
AZ MHTT KONFERENCIÁJA:

Az aszimmetrikus hadviselés

Az aszimmetrikus hadviselés címmel rendezett szakmai-tudományos konferenciát
2014. november 12-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kam-
puszának Dísztermében a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT), az MTA Had-
tudományi Bizottsága (MTA HB) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). A ren-
dezvény védnöke dr. Benkõ Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke volt.
A tanácskozás a plenáris elõadásokat követõen három, párhuzamosan dolgozó szak-
mai szekcióban (katonai, közigazgatási, rendészeti) folytatta munkáját, majd plenáris
összefoglalóval folytatódott, végezetül az MHTT elnökének zárszavával fejezõdött be.
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A Napjaink hadtudománya címû konferencia-sorozat visszatérõ aktusa:
Kiss Károly honvéd ezredes emléktáblájának megkoszorúzása

az Egyetemi Könyvtár épületének homlokzatán
(a képen dr. Nagy László ny. ezredes, az MHTT elnöke és

dr. Héjja István ny. ezredes láthatók)
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Megnyitó
A mai konferencia a Magyar Hadtudományi Társaság olyan kiemelt rendezvényeinek egyike,
amelyekre hagyományosan a Magyar Tudomány Napjáról történõ megemlékezéshez kötõdõ
események részeként kerül sor.

A Napjaink Hadtudománya címû rendezvénysorozat 2009-ben indult útjára. A mai a
sorozat hetedik láncszeme. Azok szervezése minden esetben szoros együttmûködésben történt
az MTA Hadtudományi Bizottságával, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel és annak
jogutódjával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A Társaság a konferencia-sorozatot a
következõ években is folytatni szándékozik, és ebben számít hagyományos partnereire.

A mai tanácskozás témaválasztását illetõen fontos megjegyezni, hogy számos lehetõség
közül lehetett, kellett választani. A hadtudomány elfogadottan határterületeket integráló jelle-
gû tudományággá változott. Korunk szinte minden egyes fegyveres konfliktusa, minden csata,
ütközet, háború lényegében aszimmetrikus az erõviszonyokban: a létszámában, felszereltségé-
ben, a szemben álló felek felkészültségében. A tudományos érdeklõdés természetesen nem eze-
ket a mutatókat helyezi érdeklõdésének elõterébe, amikor a hadviselést aszimmetrikusnak ne-
vezi, hanem az alapvetõ, lényegi eltéréseket a hadviselés módjában, a háború megítélésében.

Az aszimmetrikusnak nevezett mûveleteket az elmúlt években a legkülönbözõbb elnevezé-
sekkel (alacsony intenzitású konfliktus, gerilla-hadviselés, nem háborús mûveletek, irreguláris
hadviselés, felkelés elleni mûveletek, terrorizmus-ellenes hadviselés) illették. Ebben a fogalmi
keretben várunk valamiféle tisztázást a mai konferenciától – e gondolatok jegyében nyitotta
meg a tanácskozást Nagy László, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke.
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Patyi András

Demokratikus legitimáció, választási felhatalmazás
és alkotmány a haderõ mögött2

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.72

A Magyar Honvédség tiszti, fõtiszti utánpótlását biztosító Nemzeti Közszolgálati
Egyetem civil irányítás alatt mûködõ, ugyanakkor katonákat képzõ felsõoktatási
intézmény.

A konferencia szervezõi fontosnak tartották, hogy mielõtt a fõ téma boncolga-
tása megkezdõdik, fogalmazódjon meg néhány általános vagy elvi gondolat. Az elõ-
adás keretében három atipikus témakörrel kívánok foglalkozni. Ezek a következõk:

– Alkotmány a haderõ mögött, (a védelmi alkotmány alapkérdései);
– a választásokon elnyert felhatalmazás;
– a demokratikus legitimáció.

De mi köze is van a választásoknak egy ország fegyveres erejéhez? – tette fel a kérdést az elõ-
adó. 25 évvel ez elõtt, 1989-ben indult meg az a közjogi, politikai és társadalmi rend-
szerváltás, amely Magyarországot átvezette az egypárti (állampárti) berendezkedés-
bõl egy többpárti demokratikus rendszerbe. 25 éve annak, hogy Magyarországnak
demokratikus, jogállami alkotmánya lett. Ebben a demokratikus alkotmányban
azonban nem jelentek meg a fegyveres erõkre vonatkozó rendelkezések, holott az
1989-es, módosított Alkotmányban nem lehetett olyan fejezetet találni, amely ne
kapcsolódott volna valamilyen formában a hadsereghez.

1989-et megelõzõen az Alkotmány gyakorlatilag „hallgatott” a hadseregrõl. Sõt,
a fegyveres erõkön túli fegyveres szervezeteket sem említett meg. Ez összefüggött
azzal, hogy a szocialista államfelfogásban ugyan használták az Alkotmányt, mint jog-
intézményt, de az Alkotmánynak az a polgári jogállami szerepe nem mutatkozott
meg, amelyre a nyugat-európai polgári demokráciák, vagy az Amerikai Egyesült
Államok államszervezeteit felépítették. Tehát nem az Alkotmány volt a jogrendszer
legfelsõbb forrása, és nem az volt a politikai rendszer legfõbb, széleskörû politi-
kai-társadalmi konszenzuson nyugvó dokumentuma. Egy-egy politikai bizottsági
határozat többet jelentett, mint az Alkotmány – többek között nemzetközi egyezmé-
nyeket megerõsítõ – normái. ’89-ben azzal szembesültek az akkori rendszerváltás
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1 Levezetõ elnök: dr. Boldizsár Gábor ezredes, az NKE HHK dékánja.
2 Jelen közlemény a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudomá-

nyi Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által 2014. november 12-én az NKE HHK
objektumának dísztermében Az aszimmetrikus hadviselés címmel szervezett szakmai-tudományos kon-
ferencián elhangzott nyilvános elõadás hanganyagának szerkesztett változata.
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elõkészítésében közremûködõ erõk, hogy az Alkotmányból ez hiányzik. Nem volt
tehát elég az alkotmányreform során módosítani a haderõre vonatkozó rendelkezé-
seket, hanem újakat kell alkotni.

Ha valaki az 1988–89-ben lezajlott folyamatok történéseit figyelmesen áttekinti,
akkor láthatja, hogy a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain egészen 1989. szeptember
15-éig nem merült fel a hadsereg kérdése. Ebben az idõszakban a Magyar Néphadse-
reg általános hadkötelezettségre épülõ tömeghadsereg volt, amely jelentõs erõt kép-
viselt mind létszámában, mind csapásmérõ erejében, mind pedig abban, hogy állo-
mánya fel volt készítve belsõ zavargások kezelésére. Tehát 25 esztendõvel ez elõtt
nem egyszerûen az volt a feladat, hogy váltsunk modellt a hadsereg feletti civilkont-
roll megvalósításának módjában, hanem az, hogy megteremtsük azt.

Az 1989. október 23-án hatályba léptetett, a rendszerváltást lehetõvé tevõ alkot-
mánymódosítás tele volt a haderõre vonatkozó utalásokkal. A megelõzõ idõszakban,
az MSZMP Politikai Bizottságának 1967. március 7-ei határozata – tehát nem az
Alkotmány – „tisztázta” a fegyveres erõk (párt) irányításának kereteit. A ’89-es válto-
zások egyik legfontosabb feladata az volt, hogy a fegyveres erõket kivonta a pártirá-
nyítás hatálya alól és demokratikus kontrollnak rendelte alá azokat.

Az Alaptörvény kerek és egységes szabályokat tartalmaz a Magyar Honvéd-
ségre vonatkozóan. Egy demokratikus jogállamban, ha az alkotmány valamit nem
tételez, akkor az nincs. Tehát, ha a hatályos alkotmány nem tételezi a haderõt, akkor
az nincsen! De 22–23 évnek (1989–2012) kellett eltelni ahhoz, hogy ezek a kérdések a
helyükre kerüljenek. Ez rendkívül tanulságos.

1989-ben – talán egy kicsit meseszerûen – mintegy az égbõl „pottyant le”
Magyarország alkotmányos berendezkedésének néhány alapelve és azok közül az
Alkotmányban sok minden mindjárt a helyére is került. Azok sorában olyan, koráb-
ban ismeretlen intézmények, mint például a ’89-ben létrejött és máig mûködõ Alkot-
mánybíróság. Ehhez képest az alkotmányos keretek között olyan össznemzeti intéz-
mény, mint a fegyveres erõ, sokáig „kereste önmagát”. Mondhatjuk, hogy ez teljesen
természetes, hiszen ’89-ben Magyarország a Varsói Szerzõdés tagja volt, itt tartózko-
dott a szovjet haderõ, a tömeghadsereg pártirányítás alatt állt, a haderõ felett nem
mûködött demokratikus kontroll.

1990-ben viszont Magyarország kilépett a Varsói Szerzõdésbõl (amely rövidesen
feloszlatta magát) és egy maga által választott semleges zónában találta magát. Ha
egy külföldi ekkor csak a magyar Alkotmány szövegét olvasta volna el, úgy érezhette
volna, hogy az ország a saját hadseregét ellenségnek tekinti. Az Alkotmány ugyanis
szinte csak azt rögzítette, hogyan kell megakadályozni azt, hogy a hadsereg valamit
is csináljon. A haderõ életének szinte minden rezdülését kétharmados törvények
szabályozták. Ebbõl a helyzetbõl kellett átvezetni az országot egy szövetségi rend-
szerbe, a NATO-ba.

Újabb 10 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy bízzon annyira a saját kormányában
az országgyûlés, hogy az saját hatáskörében megadhasson a haderõvel összefüggõ
néhány felhasználási, alkalmazási engedélyt. Mindez történt úgy, hogy kb. 9 eszten-
dõn keresztül az Alkotmányban nem szerepelt a fegyveres szó. Vagyis a megelõzõen
többször módosított Alkotmány nem fegyveres erõként nevesítette a honvédséget.
(Csak emlékeztetésképpen: egy demokratikus jogállamban, ha valami nincs benne
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az Alkotmányban, akkor az közjogilag nem is létezik. Tehát ha az Alkotmány nem
nevezi fegyveres erõnek a honvédséget, akkor nem az!)

Mit keresnek itt a választások és mit keres itt az alkotmány kérdése? Minden tör-
vény, jogszabály az Alkotmányra vezeti vissza önnön érvényességi alapját. A haderõ
mûködésére vonatkozó minden jogszabályt az Alkotmányból kell eredeztetni. Az
Alkotmány a rendszerváltás óta mindig egyfajta civil kontrollt tételezett a haderõ
felett. Elõször túl szélesre szabta azoknak a szerveknek a körét, amelyek a hadsereg
irányításában részt vettek. A lényeg azonban az, hogy a hadsereg irányításában, biz-
tonság- és védelempolitikai kérdésekben, külpolitikai kérdések meghatározásában
választott képviselõk, és nem katonai vezetõk vesznek részt. Nem mindegy azonban,
hogy ezek a választott vezetõk milyen módon nyerik el legitimációjukat.

A demokratikus legitimáció azt jelenti, hogy hogyan teremtünk kapcsolatot a
hatalom forrása és a hatalom gyakorlói között. A hatalom forrása a demokratikus
országokban a választójoggal rendelkezõ nép. Közvetlen és meg nem szakított kap-
csolati láncolatnak kell lennie a hatalom forrása és a hatalom gyakorlói között. Ezt
jelenti a demokratikus legitimáció. Ennek a kapcsolatnak az alapját képezi a demok-
ratikus választás. Ezért nemcsak az ország politikai berendezkedése, hanem a hadse-
reg mûködése szempontjából is alapvetõ fontosságú a demokratikus, tiszta választá-
sok lefolytatása.

2014 Magyarországon a választások éve volt. Ez november 9-én, az egyes telepü-
léseken megismételt önkormányzati választások lebonyolításával ért véget. A hadse-
reg szempontjából természetesen a 2014. április 6-án tartott országgyûlési választá-
soknak volt jelentõsége. A választások nyomán kétharmados többségbe került kor-
mánypártok megváltoztatták a választókerületi beosztást.

Magyarországon vegyes választási rendszer mûködik. A parlament munkájá-
ban tehát egyéni választókerületben megválasztott és – az egyéni választókerületek-
ben nem hasznosuló töredékszavazatokat hasznosító – listás szavazás alapján képvi-
selõi mandátumhoz jutó országgyûlési képviselõk vesznek részt.

