 

SZÁZTÍZ ÉVE SZÜLETETT RADÓ SÁNDOR, 
A HÍRSZERZÉS LEGENDÁS ALAKJA 

Az elmúlt év decemberében a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum nemzetközi konferenciát rendezett a világszerte ismert 
földrajztudós és hírszerző – Dr. Radó Sándor – születésének 110. évfordulója 
tiszteletére. A Felderítő Szemle előző számaiban, a szerző tollából, három kisebb 
lélegzetű írás keretében ismerkedhettek az olvasók Radó Sándor életének néhány 
érdekesebb epizódjával. 

A szerző maga is részt vett és előadást tartott a konferencián. Mint 
elmondta – és írja –, Radó Sándor tevékenysége és munkássága az egyetemes 
geográfia-tudomány és a titkosszolgálati kultúra szerves része, s mivel a 
térképészetben és a hírszerző munkában is maradandót alkotott, ezért ott a helye a 
legkiválóbbak között. 

Mint köztudott, a második világháború időszakában Radó Sándor a szovjet 
hírszerzés svájci rezidenseként működött. Az általa vezetett hálózatot a szerző 
sokoldalúan, gazdagon dokumentáltan, korrekt módon és történeti hűséggel mutatja 
be, természetesen a még ma is érzékelhető „sötét foltok” tudományos feltárása 
nélkül, amire talán csak a jövő kutatóinak lesz majd lehetőségük. Előadásával 
hozzájárult a nemzetközi konferencia sikeréhez, színvonalában, tartalmában és 
külsőségeiben egyaránt méltó emléket állított Radó Sándor tettének, személyiségének 
és hazafiságának. 

A szerző írását a Szerkesztőbizottság minden szempontból alkalmasnak 
tartotta a megjelentetésre. Fogalmazásában, stílusában színvonalas és olvasmányos, 
ezért valamennyi Tisztelt Olvasónak szíves figyelmébe ajánljuk. 

 

DR. SALLAI IMRE EZREDES 

TÁJÉKOZTATÓ AZ MK KFH TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK 
A HADTUDOMÁNYI ÉS A KATONAI MŰSZAKI PhD KÉPZÉS 
TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
(2002–2010) 

A szerző az MK KFH Tudományos Tanácsának titkáraként vetette papírra 
gondolatait az írás címében jelzett tevékenység tapasztalatairól és eredményeiről. 

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 2002 tavaszán nyilvánította 
tudományos kutatóhellyé az MK Katonai Felderítő Hivatalt. Az akkor újjászervezett 
Tudományos Tanács megalapozottan, körültekintően és nagy lelkesedéssel fogott 
munkához, aktivitásuk „átragadt” a személyi állományra is, akik közül egyre többen 
jelentkeztek tudományos munka végzésére, később pedig doktorandusz hallgatónak, 
főként a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre. 
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The entire academic activity has gathered a strong momentum, thanks to 
the Intelligence Review (established in the summer of 2002), which – as an 
academic-professional periodical – has ensured continuous possibility for the 
interested officers and officials to publish their writings or their defended 
dissertations. (The latter ones appeared in a shortened, edited form.) 

This is the first occasion that we publish the title of the dissertations and the 
name of those colleagues who successfully defended their dissertation between the 
summer of 2002 and April 2010. We enclose also the name of those advisers who 
helped the PhD candidates in their preparation. All the involved people made a high-
quality work, which is demonstrated by their results: nine of the candidates have got 
“summa cum laude” PhD qualification. Ever since, they have been making good use 
of their knowledge in several academic and professional fields, which is a very 
fortunate development. All of them enjoy a high public esteem. 

 

NOTICE 

The Association of Intelligence Officers’ Non-profit Society was 
established in 2006. It has been ever since fruitfully cooperating with the Military 
Intelligence Office. This cooperation enjoys a wide support, given the fact that the 
Association has already nearly 200 members: active MIO officers, retired 
reconnaissance, SIGINT and intelligence officers, as well as those who supported 
(or support) in some way the MIO’s activity. The Society – supporting itself only by 
membership fees and other occasional financial assistance – pursues a high-level 
academic-professional work, while fostering our traditions and conducting an 
exemplary communal life. 

According to the relevant financial rules, the Association is obliged to 
publish an official document in each calendar year on its expenditures. Therefore, 
the Editorial Board is pleased to accede to the request to publish in the Intelligence 
Review the report submitted by the Association’s Chairmanship on its last year’s 
expenditures, which we bring hereby to the notice of the membership and our 
readers. 
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Az egész tevékenységnek lendületet adott, hogy a 2002 nyarán megalapított 
Felderítő Szemle – mint tudományos-szakmai folyóirat – állandó és folyamatos 
publikálási lehetőséget biztosított az érintetteknek, sőt a sikeresen megvédett 
disszertációkat szerkesztett formában megjelentettük periodikánkban. 