Korábban 176 egyéni választókerület volt, most 106 van. A változásnak 4 oka
volt:

1. 386-ról 192-re csökkent az Országgyûlés létszáma.
2. Magyarországon a 176 egyéni választókerület határát és székhelyét egy, még

Németh Miklós, az egykor az MSZMP által delegált miniszterelnök vezetésével
kiadott minisztertanácsi rendelet (!) határozta meg, 1990-ben. Ez alapján tartottunk
hat választást. (De milyen legitimáció alapján is?)

3. A ’90-ben meghatározott választókerületi határokat nem rajzolták újra. En-
nek nyomán rendkívüli eltérések keletkeztek: volt olyan választókerület, amelyben
30 000 és olyan, amelyben 130 000 állampolgár választott egy-egy országgyûlési kép-
viselõt. Idõközben Budapestrõl 300 000 állampolgár költözött Pest megyébe, de a fõ-
város és a megye közötti mandátumelosztás nem változott.

4. Az Alkotmánybíróság 2005-ben, vagyis 9 éve megállapította, hogy a meglevõ
választókörzetek egyenlõtlenek, sértik a választójog egyenlõségének elvét és felszólí-
totta az Országgyûlést, hogy ezeket törvényben szabályozza és rajzolja újra. A határ-
idõ 2007. július 30. volt!
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Ez a négy körülmény vezetett oda, hogy a 2010-es választások után az Alkot-
mánybíróság várt még egy évet. Miután a szükséges pontosítások nem történtek
meg, a már hivatkozott minisztertanácsi rendeletet az Alkotmánybíróság 2011-ben
megsemmisítette.

A mai választási rendszer alapvetõ rendeltetése, hogy biztosítsa a demokratikus
legitimációs kapcsolatot a választópolgár és az õ akaratát tükrözõ módon megválasz-
tott hatalomgyakorlók között. A nép által közvetlenül, illetve a listás szavazás révén
megválasztott országgyûlés választja meg a miniszterelnököt. Az országgyûlés által
megválasztott köztársasági elnök nevezi ki – a miniszterelnök elõterjesztése alapján – a
honvédelmi minisztert. Az e három ember által kinevezett további vezetõk jogosul-
tak politikai vagy katonai szempontból a magyar haderõvel rendelkezni. De ennek a
kinevezési l áncolatnak folyamatosnak kell lennie, ez nem állhat meg a hatalom-átru-
házásban. Továbbá a folyamatos ellenõrzés és befolyásolás szerepével kell bírnia.
(Ebben a legitimációs mûveletben idén elõször vettek részt a Magyarországon
állandó lakóhellyel nem rendelkezõ magyar állampolgárok.) Ma tehát olyan ország-
gyûlés legitimálja a katonai és a politikai döntéseket, amelyben nemcsak magyaror-
szági lakosok vettek részt. Ebben részt vettek a Magyarországon államalkotó ténye-
zõként elismert nemzeti kisebbségek is.

Hogy mennyi nemzetiségi képviselõ jutott be a parlamentbe, az a kisebbségek
mozgósító erején is múlott. Magyarországon pártlisták esetén a parlamentbe jutás
küszöbe az összes listás szavazatok 5%-ának elnyerése (ez 252 364 szavazat). Az egy
képviselõ parlamentbe juttatásához szükséges kedvezményes nemzetiségi kvóta
22 000 volt. Ez pozitív diszkrimináció.

Most elõször szervezett meg választást Magyarország történetében egy erre a
célra létrehozott független szerv. 1990 óta minden választást a Belügyminisztérium
(illetve annak jogutódjai) szervezett meg. 2013. március 27. óta a Nemzeti Választási
Iroda autonóm közigazgatási szervként mûködik, amelynek rendeltetése a választá-
sok megszervezése, lebonyolítása.

Összegezve: 25 évvel ez elõtt teremtõdtek meg a haderõ demokratikus irányítá-
sának és kontrolljának alkotmányos feltételei. Ezzel megteremtõdött a védelmi alkot-
mány rendelkezés-együttese. A demokratikus irányítási rendszer lényege, hogy a
következõ négy esztendõre is demokratikusan megválasztott, megfelelõen legitimált
politikai irányítók gyakorolják a magyar haderõ felett az irányítás és a kontroll jogait.
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Isaszegi János

Az aszimmetrikus hadviselés
kialakulásának története1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.76

A Magyar Honvédség számára 2015 egyik nagy kérdése, hogy megtörténik-e az új
nemzeti biztonsági stratégia megalkotása, aminek le kell követnie mindazokat a vál-
tozásokat, amelyek az elõzõ megalkotásakor még nem voltak ismeretesek. Kérdés
továbbá, hogy folyamatban van-e az új nemzeti biztonsági stratégiát lekövetõ kato-
nai stratégia; utóbbiban kap-e helyet az a stratégia- és doktrína-kialakítás, feladat-
rendszer, amely az ötödik generációs hadviselésnek megfelelõ – tehát a jövendõ
10–20 évre szóló – hadsereg szervezeti átalakítását célozza.

Az aszimmetrikus hadviselést illetõen egy megfogalmazás szerint az a „… fegy-
veres konfliktusok megvívásának új formája, melynek alapja az, hogy a nemzetközi színtéren
jelenlevõ fegyveres erõk… jelentõsen különböznek egymástól méreteikben, felszereltségükben
és képességeikben”. Valójában, ha belegondolunk, amióta létezik három ember, akik
közül kettõ a harmadiktól valamit el akart venni, azóta aszimmetria van az erõkben,
az eljárásokban, az eszközökben, térben és idõben. Az aszimmetrikus hadviselés
különbözõ formái végigkísérik a hadtörténelmet. Vagyis az idézetben az „új for-
mára” való utalás nem helytálló. Az aszimmetrikus hadviselés helyett gyakran alkal-
mazzák mostanában az irreguláris hadviselés fogalmát a szakirodalomban olyan
mûveletekre, amelyek irreguláris fegyveres erõk részvételével történnek. Egyesek
szerint az irreguláris fegyveres erõk olyan harci kötelékek, amelyeknek nincs állandó
szervezetük, illetve kiképzés, hadkiegészítés, felszerelés stb. tekintetében jelentõsen
különböznek a reguláris fegyveres erõktõl. Ez talán valamikor igaz volt, de ma már
nem tartható. 2014-ben jelent meg egy orosz szerzõ Nagyhatalmak, kis háborúk, aszim-
metrikus konfliktusok 1945 után címû tanulmánya, amelyben megfogalmazta, hogy
számára mit jelent az aszimmetrikus hadviselés. A lényeg szerinte az, hogy az egyik
oldalon állami, a másik oldalon pedig nem állami szereplõk (hadviselõk) állnak.
Megállapíthatjuk tehát, hogy az új elméletek között is rengeteg vitatható elem buk-
kan fel az aszimmetrikus háborúk fogalmát illetõen.

Valamikor kiadták a Hadviselés jogának alapjai címû kiadványt, amely – egyebek
mellett – még azt is tartalmazta, hogy mit szabad csinálni, hogyan kell szabályosan
egyenruhában közlekedni, ha ellenségként akarjuk magunkat feltûntetni; milyen
járandóságai vannak a hadifogolynak. Nos, naponta láthatjuk a TV-ben, hogy a való-
ságban ennek az ellenkezõje zajlik például Szíriában, Afrikában.

Idõrõl idõre visszatérünk a hadtudomány klasszikusainak írásaihoz, amelyek-
ben a hadviseléssel, a háborúk minõsítésével, a háborúk sikeres megvívásának
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feltételeivel foglalkoztak az elmúlt évszázadokban. Valószínûleg Mao Ce Tung, vagy
éppen Giap tábornok, Che Guevara elmélete is ismert sokak számára, Clausewitzérõl
már nem is beszélve. De a hadtudomány klasszikus alkotásai között említhetjük
Szun Ce-nak a Hadviselés törvényei címû munkáját, amelyben megszívlelendõ dol-
gokat írt le arról, vajon hogyan is kell a hadviselést értelmezni, és hogyan kell meg-
nyerni egy csatát, ha erõsek vagyunk, és mit kell tennünk akkor, ha nem mi vagyunk
az erõsebbek. Bízvást mondhatjuk, hogy a klasszikusok valamennyien mást gondol-
tak az aszimmetrikus hadviselésrõl, mint a bevezetõben említett idézet szerzõje.
Clausewitz például A háborúról címû mûvében már írt a népi hadsereg igénybevéte-
lérõl, a népi felkelésrõl, annak a részvételérõl a hadviselésben.

Az aszimmetriára való törekvés mindig is egy gyõzelmi stratégia volt, hiszen
minden épeszû parancsnok a fölény megszerzésére törekszik, vagyis keresi a szá-
mára kedvezõ aszimmetriát.

A 100 éve kezdõdött I. világháborúban, – amit a hadtudományban „anyagháború-
ként” is emlegettek –, de azt megelõzõen is, tetten érhetõ volt a háborúkban a parti-
zán-hadviselés, a gerilla-hadviselés és a felkelés. A II. világháborúban szintén tapasz-
talható volt, hogy a nagy, állami hadseregek mûveletei mellett komoly szerepet ját-
szottak az aszimmetriára való törekvések. Emlékezzünk csak Canaris tengernagyra,
vagy Otto Skorzenyre, akiknek akciói többnyire nem feleltek meg az egyenruhába
öltözött, reguláris haderõ mûveleteinek. Horthy Miklós fiának elrablása vagy Musso-
lini kiszabadítása akár gerillamûveletként is felfogható, aszimmetrikus akciók voltak,
amelyek semmiféleképpen nem feleltek meg a hagyományos hadviselés játékszabá-
lyainak. Ha a II. világháború utáni idõszakot nézzük, már a koreai gerilla-hadviselés-
ben, majd a vietnami háborúban is felbukkantak azok a jelenségek, amelyekkel mosta-
nában „új” jelenségként foglalkozunk. Giap tábornok vezette be – a hagyományos
fegyveres erõk alkalmazása mellett – az „alagút-hadviselést”, ami szintén része az
aszimmetrikus hadviselésnek. Giap ugyanis az óriási erõfölényben levõ amerikai had-
erõvel szemben kénytelen volt megkeresni azokat a lehetõségeket, amelyek révén
sikert érhetett el. 1992 és 2001 között dúlt a balkáni háború, amely konfliktus megítélé-
sében szintén sok félreértés bukkant fel. Maga az ENSZ is tévedésben volt a konfliktus
megítélésében, hiszen kéksapkás békefenntartókat küldött a balkáni hadszíntérre,
ahol éppen háború zajlott. Ennek – a sok közül az egyik – szomorú következménye az,
ami Srebrenicánál történt a holland katonák jelenlétével és asszisztálásával.

Következett 2001. szeptember 11., a korszakváltó pillanat, ami többek szerint azt
jelentette, hogy áttértünk egy másik hadviselési formára, hiszen akkor New Yorkban
egy „tiszta” aszimmetrikus akció valósult meg: nagyon kicsi anyagi befektetéssel,
néhány ember alkalmazásával, viszont jól megszervezve, egy nagyhatalom ellené-
ben sikerült végrehajtani az akciót – miközben az érintett nagyhatalomnak óriási
hadereje állt készenlétben. Sokan innen datálják az aszimmetrikus hadviselés egy új
formájának kezdetét.

2003 történései pedig már azt erõsítik, hogy szükséges a felkészülés az aszim-
metrikus hadviselésre, arra, hogy a hagyományos elvek alapján felépített hadserege-
ket alkalmassá tegyék az új feladatok teljesítésére, a más harceljárásokat alkalmazó
ellenség legyõzésére. Emlékezzünk a 2004-es madridi vonatrobbantásra, a 2005-ös
londoni robbantásra. 20 éve történt az iskola elleni támadás Csecsen-földön, amelyet
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olyan gerillák (terroristák?) hajtottak végre, akik 1994-ben háborút nyertek Oroszor-
szággal szemben. (Megjegyzendõ, hogy az utóbb említett harcosok vezetõinek jelen-
tõs része a valamikori szovjet hadseregben kapta kiképzését.)

Oroszország tanult az 1994. évi háború elvesztésének okaiból és a következõ
háború kirobbanásakor már alkalmazta különleges „fekete” vagy „piszkos” mûvele-
tekre felkészített erõit. A „fekete” vagy „piszkos” mûveletek kategóriája egyébként
sokak számára máshonnan is ismert: 2003–4-ben sokszor nem értettük, hogy mi tör-
ténik körülöttünk Irakban, mert akkor még nem ismertük a McChrystal tábornok
által vezetett „piszkosmûveleti” kontingenst, amely lényegében függetlenül mûkö-
dött az általunk is ismert különleges mûveleti erõktõl.

Az elmúlt 20 évben rohamosan átalakult a hadviselés. Az aszimmetrikus mellett
beszélünk az ún. hibrid hadviselésrõl is, amelyet minimum kétféleképpen értelmez-
nek. Megjegyzendõ, hogy a fogalomnak legalább 20 éves múltja van, tehát a jelenség
nem Ukrajnában született.

Napjainkban a fegyveres konfliktusok száma nem csökken. Ennek valószínûsít-
hetõ oka, hogy a konfliktus rendezésében érdekelt hadviselõ felek felkészültsége
nem adekvát a kihívással. Bár az „ortodox hadviseléssel”, tehát megfelelõ hagyomá-
nyos erõkoncentrációval ma is meg lehet nyerni egy-egy ütközetet, de ez nem hozza
közelebb a konfliktus megoldását. A következõ két-három évtizedben a konfliktusok
számának növekedésére és azok növekvõ formagazdagságára számíthatunk.

Az aszimmetrikus hadviselésnek az a meghatározása, amely szignifikáns
különbséget jelöl az erõk, eszközök, eljárások, a hadviselõ státusza, a motivációk és
az erõviszonyok terén – nagyjából fedi e fogalom tartalmát. Az irreguláris harctevé-
kenység tehát csupán az aszimmetrikus hadviselés egyik formája. A klasszikusok
témával foglalkozó mûvei közül Clausewitz, arábiai Lawrence, Mao Ce Tung kihagy-
hatatlanok, ha meg akarjuk érteni a lényeget.

A hibrid hadviseléssel kapcsolatban 2014. augusztus 16-án nyilatkozott a NATO
európai erõinek fõparancsnoka, aki úgy vélekedett, hogy az oroszok kitûnõen alkal-
mazzák annak módszereit Kelet-Ukrajnában a diplomácia, az információk, a katonai
erõ és a gazdaság eszköztárának kombinált igénybevételével. Õ tehát ezt érti a hib-
rid-hadviselés fogalmán, míg mások azt a hagyományos és az irreguláris hadviselés
együttes alkalmazásával azonosítják. Tehát ebben sincs ma még egyetértés.

Az elõadó véleménye szerint a konfliktusokat, háborúkat négy generációra lehet
felosztani, de az ötödik generáció is nevesíthetõ. Az I. világháborút az anyag-centrikus
hadikultúra, a II. világháborút az erõkoncentráció jellemezte. A negyedik generációs
hadviselés jellemzõje a „puha” célok, a civil lakosság, a társadalom megtámadása, az
állam megdöntése, az információs forradalom eszközeinek alkalmazása a gyõzelem
kivívása érdekében. Az ötödik generációs hadviselés a tudatos irreguláris hadviselés.

A következõ 10–30 év a kultúrák háborúja lesz, amelyben számolni kell a meg-
erõsödõ iszlámmal, a növekvõ elszegényedéssel, az élettér-háborúkkal, amelyek a
vízért, a termõföldért folynak. Mindezek új típusú konfliktusokat generálnak, ame-
lyek kezeléséhez új nemzetbiztonsági stratégiák, új katonai doktrínák szükségesek.
Továbbá a professzionálisan kialakított és irreguláris hadviselésre is alkalmassá tett
hadsereg, amely jelentõs különleges mûveleti képességekkel bír és alkalmas a szö-
vetségi keretek közötti mûveletekre.
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Resperger István

Az aszimmetrikus hadviselés –
mit takar a kifejezés?1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.79

A hadtudomány klasszikus mûveinek tanulmányozása alapján bízvást megállapíthatjuk,
hogy ha a diplomáciában elkövetünk hibákat, azokat még valahogy helyre lehet hozni, de
a harctéren vérrel fizetünk az elkövetett hibákért. A terrorizmus fogalmának értelmezése
céljából nem valószínû, hogy egy asztalhoz lehetne ültetni az Egyesült Államok, Oroszor-
szág és Izrael képviselõit egy közös fogalom megalkotása céljából. Egy konferencia lénye-
ge viszont az, hogy kérdéseket vessünk fel, gondolatokat fogalmazzunk meg és javaslato-
kat tegyünk a csapatok számára, amelyeket ott lehet továbbfejleszteni.

Az aszimmetrikus hadviselés az érdekérvényesítés formája, amely fõként a gaz-
dasági érdekeken alapul.

A szakértõk megítélése szerint a konfliktusok egyre elhúzódóbbak, rendezetle-
nek, és mindinkább aszimmetrikussá válnak. Az aszimmetrikus hadviselés tehát
gyûjtõfogalom, amely egyaránt tartalmaz sok mindent, kezdve a felkelésellenes
mûveletektõl, egészen a gerillamûveletekig. (A terrorizmus nem képezi részét e foga-
lomkörnek, mert azt a jog egyértelmûen szabályozza.) Mindeközben az eszközök
(szakadár erõkre való támaszkodás, öngyilkos merényletek alkalmazása, irreguláris
alakulatok bevetése, pszichológiai hadviselés stb.) egyre változatosabbak. Ezt a folya-
matot 2011. szeptember 11. történései erõsítették fel.

Clausewitz szerint az gyõzött, aki legyõzte az ellenség haderejét, elfoglalta terü-
letét és megtörte az ellenség népének az akaratát. Napjainkban mindinkább az
utóbbi elem kerül elõtérbe. Sokak szerint a háború az az állapot, amely eltér a béké-
tõl; mások szerint mindaz, ami a szimmetrikustól eltér, aszimmetrikus. Szerintem
nem minden háború, ami nem béke.

A szakértõk a hadügyi forradalom alapjának tartják a fegyverzet, a szervezet, a
harceljárás kérdéseit. A fegyverzet terén a könnyûfegyverek, a páncéltörõ fegyverek
reneszánszát éljük, amihez számos módon lehet alkalmazkodni. A szervezetek terén
azt látjuk, hogy a nagy térben kis erõkkel nagyon gyors mûveletek folynak, amikre
reagálni kell. A legnagyobb probléma az eljárásokkal van.

Bár a hadijogban, a nemzetközi jogban léteznek bizonyos indikátorok, sokszor
mégis csak nagy sokára lehet felelõsségre vonni azokat az embereket, akik például
Gázában vagy Ukrajnában elkövettek valamit. Nagyon sok olyan dologgal (például
öngyilkos merényletek stb.) találkozunk, amit fel kell dolgozni, amikrõl tájékoztatni
kell a csapatokat, amiket be kell építeni a kiképzésbe. Azaz a hadtudománynak
nagyon sok kérdésre kell választ adnia.
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Afganisztánban gyakorta elõfordult, hogy csapatainkat afgán szövetségeseink
katonái részérõl érte támadás. (Az amerikaiak tábornokot is vesztettek ilyen típusú
incidensben.) E támadások során a szövetségesek vesztesége 2007–2014 közötti idõ-
szakban 90 támadásban 145 halott és 94 sebesült volt.

Valójában egyszerû harcászati manõverekrõl van szó, amelyeknek azonban
stratégiai kihatása van, hiszen katonáinknak nemcsak a frontvonal túlsó oldalán levõ
ellenségtõl kell tartaniuk, hanem saját szövetségeseinktõl is.

A 2012-es incidensek azt mutatják, hogy nagyon sok személyes indíttatású
akciót vezettek azok a katonák, akik sajátjaik ellen fordulnak. Milyen okokra vezet-
hetõk vissza ezek a „zöld a kéken” támadások, melyet „Janus-arcú”, kétarcú támadá-
soknak is nevezhetünk? Elsõsorban a kulturális különbségekre, egymás meg nem
értésére, az egyre erõsödõ tálib nyomásra, propagandára. Mit mondanak az amerikai
katonák az afgánokról? Drogfüggõek, veszélyesek a mi csapatainkra, nem fordítanak
elvárható figyelmet a tisztálkodásra, ramadánkor önmagukat és a saját csapatokat
veszélyeztetik, álnokok és megbízhatatlanok. És hogyan vélekednek az amerikaiak-
ról az afgánok? Az amerikaiak nem tisztelik a Koránt, a nõket, az öregeket, arrogán-
sak, számos háborús bûncselekményt követnek el, túl sokat ígérnek, keveset teljesí-
tenek. (Afganisztánban az oroszok is gazdag tapasztalatokat szereztek e tekintetben.
Õk – tapasztalataik alapján – jobban betagolódtak a csapatokba, együttmûködtek az
afgánokkal és általában jobban elfogadták õket.)

A tálib propaganda azt hirdeti, hogy mindenkit szívesen várnak soraikba.
Nagyon jó a tálibok propagandája és általában sikeresnek mondható a bejuttatásuk,
a beszivárgásuk az állam katonai szervezeteibe. Mindenképpen korlátozni kell az
ellenség beszivárgó tevékenységét, meg kell nyerni a lakosság támogatását.

Az afgán haderõ létszáma 2012-ben közel 200 000 fõ volt. Elvileg nehéz bejutni
ebbe a hadseregbe: különbözõ ellenõrzések, ajánlólevelek, biometrikus azonosítás
szükséges, amit elég nehéz megvalósítani az ottani fejlettségi szinten.

A tragikus eseményeket a kulturális különbségek, a szerencsétlen események
(például a Korán-égetés), egy-egy rossz kommunikáció, az alacsonyszintû kiképzés
és a biztonsági rendszabályok be nem tartása idézik elõ. Fontos a vallás szerepe.
Ramadánkor a szövetségesek elleni támadások száma ugrásszerûen emelkedik. Ha
feltûnõ jelek vannak afgán katonáinknál (zárkózott vagy éppen túl aktív), akkor erre
reagálni kell. A megelõzés az oktatásra és a kiképzésre kell, hogy alapozódjon. Az
afgán hadsereg kiképzésénél tisztázni kell, hogy valójában ki is az igazi ellenség.

Az erõk megóvásának legjobb módja, ha kulturálisan megértjük a velünk harco-
lókat. Fel kell deríteni a veszélyforrásokat, meg kell akadályozni ezek kiélezõdését,
elemezni kell azok okait, értékelni következményeit és minderrõl tájékoztatni kato-
náinkat. Szövetségeseinkkel úgy kell eljutni a kölcsönös bizalom kiépítéséig, hogy
feldolgozzuk a kulturális különbségeket.

Egy átalakuló hadtudományi környezetben a nagystratégia szintjén sajnos vesz-
tésre állunk. Nagyon nehéz megvalósítani a katonai végállapottól a politikai végálla-
potig vezetõ utat. Technológiai téren óriási aszimmetria mutatkozik ebben a térség-
ben, lépéshátrányban vagyunk fegyverzet, szervezet, eljárások terén is. Dominanciá-
val rendelkezünk viszont a többi dimenzióban.
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Padányi József

Az aszimmetrikus hadviselés során
alkalmazandó eljárások, eszközök és módszerek1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.81

Az Egri csillagok címû regény egyik izgalmas jelenete azt írja le, amikor 1541-ben
vonulnak Budára a török csapatok és Gábor pap kísérletet tesz egy összpontosított
töltet segítségével a szultán felrobbantására. Mi más ez, ha nem a felszabadító harc
egy klasszikus eleme, amikor a honvédõk váratlan támadást hajtanak végre. Nincs
tehát új a nap alatt.

A terrorizmus ellen viselt aszimmetrikus küzdelemben új, az eddiginél hatéko-
nyabb eszközöket kell alkalmazni a siker érdekében. Az aszimmetrikus hadviselés-
ben nem feltétlenül a katonai erõ a meghatározó elem.

A korszerû haderõk mindegyikében jelen vannak az ún. különleges erõk, ame-
lyek szinte minden harchelyzetben képesek gyorsan és hatékonyan beavatkozni.
Megjegyzendõ, hogy ma már ilyen rendõri, sõt, vám- és pénzügyõrségi erõk is vannak
sok országban, amelyek kiemelkedõ szerepet játszanak a terrorizmus elleni harcban.