Most első ízben tesszük közzé azon kollégáink, munkatársaink nevét és 
dolgozatának címét, akik a 2002 nyara és 2010 áprilisa közötti időben sikeres védést 
produkáltak, s név szerint is említett témavezetők irányításával. A magas színvonalat 
tükrözi, hogy közülük kilencen az elérhető legmagasabb – „summa cum laude” – 
minősítéssel érdemelték ki a hadtudomány PhD fokozatosa címet és az azzal járó 
diplomát. Tudásukat azóta is széles körben kamatoztatják a szakma és a tudományos 
élet különféle területein, s ami nagyon fontos, közmegbecsülésnek örvendenek. 

 

KÖZLEMÉNY 

A Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület 2006-ban alakult meg, s 
kezdettől fogva gyümölcsöző együttműködést alakított ki az MK Katonai Felderítő 
Hivatallal. Annál is inkább, mivel az Egyesület csaknem kétszáz fős tagsága a 
Hivatal jelenlegi személyi állományának soraiból, valamint a már nyugállományban 
lévő egykori csapatfelderítő, rádiófelderítő, hírszerző, és a tevékenységet támogató 
szakmai beosztású személyek közül kerül ki. A gyakorlatilag csak a tagdíjakból és 
esetenkénti egyéb támogatásokból befolyó pénzből működő szerveződés magas 
színvonalon végzi a tudományos-szakmai tevékenységet, a hagyományápolást és 
folytat közösségi életet. 

A vonatkozó törvény előírja, hogy minden naptári évben nyilvánosságra kell 
hozni az Egyesület pénzfelhasználásáról szóló hivatalos dokumentumot. Ezért a 
Szerkesztőbizottság örömmel adott helyt az Egyesület elnöksége kérésének, és a 
Felderítő Szemle hasábjain közzétette az elmúlt évről szóló közhasznúsági jelentést, 
amit az olvasók és a tagság szíves figyelmébe ajánlunk. 
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Tisztelt Olvasó! 

A FELDERÍTŐ SZEMLE a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal által 
kiadott szakfolyóirat, amelynek naptári negyedévenként rendes száma, alkalmanként 
különszáma, emlékszáma és minősített száma jelenik meg. 

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztálya keretében működő Hadtudományi 
Bizottság a kiadványt „a hadtudomány egyes szakterületeire kiterjedő tartalmú hazai 
folyóiratok” között tartja nyilván, és „az MTA doktori eljárás során felhasználandó, 
mértékadó folyóiratok jegyzéké”-ben szerepel. 

Az MK Katonai Felderítő Hivatalt a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 
2002-ben minősítette tudományos kutatóhellyé. A Hivatalnál folyó tudományos tevékenységet a 
Tudományos Tanács irányítja, amelynek feladatai közé tartozik a Felderítő Szemle gondozása 
és szakmai felügyelete is. A folyóirat első száma 2002 szeptemberében látott napvilágot. Az 
azóta megjelent számok összesített tartalmát a Szerkesztőbizottság rendszeresen közreadja. 

A Felderítő Szemlében történő publikálás feltételei: 

 A folyóirat jellegével összhangban a honvédelemmel, azon belül elsősorban a 
nemzetbiztonsággal, hírszerzéssel, felderítéssel kapcsolatos témákat, kérdéseket feldolgozó és 
elemző írásokat – tanulmányokat, cikkeket és más anyagokat – jelentetünk meg. A rovatok 
címei:  Biztonságpolitika  Hírszerzés–Felderítés  Kutatás–Fejlesztés  Országismertető  
Kiképzés–Felkészítés  Szakmatörténet > Fórum  Tudományos munka > Közlemény > Az 
Olvasóhoz – egyben orientálják is a szerzőket. 

 A szerzői kéziratok megküldhetők a Tudományos Tanács elnökéhez és 
titkárához, a Szerkesztőbizottság elnökéhez, valamint a felelős szerkesztőhöz. A kézirattal 
együtt kérjük olvashatóan mellékelni az általános ügyintéző e-mail címére a szerző vagy 
szerzők nevét, rendfokozatát, beosztását, állandó lakcímét, telefonon és Interneten történő 
elérhetőségét, valamint információt arról, hogy a kéziratot csak ide küldte meg közlésre. 