A közelmúltban az Izrael által indított Öntött ólom hadmûvelet közvetlen célja az
volt, hogy hatékony választ adjanak az ország területét a palesztinok részérõl folya-
matosan érõ rakétatámadásokra. Ez igen jó példa arra, amikor egy haderõ speciális
feladatra készül fel. Arra, hogy lakott területen, minimalizálva az áldozatok számát,
kiiktassa a területét aszimmetrikus eszközökkel pusztító ellenséget. Klasszikus
összhaderõnemi mûveletrõl van szó, amely több napon át tartó, célzott légi csapá-
sokkal kezdõdött, amit egy jól felépített és igen dinamikus szárazföldi mûvelet köve-
tett, azt pedig a haditengerészet blokádja biztosította a tenger felõl.

A szárazföldi erõket sajátos módon állították össze: a magot a különleges erõk
képezték, amelyek mûveleteit tüzérség és mûszaki csapatok támogatták. Óriási
mennyiségben alkalmazták a robottechnológiát, a korszerû felderítõ eszközöket,
miközben különös figyelmet fordítottak a lakott területen vívott mûveletek sajátos-
ságaira. Itt alkalmaztak elõször olyan talajradar-rendszereket, amelyek bizonyos
mélységig lehetõvé tették az alagutak, csatornák, a talajszint alá telepített aknák fel-
tárását. A mûszaki támogatáson belül is igen jelentõs volt a tûzszerész-támogatás.
A harci cselekmények során kiterjedten alkalmazták a pszichológiai eljárásokat, a
CIMIC eszköztárát, az erõk megóvásának elveit, valamint a kíbervédelmi eljárásokat,
amelyek kiemelt szerepet játszanak az aszimmetrikus hadviselésben.

A mûveletet rendkívül intenzív felkészítés elõzte meg, amelynek során a katonák
lakott területek sajátosságainak megfelelõ gyakorlótereken készültek a helységharcra.
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Sajátos tapasztalatokkal szolgált az iraki háború. Miután Bush elnök büszkén
bejelentette a gyõzelmet, olyan, sok áldozatot követelõ mûveletek kezdõdtek, amely-
ben az elesett és sebesült katonák száma csak 2006-ban megközelítette a hatezret.
Mibõl származtak ezek a veszteségek? Fõként az iraki ellenállók azon felismerésébõl,
miszerint a megszálló csapatok nagyon is sebezhetõek. Megszûnik ugyanis ilyenkor
a klasszikus értelemben vett különbség a front és a hátország között. Megnyúlnak a
hadianyagot szállító konvojok szállítási útvonalai és ezek nagyon nehezen biztosít-
hatóak a robbantásos támadásokkal szemben.

A tapasztalatokon okulva az amerikai hadvezetés dandárszinten hozott létre
tûzszerész századokat. Kialakították a nyilvánossági központok rendszerét, amelyek
lehetõvé teszik a tapasztalatok feldolgozását, a tapasztalatcserét, az új eljárások és
módszerek kiérlelését. Elterjedtek továbbá a precíziós fegyverek a lázadók kulcsfigu-
ráinak megsemmisítésére. Ezzel összefüggésben folyamatosan korszerûsödött a fel-
derítés. Felértékelõdött a harci helikopterek, a drónok szerepe, amelyek távirányítással
is alkalmasak precíziós támadások végrehajtására, miközben igen nehéz az azokkal
szembeni ellentevékenység. Elterjedté váltak a távirányítással mûködtetett robbanó-
szerkezetek ellen használható blokkoló eszközök.

Amerikai tapasztalatok szerint ígéretes próbálkozás az üzemanyag-szállító kon-
vojok számának csökkentése oly módon, hogy a katonai táborokban egyre kiterjed-
tebben alkalmazzák alternatív energiaforrások (szél- és napenergia) igénybevételét,
ami kevesebb hagyományos üzemanyag felhasználásával, tehát kevesebb konvoj
mozgatásával, végsõ soron kevesebb veszteséggel jár.

A terrorizmus elleni harcban kiemelkedõ szerepet kell kapnia a pénzügyi rend-
szer átláthatósága, a pénzmozgások nyomon követhetõsége biztosításának. Annál is
inkább, mivel egy-egy terroristatámadás nagyon sok pénzbe kerül. Ez nyilvánvalóan
nem katonai feladat, de aszimmetrikus mûveletek folytatásánál kulcskérdés az ellen-
ség pénzügyi erõforrásainak feltárása, pénzügyi mûveleteinek figyelemmel kísérése.
Ma már világszerte számos, erre szakosodott ügynökség mûködik. Komoly erõfeszí-
tések irányultak az utóbbi idõben a bankjegyek nyomon-követhetõsége feltételeinek
megteremtésére a sorozatszámok figyelemmel kísérése révén.

Van-e eredménye a terrorizmus elleni küzdelemnek? Egy statisztika szerint,
amely 268 szélsõséges csoport megszûnésének körülményeit vizsgálja, vizsgált idõ-
szakban négy okból szûntek meg a csoportok:

– politikai színre léptek,
– rendõri beavatkozás nyomán szûntek meg,
– katonai beavatkozás nyomán szûntek meg,
– úgy ítélte meg a szervezet, hogy gyõzött és kilépett a szürke zónából.

A csoportoknak körülbelül a fele a direkt beavatkozások nyomán szûnt meg. Tehát
az ellenük való harc – bár minden tekintetben igen sokba kerül – nem hiábavaló,
hiszen az eredmények jól érzékelhetõek.
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Mezõ András

A felkelés elleni hadviselés
a NATO-doktrínák alapján1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.83

Igen fontos az ágazati doktrínák közötti átjárhatóság. A NATO-doktrínák íróinak kezét
elsõsorban a politikai irányítók „fogják”. Ennek megfelelõen a politikában tükrözõd-
nek a doktrínák és a doktrínákban is tükrözõdnie kell a mindenkori politikának.

A stratégia adja meg a doktrína megalkotásának céljait és a módszereket. Mind-
ehhez a haderõfejlesztés biztosítja azt a többletet, amellyel végre lehet hajtani a stra-
tégiában meghatározottakat. Az egész egy élõ környezetbe helyezõdik, tehát straté-
giai szinten mindenkor feldolgozzák a folyamatban levõ NATO-mûveletek tapaszta-
latait. Fontos, hogy a doktrína azonnal megjelenik a kiképzésben.

Ismeretes, hogy a tervezésben (és természetesen a mûveletekben is) van egy-egy,
egymást részben átfedõ stratégiai, hadmûveleti és harcászati szint. A globális kom-
munikáció növekvõ súlya miatt manapság e szinteket egyre nehezebb megkülön-
böztetni. Új vonás, hogy a stratégiai szint lenyúlik a harcászati szintig.2

A szintek „keveredése” sehol másutt nem jellemzõ annyira, mint az aszimmetri-
kus mûveletekben. A katonák napjainkban már nem annyira a háború és a béke kate-
góriáiban gondolkoznak, sokkal inkább a mûveletekben. A teljes spektrumú mûveletek
elmélete szerint a spektrum a teljes béke állapotától a termonukleáris háború állapotáig
terjed. Nem különböztetjük meg egyértelmûen, hogy mikor kezdõdik háború és
mikor van „még” béke, csak „regisztráljuk”, hogy egyre sûrûbben repkednek a löve-
dékek és a háború állapotában találjuk magunkat.

A hadjárat témái (szakaszai) lehetnek: a nagyobb mûveletek, a béketámogató
mûveletek, a felkelés elleni mûveletek, a békeidõs katonai szerepvállalás. Ezek alkot-
ják a teljes spektrumú mûveletek elemeit.

Hogyan mûködik ez az elmélet a valóságban? Példa az iraki háború, amikor
2003. január 1-jén még béke volt. Utána kialakítottak egy repüléstilalmi zónát Irak
fölött, március 20-án pedig deklaráltan megkezdõdtek a katonai mûveletek. Április
9-én a szövetségesek elfoglalták Bagdadot, ezzel a támadó tevékenységek hirtelen
lecsökkentek. Május 1-jén Bush elnök deklarálta a békét, de valójában ez csak egy
politikai állapot volt, hiszen katonai szempontból fokozódó stabilizáló mûveleteket
kellett végrehajtani és egyre szervezettebb felkeléssel kellett szembenézniük az ame-
rikai katonáknak. Mindeközben növekedett a támadó tevékenységek száma. Vagyis
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nem „tiszta” állapot alakult ki. A teljes spektrumú mûveletek során valamennyi tevé-
kenység-összetevõre (ti. támadásra, védelemre, stabilizáló mûveletekre stb.) sor
kerülhet. Tehát – függetlenül a hadjárat adott szakaszától – a csapatok harcászati
szinten minden tevékenységet egyszerre folytatnak.

A felkelés természete nem azonos az irreguláris tevékenységgel, hiszen annak a
reguláris tartományban (ti. a diplomácia, a politika, a gazdaság, a vallás stb. terén) is
komoly kiterjedése van. Eközben az irreguláris tartományban elõbukkan a zavargás,
a terrorizmus, a bûnözés, a felforgatás, továbbá olyan klasszikus katonai tevékenysé-
gek, mint a rajtaütés vagy a lesállás. Nyilván a felkelés elleni mûveletek sem lehetnek
pusztán katonai tevékenységek.

Melyek a felkelés okai? Elõször is a sérelem, amelynek elsõsorban az okait kell
orvosolni. A felkelés sebezhetõ, mert a titkosság miatt csak korlátozottan tudnak
hatni a lakosságra és nincs koherencia a felkelõk propagandájában, de még belsõ
kommunikációjában sem. A felkelõk soha nem gazdag emberek, tehát olyan külsõ
támogatókra szorulhatnak, akik megmásíthatják a mozgalom ideológiai hátterét. Ha
nincs külsõ támogató, akkor igyekeznek maguk megteremteni az anyagi alapokat
bûnözés, kábítószer-termesztés, csempészet stb. révén.

A felkelés elleni mûveletek középpontjában az államhatalmi eszközök állnak és
döntõ jelentõségû a politikai megoldás, de sokszor nincs kivel tárgyalni a politikai
megoldásról.

Mik a katonák feladatai a felkelés elleni mûveletek tervezésénél? Nos, egyen-
súlyban kell tartanunk a végcélt, az eszközöket és a módszereket. A katonák fon-
tos feladata, hogy megértessék a politikusokkal: e három összetevõnek egyen-
súlyban kell lennie egymással és az egyes összetevõknek arányosaknak kell len-
niük a többivel.

Hogyan kapcsolódik a felkelés elleni mûveletek stratégiai szintje a hadmûveleti
szinthez? Hadmûveleti szinten három dolgot alkalmaz a NATO: a megtisztítást, a
megtartást és az építést. Hogyan kapcsolódik a hadmûveleti szint a taktikai szinthez?
Úgy, hogy az elsõ fázisban, amikor elsõsorban támadó tevékenységeket folytatnak a
csapatok, már akkor is elõfordul, hogy egyidejûleg védelmi tevékenységet is folytat-
niuk kell. A megtartás alapvetõen védelmi tevékenységeket jelent (kisebb ellenálló
csoportok felszámolása, stabilizálás stb.).

A stabilizálási tevékenységek (a biztonsági szektor támogatása, alapvetõ köz-
szolgáltatások, elsõdleges kormányzati feladatok helyreállítása stb.) leírása szinte tel-
jes egészében hiányzik a magyar szakirodalomból. Mit találunk a magyar doktrínák-
ban ugyanezeken a szinteken? Mi hierarchiában gondolkodunk, ami ellentmond a
NATO-felfogásnak – vélekedett az elõadó. A mi doktrínarendszerünk tetején az
Összhaderõnemi Doktrína áll, amely határozottan békérõl (békeidõszaki mûveletek,
nem harci kiürítés stb.), háborúról (haditevékenységek, amelyek támadást és védel-
met jelentenek) és válságkezelõ mûveletekrõl (amelyek részei a felkelés elleni mûve-
letek) szól. Vagyis a magyar doktrínarendszerben egészen máshol találjuk a felkelés
elleni mûveleteket, mint a NATO-éban.

Az összhaderõnemi mûveleti doktrína is elismeri, hogy a mûveletek (ti. a harci, a
biztonsági, a válságreagáló, a békeidõszaki mûveletek), a krízisek nem „tisztán” kap-
csolódnak a konfliktus valamelyik pontjához. A különbözõ krízisek pedig ezek
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kombinációiból mozaikszerûen állnak össze. Ez már hasonlít a NATO felfogásához,
de a terminológiában akad egy kis gond. A magyar terminológia ugyanis bevezette
az biztonsági mûveletek fogalmát, ami a NATO-ban alkalmazott felkelés elleni mûveletek
fogalmának „helyén” van. A válságreagáló mûveleti doktrína az irreguláris fenyege-
tést állítja a középpontba és azt ajánlja, hogy ezt közvetlen (semlegesítés) és közve-
tett módszerekkel (segítségnyújtás, támogatás leépítése stb.) kell felszámolni.

Az ÁLT/59-es szakasz harcszabályzat ír harcászati szinten a felkelés elleni mûve-
letekrõl. Ez is ellentmond a NATO-felfogásnak, mert ott a felkelés elleni mûvelet
hadmûveleti szint (vagyis a hadjárat egyik szakasza).

A magyar doktrína nem foglalkozik a stabilizálási tevékenységekkel. Kiadás
elõtt állnak a század és a zászlóalj harcszabályzatok, amelyekben már megtaláljuk a
stabilizációs tevékenységeket (ide sorolják az irreguláris tevékenységeket is), de a
NATO-hoz képest eltérõ tartalommal. A válságreagáló mûveletek: a békemûveletek,
a migráció kezelése, a konfliktus-megelõzés. Nem valószínû azonban, hogy ezek a
zászlóalj- és a századszint problémái.

A magyar szabályozórendszer tehát csak nagyon lassan és ellentmondásosan
követi le a doktrínális változásokat. A felkelés elleni mûveleteket még mindig nem
tekinti a hadjárat szakaszának, azokra elszigetelt jelenségként tekint, amelyekre már
nem érvényesek a hagyományos harctevékenységek sajátosságai.

PLENÁRIS ELÕADÁSOK



Somkuti Bálint

A jövõ aszimmetrikus hadviselése1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.86

A jövõkutatás igen nehéz szakma. A hidegháború, a bipoláris világrend lezárultával
a sokan arra gondoltak, hogy a regionális konfliktusok kerülnek elõtérbe. Rövidesen
kiderült azonban, hogy az új helyzetben nem a hagyományos katonai szembenállás
jelenti a fõ kihívást.

Az Egyesült Államok egyesített hírszerzõ szolgálatai a közelmúltban kiadtak egy
2030-ig terjedõ elõrejelzést. Ebben több, általuk megatrendnek nevezett jelenséget
valószínûsítettek. Ezek egyike arról szól, hogy az egyének a jövõben olyan képessé-
gekhez, lehetõségekhez jutnak, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak úgy az
állami, mint a nem állami szereplõk számára egyaránt.

A technológiai haladás már most is számos olyan lehetõséget teremt, amelyek
sok fejfájást tudnak okozni az állami szereplõk számára. A proliferáció vagy a straté-
gia nagyon sokáig katonai fogalmak voltak. De manapság beszélünk például marke-
ting stratégiáról, árstratégiáról stb., tehát a korábbi katonai fogalmakat átvette a civil
szféra. Egy másik érdekes példa a gerilla-hadviselés elmélete. Az internet elterjedé-
séig minden lázadó csoportnak sok áldozat árán kellett megtanulnia, hogyan is
mûködik ez a fajta hadviselés. Amióta azonban például Mao Ce Tung írásai bárki
számára hozzáférhetõvé váltak a világháló révén, mindenki megismerheti a koncep-
ció alapjait, csak úgy, mint ezt Oszama Bin Laden is tette.

Érdekes új jelenség a hatalomkoncentráció csökkenése. Gondoljunk csak arra,
hogy például egy tömegtüntetéssel, amelyet megfelelõ módon mutat be a média,
milyen hatásokat lehet elérni. Ennek a jelenségnek az elsõ jelei olyan, politikailag
instabil országokban jelentkeztek, mint Libanon, ahol a Hezbollah sikeresen hasz-
nálta fel a civil megmozdulásokat politikai céljai elérésére. Miután a kezükben volt
egy televíziós társaság is, ezeket a megmozdulásokat nagyobbnak és jelentõsebbnek
tüntették fel, mint amilyenek valójában voltak. De figyelemre méltó példa az is, aho-
gyan a többé-kevésbé törvényesen megválasztott ukrán kormány belebukott a Maj-
dan téri tüntetésekbe, miközben a város más részein zajlott a hétköznapi élet.
A világnak, az ország lakosságának, a politikai vezetõknek mégis az a percepciója
alakult ki, hogy ott és akkor egy jelentõs népi megmozdulás folyik. Ennek nyomán
megingott a kormányzat legitimációja és lemondásra kényszerült.

A titkosszolgálatok eszköztárának felhasználásával már egyének és kisebb cso-
portok is érhetnek el jelentõs politikai és társadalmi célokat.

A nyugati államokra – a jelentõs mértékû migráció és a bevándorlás ellenére is –
jellemzõ az öregedõ civil társadalom. Az ilyen társadalmakban számos, kihasználható
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sérelmet lehet találni, amelyek okai lehetnek komoly társadalmi nyugtalanság elõ-
idézésének.

Vannak persze olyan vonások, amelyek inkább a harmadik világ jellemzõi. Ilyen
például a több tízmilliós lakossággal rendelkezõ megapoliszok születése, amelyek
ideális színterei a gerilla-hadviselésnek. De kiemelhetjük a migráció növekedését is.
Nigériában például kb. 20 év alatt a városi lakosság lélekszáma megduplázódott. Ez a
fajta népességmozgás országon belül is komoly problémákat képes elõidézni, amit
néha csak katonai eszközökkel lehet kontrollálni. Az élelmiszer és az ivóvíz hiánya,
amely – összekapcsolódva a népesség lélekszámának drasztikus emelkedésével –
súlyos problémák, helyenként háborúk forrása lesz a jövõben. A nehezedõ körülmé-
nyek a szegények körében valószínûleg lázadásokhoz fognak vezetni. A szegénység
elleni tiltakozás nyomán kialakuló gerilla-szervezetek pedig viszonylag könnyen jut-
nak hozzá hagyományos, viszonylag olcsó kézifegyverekhez.

A közelmúltig éles vita zajlott a fejlett világ elméleti szakemberei között arról,
hogy a felkelés-ellenes mûveletek milyen súlyt kapjanak a fegyveres erõk felkészíté-
sében. A hálózat-alapú hadviselés elmélete – értékei ellenére – nem ad választ napja-
ink kihívásaira. Ugyanis egy kitûnõen felszerelt, gyorsan mozgó könnyûgyalogos
szervezetet egy nehézfegyverekkel felszerelt alakulat könnyen meg tud semmisíteni.
Vagyis mindkét fajta (katonai) erõre szükség van a korszerû hadseregekben. És ez az
irányzat látszik felülkerekedni mindenütt. Vagyis a különleges mûveleti erõket vál-
tozatlanul fejleszteni kell, de semmiképpen nem a hagyományos erõk rovására.

A jövõ irreguláris hadviselésének egyik elsõ példája a 2005-ös párizsi intifádának
nevezett esemény tekinthetõ. De ebbe a láncolatba illeszkednek londoni vagy a svéd-
országi lázongások is, amelyeket az a tény kapcsol össze, hogy kirobbanásuknak
semmiféle különleges oka nem volt.

Párizsban két, a rendõrök elõl menekülõ fiatal bemenekült egy trafóházba, ahol
halálos áramütés érte õket. Ennek nyomán azonban olyan mérvû lázongás és polgári
engedetlenségi mozgalom alakult ki, amely nyugodtan nevezhetõ felkelésnek.
Annak résztvevõi pedig jobbára közel-keleti, illetve észak-afrikai bevándorlók vol-
tak. Õk pedig a jellemzõen meglevõ, valós társadalmi problémáik elleni tiltakozásra
használták fel a két fiatal halálát. Hasonló esemény történt Londonban is 2011-ben,
ahol a lázadás egy kisebb baleset nyomán robbant ki.

Jól mutatja az ilyen társadalmi megmozdulások lehetõségeit, hogy a szervezõk
nyilvános csatornákon kommunikáltak egymással. Ennek leállításához pedig már a
katonai hírszerzés eszköztárának igénybevételére volt szükség, mert a rendõrség
eszközei kevésnek bizonyultak a helyzet megoldására.

Az említett példák közös vonása, hogy a lázadások szociálisan rossz helyzet-
ben levõ településeken (környezetben) robbantak ki, és azokat rossz gazdasági
helyzetû csoportok vívták. De ilyen szituációkban valójában nincsenek ellenségek,
hiszen elégedetlen állampolgárok vannak jelen, akik közé agresszíven fellépõ bûnö-
zõk vegyülnek.

Kiemelendõ a nem állami szereplõk szerepe. Ide sorolható például az Iszlám
Államnak nevezett képzõdmény is, amely az összes létezõ szabály felrúgásával pró-
bálja megvetni a lábát a Közel-Keleten. Hasonló helyzetben van Hezbollah is, amely
nemcsak egy politikai párt, nemcsak egy terrorszervezet, hanem egy szociális hálót
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mûködtetõ, TV- és rádióadóval rendelkezõ nem állami szervezet is. A jövõben számí-
tani lehet hasonló jellegû képzõdmények felbukkanására.

A biztonsági erõk elindultak valamiféle egységesítés irányába. Ahogyan a 19. szá-
zad közepe táján a rendfenntartó erõk kiváltak a katonai szervezetekbõl, úgy külö-
nülnek el napjainkban mindinkább a rendõrség különleges mûveleti erõi is, mind
kiképzésüket, felszerelésüket, mind pedig pszichológiai hatásukat tekintve.

Sokszor a rendõri erõk – ennek ellenére – kevésnek bizonyulnak, ezért a hadse-
regeknek is fel kell készülniük ilyen helyzetek kezelésére, tüntetések feloszlatására.
Amikor Brazíliában készültek a labdarugó világbajnokságra, nemcsak a rendõri erõ-
ket és azok különleges alakulatait vették igénybe a rend és a nyugalom biztosítására
a nyomornegyedekben, hanem a különbözõ katonai szervezeteket is. A népmozgá-
sok tapasztalatai alapján ilyen mûveletekre valószínûleg városi környezetben kerül
sor jellemzõen.

Nagyon nehéz prognózist készíteni, mert elõfordulhat olyan fajta (kül)politikai
változás, amire senki sincs felkészülve (lásd Ukrajna példáját).

A nukleáris fegyverek végsõ soron politikai eszközök. Nem valószínûsíthetõ
két nukleáris hatalom között hagyományos háború, de ennek a lehetõsége sem
kizárható.
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KATONAI SZEKCIÓ1

Besenyõ János

A COIN-mûveletek afrikai tapasztalatai2

Nyugat-Szahara
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.89

A nyugat-szaharai konfliktusnak is volt egy aszimmetrikus része, amely 1975-tõl
1991-ig tartott. Nyugat-Szahara éghajlata száraz, sivatagi. Felszíne jórészt kõsivatag,
kisebb-nagyobb dombokkal. A világ egyik legszegényebb, de ásványi kincsekben
igen gazdag térsége. Az õslakosság mintegy 290 ezer fõ, és kb. 155 ezer fõ van mene-
kült-táborokban.

A spanyolok 1884-ben foglalták el a területet, amelynek jogállását illetõen az
1970-es évekig számos elképzelés merült fel. 1973-ban a helyiek szervezkedni kezdtek
a spanyol megszállók ellen, akik 1974-ben a felkelést leverték. Ekkor még Marokkó és
Mauritánia támogatta, hogy a spanyol gyarmat helyén független állam jöjjön létre, ké-
sõbb azonban mindkettõ szerette volna megkaparintani a területet. Algéria – amely a
’60-as években három háborút vívott Marokkóval – a döntést az õslakosokra bízta volna,
akiket igyekezett Marokkó ellenében befolyásolni. Így vált a konfliktus a Maghreb-régió
regionális konfliktusává, amelyben 1974-tõl kezdve már az ENSZ is részt vett.