 A szerzői kéziratok terjedelme lehetőleg ne haladja meg az egy szerzői ívet 
(40 ezer karakter, ami 20-21 gépelt oldalnak felel meg). A kéziratot 12 pontos betűkkel, 
másfeles sortávolsággal írva, a képeket és ábrákat feldolgozható formában, elektronikus 
adathordozón, továbbá egy kinyomtatott példányban kérjük megküldeni. Előzetes egyeztetés 
után lehetőség van a kézirat Interneten történő fogadására is, az általános ügyintéző e-mail 
címén. 

 A közlésre elfogadott írásokért – megbízási szerződés alapján, a honvédelmi 
tárcánál érvényben lévő szabályzókkal összhangban – szerzői honoráriumot fizetünk. A 
szerzői kézirat elkészítése önálló szellemi tevékenységnek, megalkotásnak minősül. A 
kéziratokat a Szerkesztőbizottság minden esetben lektoráltatja. Az írások tartalmáért és 
egyediségéért a szerző felel, a hitelességet a lektor szavatolja. 

 A folyóiratban bárki publikálhat, akinek az írását a Szerkesztőbizottság a 
kiadványban történő megjelentetésre, valamint az Interneten és az Intraneten történő közzétételre 
alkalmasnak tartja. Az írás elfogadásáról és közlésének idejéről a lektorálást követően a 
szerzőt tájékoztatjuk. 

 A folyóiratban megjelent írások szerzőit és lektorait tiszteletpéldány illeti meg. 
A közlésre nem került kéziratot csak az adott naptári év végéig őrizzük, de a szerző kérésére 
azt visszaadjuk. 

 A szélesebb körű tájékoztatás és tájékozódás érdekében az Intranet-hálózaton a 
kiadványok tartalma a Hivatalban szolgálatot teljesítők számára teljes egészében hozzáférhető 
és a forrás megjelölésével felhasználható, más érdeklődők számára – regisztrációt követően – 
az Interneten tanulmányozható. 



 

Tisztelt Olvasó! 

A FELDERÍTŐ SZEMLE a honvédelemmel, a biztonságpolitikával és a 
nemzetbiztonsággal összefüggő kérdések tudományos igényű felvetésének és 
megválaszolásának fóruma. Ily módon a tanulmányokban megjelenő vélemények 
nem minden esetben azonosak a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal és a 
Tudományos Tanács hivatalos álláspontjával, de az egyéni gondolatokat tiszteletben 
tartva, a tudományos munka fejlődése érdekében azokat megjelentetjük. 

Elérhetőségeink 

Postacím: MK Katonai Felderítő Hivatal Tudományos Tanácsa 
 1111 Budapest, Bartók Béla u. 2426. 
 MK Katonai Felderítő Hivatal Tudományos Tanácsa 
 1502 Budapest, Pf. 117 

Telefon: Dr. Tömösváry Zsigmond dandártábornok, főtanácsos, 
 a Tudományos Tanács elnöke 
 06(1) 386-9576, HM 02/61-300 
 e-mail: zsiga07@t-online.hu 

 Tóth András mk. vezérőrnagy, 
 a Szerkesztőbizottság elnöke 
 06(1) 386-9344/1010, HM 02/61-010 

 Dr. Sallai Imre ezredes, tanácsos, 
 a Tudományos Tanács titkára 
 06(1) 386-9344/1332, HM 02/61-332 

 Vass Jenő ezredes, 
 felelős szerkesztő 
 06(1) 386-9344/1301, HM 02/61-301 
 telefax: 06(1)372-1842, HM 02/61-842 

 Tóth Krisztina zászlós, 
 általános ügyintéző 
 06(1) 386-9344/5511, HM 02/65-511 
 e-mail: mkkfh_szemle@freemail.hu 

A Felderítő Szemle kötelespéldányai rendelkezésre állnak és tanulmányozhatók 
az Országos Széchényi Könyvtárban, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Tudományos Könyvtárában, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtudományi 
Könyvtárában. A periodika példányai megtalálhatók az MK Katonai Felderítő Hivatal, 
az MK Katonai Biztonsági Hivatal, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
szakkönyvtáraiban, továbbá más, tudományos munkával foglalkozó szervezeteknél és 
egyesületeknél. 

A FELDERÍTŐ SZEMLE belső terjesztésű kiadvány, kereskedelmi 
forgalomba nem kerül. A kiadványt névre szólóan küldjük meg, felhasználásáról a 
címzett gondoskodik. 

Várjuk jelentkezését és írásait! 
 

A FELDERÍTŐ SZEMLE Szerkesztőbizottsága 