1974-ben, a Hágai Nemzetközi Bíróság döntése nyomán, a szaharávi õslakosok-
nak meg kellett volna kapniuk a terület feletti rendelkezés jogát. Nekik azonban nem
volt elég erejük ahhoz, hogy érvényt szerezzenek bíróság számukra kedvezõ ítéleté-
nek. 1975-ben a marokkóiak megszervezték az ún. zöld menetet, amelynek kereté-
ben mintegy 350 ezer civil ruhás marokkói katona és köztisztviselõ „sétált be” a spa-
nyol területre. 1975 novemberében megkötötték a Madridi Szerzõdést, amelyben
Spanyolország átengedte Marokkónak és Mauritániának a területet.

1975-ben az ENSZ által az õslakosok képviselõjeként elismert Polisario Front ve-
zetésével fegyveres küzdelem kezdõdött a terület függetlenségéért. Marokkó 25, Mau-
ritánia 3 ezer fõvel kezdte a mûveleteket, velük szemben a Polisario Front mindössze
3–5 ezer, gyengén felszerelt harcost tudott kiállítani. ’75 novemberében a marokkóiak
gyorsan elfoglalták a területet, ahol eleinte a szaharáviak mindent védeni akartak.

1976 februárjában a spanyolok kivonultak.
A szaharáviak – látva, hogy nem képesek megtartani a teljes területet szomszéd-

jaik ellenében – elkezdték kimenekíteni a civil lakosságot, akiket a marokkóiak

1 Levezetõ elnök: dr. Resperger István ezredes, PhD, egyetemi docens, NKE HHK
2 Jelen közlemény a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudomá-
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folyamatosan zaklattak. A részint szovjet, részint zsákmányolt fegyverekkel harcoló
szaharáviak visszatértek a nomád gerilla harcmodorhoz, de nem tevékkel, hanem
terepjárókkal, amelyeket géppuskákkal szereltek fel. 10–15 kocsiból álló kötelékeket
állítottak össze, amelyek – a helyben maradt lakosság támogatását élvezve – rajtaü-
töttek a kisebb településeken, marokkói helyõrségeken. Mûveleteiket kiterjesztették
Marokkó és Mauritánia területére is, ahol szintén szép számban élnek szaharáviak.

Marokkó ekkorra Nyugat-Szahara területének mintegy kétharmadát, Mauritá-
nia egyharmadát birtokolta. Mauritániáról hamarosan kiderült, hogy erején felüli
áldozatokat hoz a háború folytatásáért, amire hosszú távon képtelen. Amikor kilé-
pett a háborúból, az általa megszállt területet is Marokkó vette birtokba.

A marokkóiak azonban csak a fontosabb területeket tudták megtartani, a
szaharáviak uralták a kisebb falvakat és a sivatagot. A marokkóiak e küzdelemben
szétforgácsolták erõiket, megnövelték utánpótlási útvonalaikat. A hadsereget a kirá-
lyi csendõrség ellenõrizte, miközben a király ellen számos sikertelen puccskísérletet
hajtottak végre. A király nem bízott a hadsereg vezetõiben, ezért magához vonta
azok alapvetõ döntési jogosítványait.

Késõbb a marokkói hadsereg élére egy olyan tábornok került, aki élvezte az ural-
kodó bizalmát, és aki teljhatalmat kapott. Átalakította a hadviselést, megreformálta a
katonai vezetést, megszüntette az általa védhetetlennek ítélt sivatagi bázisokat,
alkalmazni kezdte a hadifogságba került szaharáviakat, akiket megzsarolt annak
érdekében, hogy mellé álljanak. Megindított négy mûveletet, amelyekben eredmé-
nyesen érvényesítették az erõk megóvásának elveit. Eközben a polgári lakosságot
kitelepítették a mûveleti területrõl, a számukra fontos övezeteket (tengerpartok,
foszfát-lelõhelyek, fontosabb városok) pedig 7 év alatt sikeresen elkerítették, ami a
nyugat-szaharai terület mintegy 80%-át jelentette. A falakat mûszaki zárakkal és
gyorsreagálású erõkkel biztosították, és mintegy 120 ezer embert állomásoztattak
ezen az erõdítményrendszeren.

A marokkóiak átvették a konfliktus irányítását. A szaharáviak egyre kevésbé vol-
tak képesek sikeresen ellenállni, végül is belátták, hogy Marokkó az ország területé-
nek általa birtokolt 80%-áról nem szorítható ki. A Polisario még megpróbálkozott
katonai támadásokkal, de jelentõs sikereket nem volt képes elérni. 1991 augusztusá-
ban a marokkóiak megtámadták a területnek a Polisario által ellenõrzött 20%-át. E
mûveletben megsemmisítették a Polisario nehézfegyverzetét és lerombolták annak
vezetési pontjait. Végül is kijutottak az algériai határig, de – igen taktikusan – még-
sem vették birtokba a területet: visszatértek saját falrendszerük mögé és felajánlották
a békét. Ennek nyomán pedig az ENSZ-fõtitkár tûzszünetet hirdetett.

A Polisarionak sok választása nem maradt. A háború folytatására már nem volt
képes, az általa ellenõrzött területeken az állami funkciókat nem tudta ellátni, tehát
nem képes államként mûködni. Így elfogadta a békeajánlatot.

A nyugat-szaharai konfliktus lokális konfliktus volt, ami azonban gyorsan regio-
nalizálódott. A terület birtoklásáért folyó harcokban COIN-mûveletek jellemzõi kivé-
tel nélkül megjelentek. A szaharáviak kezdetben sikereket értek el, de hosszabb
távon a gerilla-harcmodor csak részben volt eredményes.

Bár Marokkónak idõnként havi 1,5 millió dollárjába került a háború, de komoly
külsõ gazdasági támogatásra számíthatott például Franciaországtól, az USA-tól,
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Szaud-Arábiától, így képes volt kiadásait finanszírozni. A konfliktus folyamán Marokkó
tanult önnön hibáiból, ezzel megfordította a háború menetét: olyan szinten tartotta a ka-
tonai konfliktust, hogy az mintegy magától „elhalt”. Így végül is megnyerte a háborút.

A nyugat-szaharai konfliktus fontos, általánosítható tapasztalata, hogy ha geril-
lák mögött nincs elegendõ gazdasági támogatás, hiába való a felkelõk hõsiessége.

Vogel Dávid

Aszimmetrikus mûveletek Dél-Amerikában1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.91

A latin-amerikai térség az USA és Mexikó határától délre esõ amerikai területek
összessége, amelyen részint spanyol, részint portugál nyelvû országok találhatók.
A térségben 1945 után – fõként az USA támogatásával – jobboldali kormányok kerül-
tek hatalomra. Ezek ellenében szervezõdtek különbözõ gerilla-csoportok, amelyek fõ
ideológusai Marx, Lenin, Mao Ce Tung és vietnami gondolkodók. E szervezetek a
térség szinte minden országban megtalálhatók voltak, illetve megtalálhatók ma is.

A jelen elõadás tárgyát Kolumbia, illetve a Kolumbiai Népi Forradalmi Fegyve-
res Erõk képezi. Miért is fontos Kolumbia? Az ország a dél-amerikai kontinens északi
szélén helyezkedik el. Geostratégiailag igen fontos helyet foglal el, már csak a Pana-
ma-csatorna közelsége miatt is. Az ország államhatárait részben vagy teljes egészé-
ben átjárhatatlanná teszik az Andok-hegység, illetve az Amazonas-folyó.

A napjainkban is mûködõ Kolumbiai Népi Forradalmi Fegyveres Erõk a legré-
gibb, legerõsebb és leggazdagabb gerillamozgalmat jelentik az országban. Az 1930-ban
létrejött a Kolumbiai Kommunista Párt rövidesen létrehozta katonai szárnyát is,
amely különösen 1948 és 1958 között aktivizálta magát. Ekkoriban igen nagy volt az
elégedetlenség mind a kormánnyal, mind a pártokkal szemben, ezért sokan csak a
fegyveres erõszakban látták a megoldás útját.

1964-ben, mintegy félszáz ember közremûködésével hozták létre a Kolumbiai
Népi Forradalmi Fegyveres Erõket, amely az elsõ idõszakban csak igen korlátozott
mûveleteket hajtott végre egy hanyatló államgépezettel szemben. A már említett ide-
ológusok útmutatásából kiindulva próbálták megnyerni a népet egy permanens for-
radalomban való közremûködésre. 1982-ben, a szervezet VII. konferenciáján meg-
változtatták nevüket: a továbbiakban néphadseregnek nevezték magukat, ezzel is
hangsúlyozva a néphez való kötõdésüket. Társadalmi bázisukat a legszegényebb
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néprétegek jelentették. Sikeres akcióik nyomán a kormányt tárgyalásokra kény-
szerítették, amellyel 1984 és 1987 között hároméves tûzszünetet kötöttek.

1998-ban az akkori elnök az országon belül egy 42 ezer négyzetkilométeres terü-
letet bocsátott a szervezet rendelkezésére, amelynek „határait” az állami fegyveres
erõk tiszteletben tartották.

Jellemzõ, hogy amíg a szervezet a ’60-as évek elején mintegy félszáz fõvel ala-
kult meg, az ezredfordulóra fegyveres harcosainak létszáma 18 000 fölé emelkedett
(2002), amit támogatóinak száma jelentõsen meghaladott. Az ezredfordulón a szer-
vezet mindinkább formalizálódott, ami – egyebek mellett – azt jelentette, hogy tagjai
egyenruhában jártak, kiképzõtáborokat tartottak fenn, rekreációval foglalkoztak az
általuk birtokolt területen. 2002-ben több mint 2000 támadást hajtottak végre a kor-
mányerõkkel szemben.

Az ezredforduló táján a szervezet kezdte elveszíteni ideológiai és társadalmi
gyökereit, jóllehet, a tagjaitól akkortájt elkobzott laptopokon még megtalálhatók vol-
tak idõnként az ideológusok tanításainak spanyol fordításai. Ezt kötelezõ jelleggel
oktattak a többnyire analfabéta harcosoknak. A szervezet akkori vezetõi úgy ítélték
meg, hogy nagyobb bevételre számíthatnak, ha a drogkartelleket nemcsak megadóz-
tatják, hanem tevõlegesen közremûködnek a drogok elõállításában. Eközben együtt-
mûködtek külföldi terrorszervezetekkel (például az IRA-val), amelyektõl képesség-
fejlesztõ tréningeket vettek át a városi harcok sikeres folytatása érdekében. Késõbb
elkezdtek túsz-szedéssel, a drogkartellek adóztatásával, védelmi pénzek szedésével,
bankrablásokkal, zsarolásokkal foglalkozni bevételeik növelése érdekében. Minden-
nek nyomán társadalmi bázisuk csökkenni kezdett.

A ’80-as évek második felében, amikor szerte Latin-Amerikában demokratizálási
folyamatok indultak be, a szervezet harcosai Kolumbia területének jelentõs részét
tartották ellenõrzésük alatt. A velük szembeni elégedetlenség hatására azonban 10 év
leforgása alatt ezek nagy részét elveszítették.

Idõközben a lakosság mind határozottabban követelte a szervezet feloszlatását.
Részint ennek hatására, részint a központi kormányzat megerõsödése, illetve annak
az új rendszerû, az átfogó megközelítésen alapuló amerikai támogatása hatására
megkezdõdött a szervezet bomlási folyamata. Megjegyzendõ, hogy az USA évtize-
deken át támogatta az ország hivatalos kormányzatát pénzzel és tanácsadókkal a fel-
kelõk elleni harcban, a drogellenes fellépésben.

A tapasztalatok alapján a gerillaszervezetekkel szemben a kizárólagos katonai
fellépés hosszú távon nem hatékony. Vagyis átfogó kormányzati programok szüksé-
gesek, amelyek keretében meg kell szólítani a lakosságot, gazdasági, társadalmi kér-
désekre kell sikeres választ adni. Mindezek együttesen tehetik hatékonnyá a felkelõk
elleni katonai fellépést. Ennek jegyében született meg a Biztonságos Demokrácia
kormányprogramja, amelyet sikeresen kommunikáltak a lakosság felé, miközben a
gerillaszervezetek elleni harc jegyében szervezték át a kolumbiai fegyveres erõket.
A gerillák és a kormányzat közötti legitimációs verseny mindinkább az utóbbi javára
dõlt el, amely egyébként sikeresen szólította meg az ország területén élõ etnikumo-
kat (õslakosok, afrikaiak stb.) is. Mindennek nyomán nagyobb biztonság alakult ki az
országban, a lakosság pedig végre egyre normálisabb körülmények között élte min-
dennapjait. Növekedni kezdtek a kormányzat adóbevételei.
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Végezetül választ kell adni arra a kérdésre, hogy vajon létezik-e az aszimmetri-
kus mûveletek kezelésének valamiféle „kolumbiai modellje”, amely átültethetõ pél-
dául Afganisztánra vagy más országokra. Nos, a tapasztalatok átültetése azért nem
járható út, mert amíg Kolumbiában mûködött, mûködik az államgépezet, tehát nem
a nulláról kezdték a destabilizáló erõkkel szembeni fellépést, Afganisztánban, Irak-
ban viszont nem mûködik erre alkalmas központi hatalom.

Háber Péter

Az aszimmetrikus hadviselés
hadtudományi kérdései1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.93

Az aszimmetrikus hadviselés kapcsán leggyakrabban a felkelés elleni harccal találko-
zunk, amely addig tart, amíg egyik fél ki nem fárasztja a másikat. Az aszimmetrikus
hadviselés tulajdonképpen a hadtudománynak és a hadviselésnek egy sajátos terü-
lete, amibe nagyon sok minden beletartozik. A reguláris erõk is folytathatnak egymás
ellen aszimmetrikus hadviselést, tehát a fogalom nem korlátozható a felkelõk vagy a
terroristák elleni harcra. A problémával már Szun Ce is foglalkozott idõszámításunk
elõtt 500-ban. 2000 évvel késõbb, egy 20. századi teoretikus az aszimmetrikus hadvi-
selés lényegét 6 pozitív és 2 negatív kijelentésben fogalmazta meg. A pozitív kijelen-
tések a következõk:

– igazítsd céljaidat eszközeidhez;
– tartsuk mindig eszünkben a célt;
– válasszuk ki a legkevésbé várható irányt;
– válasszuk ki a legkisebb ellenállás irányát;
– válasszunk olyan hadmûveleti irányt, amely harcászati célokat kíván;
– gondoskodjunk arról, hogy hadrendünk rugalmas legyen, azt hozzá lehessen

igazítani a körülményekhez!
És a két negatív megfogalmazás:
– ne vessük be minden erõnket olyan irányokban, ahol ezt az ellenfél felkészül-

ten várja;
– ne újítsuk fel a támadást olyan irányban, ahol egyszer már kudarcot vallottunk!

Ezen ajánlások többé-kevésbé megegyeznek Szun Ce elveivel, tehát ez a fajta hadvi-
selés nem újkeletû.

KATONAI SZEKCIÓ

1 Jelen közlemény a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudomá-
nyi Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által 2014. november 12-én az NKE HHK ob-
jektumának dísztermében Az aszimmetrikus hadviselés címmel szervezett szakmai-tudományos konfe-
rencián elhangzott nyilvános elõadás hanganyagának szerkesztett változata.



Az USA és NATO technikai fölénye döntõen meghatározza a következõ néhány
évtized hadviselési formáit. A nukleáris elrettentés miatt gyakorlatilag kizárható a
nagyhatalmak közötti összeütközés, a hagyományos eszközökkel vívott háborúban
pedig érvényesülni fog az „alapaszimmetria”. A fejlett országokkal szemben sikeres
küzdelem – látva azok technikai fölényét – nem valószínûsíthetõ.

Mit is értünk aszimmetrikus hadviselésen? „A számtalan megfogalmazás közül én
azt választottam, amely szerint az eltérõ cselekvési változatot, szervezetet és gondolkodási mó-
dot képvisel” – emelte ki az elõadó. Megjegyzendõ, hogy politikai stratégia is lehet
aszimmetrikus. Sokan egyenlõségjelet tesznek a felkelõk elleni harc és az aszimmet-
rikus hadviselés közé.

A terrorizmust illetõen szintén sokfajta megfogalmazás forog közkézen.
Netanjahu megítélése szerint a terrorizmus elleni fellépést elsõsorban kriminaliszti-
kai kérdésként kell kezelni még akkor is, ha néha szükségessé válik katonai erõ
igénybe vétele.

Szimmetrikus hadviselés – sokak szerint – az, amikor az ellenségéhez hasonló
technikai eszközökkel és harceljárásokkal igyekszünk gyõzelmet kivívni. Ennek tipi-
kus példája az 1. világháború, amikor 5–10 négyzetkilométeres területekért százez-
rek életét áldozták fel és ezt négy éven át ugyanazokkal a módszerekkel hajtották
végre. Az elfogadott harceljárás szerint ugyanis az ellenséget ott kellett támadni, ahol
annak a legerõsebb a védelme. Ezen okulva alkalmazták a késõbbiekben tömegesen
a harckocsikat, a rohamosztagokat, a mozgást, az aktivitást a harceljárásokban.

Az aszimmetrikus hadviselés jellemzõi, összefoglalva:
– Pozitív aszimmetriáról általában a technikai fölénnyel rendelkezõ szempont-

jából beszélünk. A negatív aszimmetria a technikában, szervezetben, létszám-
ban gyengébb fél oldalán van. Ezért utóbbiak az erõsebb fél gyenge pontjai-
nak kihasználására törekednek.

– Az idõbeli aszimmetria lehet rövid és hosszú távú. A 2. világháborúban pél-
dául a németek által alkalmazott korszerû technika és harceljárások egy ideig
biztosították a fölényt, de ez késõbb, amikor a szövetségesek kitapasztalták a
németek gyengéit, illetve leküzdötték a minõségi fölényüket, megszûnt.

– Az aszimmetria lehet alapvetõ, illetve szándékoltan elõidézett. Utóbbira pél-
dák az arab-izraeli konfliktusok, amikor valamely fél rendszerint egy-egy
ütközetre igyekszik erõfölényt biztosítani önmagának.

– Az aszimmetria lehet magas és alacsony rizikófaktorú, ami azt jelenti, hogy ha
valamely fegyveres erõ kiképzésébe, felszerelésébe iszonyú mennyiségû pénzt
pumpálnak és ha ezzel sem érnek el sikereket, akkor a rizikófaktor magas.

– Lehet továbbá anyagi vagy pszichológiai jellegû. Utóbbira jelenti a példát az a
mongol hadvezér, aki az elsõ, önmagát meg nem adó város lakosságát az
utolsó szálig lemészároltatta. (A következõ városi elöljáró – okulva e tapaszta-
latokból – már tálcán adta át neki a városa kulcsait…)

– Az aszimmetria lehet katonai, azon belül harcászati, hadmûveleti, stratégiai,
illetve technológiai, szervezeti, eljárásbeli, tudati és erkölcsi. Az utóbbi utal
arra, hogy tulajdonképpen miért is harcolnak egymással a hadviselõ felek.
A szabadságáért harcoló nép általában sokkal tovább kitart, mint a vele szem-
ben álló, nem kellõen felkészített megszálló erõ.
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Jellemzõ módon mindenkit, aki fellép a technológiai fölényben levõ fél gyenge
pontjaival szemben, azt terroristának minõsítik ahelyett, hogy a probléma katonai
oldalát vizsgálnák és megerõsítenék a hadtápterületeket, az utánpótlási útvonalakat,
a gyenge pontokat.

Várható tendenciák:
– az állami és a nem állami szereplõk együttes jelenléte (miközben valójában

két harcoló fél áll egymással szemben);
– a technikai elõnyt (légierõ, nagypontosságú fegyverek stb.) maximálisan ki lehet

használni, de ezek nem dönthetik el egyetlen fegyveres konfliktus kimenetelét;
– a pozitív aszimmetriával rendelkezõ fél arra kényszerül, hogy uralja a száraz-

földet és ennek megfelelõ harctevékenységet folytasson, fõként a lakott tele-
püléseken (városokban);

– megnövekszik a kisalegységek szerepe, amihez szükséges a közvetlen tûztá-
mogatás a harckocsik, harci helikopterek révén;

– nõ az információk mennyisége, továbbá azok megszerzésének (felderítés, hír-
szerzés), illetve a feldolgozás gyorsaságának jelentõsége;

– nõ a jelentõsége a hatásalapú és a hálózatos hadviselésnek.
Végezetül igen fontos, hogy a katonai végállapotot következõ idõszak utáni állapotra
– vagyis a politikai végállapotra – vonatkozólag is legyenek kidolgozott elképzelések.

Jobbágy Zoltán

Globalizáció és a felkelés elleni mûveletek
(Aszimmetrikus hadviselés: Clausewitz és a kaméleon színe)

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.95

Az aszimmetrikus hadviselés, mint a háború egyik megjelenési formája, valóság volt
Irakban és valóság Afganisztánban, ezért a vonatkozó szakirodalom a reneszánszát
éli. A NATO hivatalos terminológiájában jelenlegi megnevezése: felkelés elleni mûvele-
tek (counterinsurgency). Az iraki és afganisztáni fegyveres konfliktusokra válaszul,
2006-ban az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadereje a tengerészgyalogság-
gal közösen kiadta az FM 3-24 Counterinsurgency tábori kézikönyvet. Öt évvel
késõbb, az FM 3-24 lényeges elemeit lényegében változatlan formában átemelve a
NATO is kiadta az AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN) szö-
vetséges összhaderõnemi doktrínát. A két dokumentumnak köszönhetõen ismert és
kevésbé ismert klasszikusok írásai kerültek ismét a figyelem középpontjába.1

KATONAI SZEKCIÓ

1 The U.S.Army / Marine Corps Counterinsurgency Manual, The University of Chicago Press, 2007; Allied
Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN) – AJP 3.4.4, NATO Standardisation Agency, 2011. február.



Clausewitz és a kaméleon

Clausewitz a háború természetét elemezve arra jutott, hogy az folyamatosan változó
ezért egy színét váltó kaméleonhoz hasonlította. Szerinte ezt három tényezõ, az úgy-
nevezett „csudálatos háromság” váltja ki. Alkotóelemei az erõszakosság, amely a
szemben álló felek gyûlölködésébõl és ellenségeskedésébõl táplálkozik; a véletlenek
és valószínûségek, amelyek az emberi lélek veleszületett sajátosságából erednek;
valamint a racionalitás és számítás, amely a háború politikának alárendelt eszköz
szerepébõl következik. A háború az elsõt a népbõl, a másodikat a hadseregbõl, a har-
madikat pedig a kormányzatból nyeri.

Clausewitz, kora háborúit vizsgálva megállapította, hogy a háború megvívásá-
nak alapja a nép, a megvíváshoz szükséges eszköz a hadsereg, a megvívással elér-
hetõ cél pedig politikai. Érvelése szerint a nép kebelében meglévõ tûz a hadsereg
által nyer formát, amit a politika által meghatározott célok megvalósításáért vesznek
igénybe.

Clausewitz nemcsak a háborút alkotó tényezõket tárta fel, hanem a háborút a
tényezõk (alap – eszköz – cél) között meglévõ összefüggések mentén is alapos vizs-
gálatnak vette alá. Elmondható, hogy részleteiben közelíti meg a háborút a politika
(cél) irányából, valamint részleteiben tárgyalja a háborút a hadsereg (eszköz) irányá-
ból. A háborút tartalommal, azaz erõszakkal, gyûlölködéssel és ellenségeskedéssel
megtöltõ néppel (alap) azonban aránytalanul keveset foglalkozott. A népháború
jelentõségét csak bemutatta, röviden leírta, de nem elemezte a másik két tényezõhöz
hasonló részletességgel.2 A fentiek nyilvánvalóvá teszik, hogy Clausewitz a kamé-
leon hasonlatot a háború alapvetõ természetének meghatározására alkotta meg és
azt lényegben annak megjelenési formájától – azaz színétõl – függetlenül használta.

Clausewitz-i megközelítésben a háború tényezõi koronként ugyan különbözõ
súllyal és eltérõ tartalommal bírnak, de történelmet és kultúrákat átszelõ jellegüknél
fogva egyetemes érvényûnek tekinthetõk.3 Tisztában volt a háború különbözõ meg-
jelenési formáival, ami szerinte koronként és kultúránként eltérõ. Kora viszonyait ala-
pul véve különbséget tett a mûvelt és mûveletlen népek háborúi között. A különbség
alapvetõ okát az eltérõ társadalmi állapotokban látta, mivel szerinte a társadalmi álla-
potok teremtenek a háborúnak feltételeket és befolyásolják formájukat.4 Clausewitz a
háború természetének leírására a csodálatos háromságot használta, azonban azt tág
körben dúló párviadalként határozta meg, amelyben két küzdõ fél– akik akár
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2 Lásd pl. GORKA, Sebastian: The Age of Irregular Warfare, So What– Joint Force Quartely, Issue 58,
3d Quarter 2010, pp. 32–38; FORGÁCS, B.: Káosz vagy rend a gerilla-hadviselésben. Kommentár, 2008,
1. szám, pp. 88–100.

3 Többek között lásd CREVELD, Martin van: The Transformation of War, The Most Radical
Intepretation of Armed Conflict since Clausewitz. The Free Press, 1991, pp. 20, 21, 57, 124–126;
ABEGGLEN, C.: How universally applicable is Clausewitz’s conception of Trinitarian Warfare?
(Internet, letöltve 2013. 01. 22, elérhetõ http://www.military.ch/ abegglen/papers/trinity.pdf, pp. 7–8.);
HERBERG-ROTHE, A.: Clausewitz’s “Wondrous Trinity” as a Coordinate System of War and Violent
Conflict. Intenational Journal of Conflict and Violence, Volume 3, Issue 2 (2009), pp. 217.

4 CLAUSEWITZ, pp. 14–15, 60, 185, 188. EHRENREICH, Babara.: Blood Rites, Origins and History of the
Passions of War. Holt Paperbacks, 1998, pp. 7–23, 144–159.
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kaméleonok is lehetnek – arra törekszik, hogy saját akaratát fizikai erõ alkalmazásá-
val, azaz erõszakkal, a másikra rákényszerítse.5

A háború természetének jobb megértése érdekében Clausewitz különbséget tett
ellenséges érzület és ellenséges szándék között is. Az elsõ könyv elsõ fejezete
huszonötödik pontjában (A háborúk különlegessége) egyértelmûen kijelentette,
hogy minél inkább veszélyezteti a háború az egyes népek létét, annál inkább fog az
harcias és nem politikai jelleget ölteni, amiben az ellenséges érzület erõsebben jelenik
meg, mint az ellenséges szándék. Minél mélyrehatóbbak és erõsebbek a háborút
indító okok, annál inkább törekszik a háború az ellenfél tönkretételére és annál
inkább fog harcias, és nem politikai jelleget ölteni. Ezért jelenhet meg háború aszim-
metrikus, nem konvencionális, irreguláris, gerilla és partizán formában.

Az ellenséges érzület és szándék közötti különbséget mások is kiemelték, akik a
háború megjelenési formái között megkülönböztettek politikai háborút és nem poli-
tikai háborút. Az utóbbiak közé sorolható az igazságos háború (nonpolitical war:
justice), a vallásháború (nonpolitical war: religion), valamint a létért folyó háború
(nonpolitical war: existence).6

Clausewitz a Napóleon elleni, évekig elhúzódó félszigeti gerilla háborút annyira
fontosnak tartotta, hogy a harmadik könyv (A hadászatról) tizenhetedik fejezetében
(A mai háborúk jellege) a spanyolok nemzeti öntudattól áthatott, nehezített körül-
mények között megvívott szívós harcát a háború természetes, hadászati szempont-
ból nem elhanyagolható megjelenési formájaként említi meg. A hatodik könyv
(A védelem) hetedik fejezetében (A támadás és védelem kölcsönhatása) a népet a
háború fontos tényezõjének tartva a népfelkelést a védelem egy sajátos eszközeként
értelmezte. A gerillák által alkalmazott harceljárás lényegét összefoglalva ötödik
könyve (A haderõ [a fegyveres hatalom]) tizenhatodik fejezetében (Összekötõ vona-
lak) részletesen elemezte a lakosság összekötõ vonalak mûködtetésére gyakorolt
hatását. Megállapítása szerint az igen hosszú és hátrányos domborzati viszonyok
között mûködtetett összekötõ vonalak népfölkeléssel komolyan veszélyeztethetõk.
Ezen állítását megerõsítendõ jut a tizenhetedik fejezetben (Vidék és talaj) arra a
következtetése, hogy „… a nemzeti háborút viselõ hadfél, amelynek katonáit erõs harci szel-
lem lengi át, hegyvidéken és átszegdelt terepen kisebb csoportokban mûködve még akkor is
eredményesen fog ellentállni, ha a csapat az ellenségnél bátrabb és ügyesebb nem volna is”.7

A kaméleon színe

A klasszikusok bemutatása, valamint Clausewitz fõ mûvének elemzése egyértel-
mûvé tette, hogy a nagy háborútól eltérõen a háború ezen megjelenési formájának
nincs meghatározó teoretikusa, nincs saját Clausewitze. Ennek oka többek között
abban keresendõ, hogy ez a fajta háború mindig partikuláris jellegû, alapvetõen kon-
textus- és korszak-függõ. Jegyeit és sajátosságait nagyban meghatározza a szemben
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5 Clausewitz, pp. 13–15.
6 Ibid., p. 32. Lásd CREVELD, pp. 126–149.
7 CLAUSEWITZ pp. 184, 318–319, 320–323 (idézet p. 322), 340.



álló felek konkrét társadalmi, gazdasági, kulturális és katonai különbsége.8 Ezen
okok miatt nehezebben kategorizálható, kevesebb lehetõséget biztosít az általánosí-
tásra, így sokkal szûkebb teret enged a tudományos rendszerezésre. Az ilyen háború,
katonai szakmai szempontból se nem attraktív, se nem kifejezetten érdekes. Nehe-
zen megvívható és megnyerhetõ, amelyben a hagyományos katonai tényezõk mel-
lett egyéb, nem katonai tényezõk válnak fontossá, esetenként meghatározóvá.
A szemben álló felek közötti alapvetõ aszimmetria miatt pedig a gyõzelem sem ad
feltétlenül okot a büszkeségre, a vereség – még ha nem feltétlenül katonai is – pedig
kifejezetten kínos.9

Az aszimmetrikus hadviselés alapvetõen a szegény ember hadviselése. Nem
véletlen hogy a klasszikusok között jelentõs számban képviseltetik magukat a világ
elmaradottabb térségeibõl származó gondolkodók. Mao Ce Tung és Che Guevara
írásait sok helyen tanítják a katonai akadémiákon. Marighella írásának komolyságá-
ról meg mindent elmond, hogy megjelenése után nagyon sok országban a tiltott
könyvek listájára került és csak szamizdat formájában volt olvasható.

A jelen konferenciával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem a leírására
használt legmegfelelõbb kifejezés megtalálása a fontos feladat. Globalizált világunk
gyorsan változó kihívásainak megfelelõ kezelése csak akkor lehetséges, ha a háború
eme megjelenési formájának belsõ dinamikáját és mûködési elveit megértjük, ha
alkotó elemeit és az azok közötti összefüggéseket aktualizáljuk, és ha az ilyen háború
sikeres megvívása érdekében a hadsereg mellet az egész társadalmat felkészítjük.

A Clausewitz-i háborús univerzum – azaz kaméleon – továbbra sem vesztett
jelentõségébõl és megfelelõ keretet tud biztosítani nemcsak a háború egyik (nagy,
politikai, szimmetrikus stb.), de további (kis, nem politikai, aszimmetrikus stb.) for-
máinak – azaz színeinek – a megértéséhez és megfelelõ kezeléséhez is.
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8 Forgács Balázs: Tito háborúja - A partizán-hadviselés elmélete és gyakorlata Jugoszláviában.
In.: Kovács Bálint – Matevosyan, Hakob (szerk.): Politikai krízisek Európa peremén: A Kaukázustól a
Brit-szigetekig, Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014, pp. 255–271.

9 Jobbágy Zoltán: Clausewitz és a felkelõk: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép ereje,
Honvédségi Szemle, 67. évfolyam, 3. szám (2013), p. 28.
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Bakos Csaba Attila

Clausewitz „újratöltve”
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Változó világunk egyik jellemzõje, hogy a hidegháború idõszakának tiszta és világos
erõvonalai összekuszálódtak. Állami és nem állami szereplõk felelõsségi területei
átfedik egymást az élet számos területén, így a hadviselésben is. Ennek megfelelõen
a magyar hadtudományi gondolkodás alapját képezõ clausewitzi háború-meghatá-
rozás is felülvizsgálatra szorul.

Clausewitz régen

Clausewitz szerint a háború alapvetõen három tényezõvel, az úgynevezett csudálatos
háromsággal írható le leginkább.1 Clausewitz nemcsak a háborút alkotó tényezõket
tárta fel, hanem a háborút a tényezõk (alap – eszköz – cél) között meglévõ összefüg-
gések mentén is alapos vizsgálatnak vette alá. Elmondható, hogy részleteiben közelí-
tette meg a háborút a politika (cél), ugyancsak részleteiben tárgyalta a háborút a had-
sereg (eszköz) irányából. Azonban a háborút tartalommal, vagyis erõszakkal, gyûlöl-
ködéssel és ellenségeskedéssel megtöltõ néppel (alap) keveset foglalkozott.2

Korának társadalmi és politikai berendezkedésének – ennél fogva a had-
erõ-szervezési elveinek és sémáinak – megfelelõen a clausewitzi csudálatos három-
ság egymáshoz való viszonya az alábbiak szerint ábrázolható:

KATONAI SZEKCIÓ

1. ábra.
A „csudálatos háromság” (Készítette a szerzõ)

1 Ennek elemei nem mások, mint a szemben álló felek gyûlölködésébõl és ellenségeskedésébõl táplál-
kozó erõszakosság, az emberi lélek veleszületett sajátosságából eredõ véletlenek és valószínûségek,
valamint a háború politikának alárendelt eszköz szerepébõl következõ racionalitás és számítás.
A háború az elsõt a népbõl, a másodikat a hadseregbõl, a harmadikat pedig a kormányzatból nyeri.
Clausewitz, kora háborúit vizsgálva megállapította, hogy a háború megvívásának alapja a nép, a meg-
víváshoz szükséges eszköz a hadsereg, a megvívással elérhetõ cél pedig politikai.

2 JOBBÁGY Zoltán: Clausewitz és a felkelõk: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép
ereje. Honvédségi Szemle, 2013/3. pp. 28–29.



Az aszimmetria

Amennyiben csak a katonai képességek jelentenék a gyõzelem zálogát, akkor a gyen-
gébb félnek szinte esélye sem lenne a gyõzelem kivívására, kiváltképp akkor, amikor
a két fél között az erõkülönbség jelentõs. A történelmi tapasztalatok azonban mást
mutatnak. A gyenge fél is arathat gyõzelmet, ezért mindenképpen fontos megérteni
azokat a feltételeket, amelyek mellett ez lehetségessé válik.

Amennyiben van az aszimmetrikus konfliktusoknak önálló dinamikája, akkor
ennek általános magyarázata nemcsak kívánatos, hanem szükséges is. Csak egy, az
aszimmetrikus konfliktusokra jellemzõ általános elmélet teszi lehetõvé a döntésho-
zók számára, hogy végre hatékony válasz kidolgozására legyenek képesek.

A XIX. és XX. században lezajlott aszimmetrikus konfliktusok adatait feldolgozva
olyan trend vázolható fel, amely a fegyveres konfliktusban részt vevõ gyengébb fél
gyõzelmi lehetõségét az idõ elõre haladtával nem csak elképzelhetõnek, hanem egye-
nesen valószínûnek tartja.3 Érdekesség azonban az is, hogy az erõsebb fél sikertelen-
sége nem jelenti (katonai értelemben) azt, hogy vesztesnek lehetne nyilvánítani.

A felkelõk sikereinek gyökereit nem a katonai értelemben vett gyõzelmek hal-
mozásában kell tehát keresni, hanem abban, hogy az erõsebb fél politikai szándékai
megváltoznak. A felkelõk ellenben politikailag gyõztesen kerültek ki „döntetlen”, és
néha a vesztes katonai szituációkból is.

A katonai erõfölény nem garantálja a hadászati gyõzelmet. Egyes esetekben akár
kontraproduktív hatású lehet, mivel napjaink mûveleti területei messze túlnyúlnak a har-
cok szinterein, és a harcászati-hadmûveleti események közvetlenül hatnak az erõsebb fél
társadalmi/politikai berendezkedésre. Annak ellenére, hogy a felkelõk nem jelentenek
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2. ábra.
(Készítette a szerzõ ARREGUÍN-TOFT, Ivan: How the weak win wars: The Theory of Asymmetric Conflict.

International Security 26/1, New York, 2005. p. 97. alapján)

3 ARREGUÍN-TOFT, Ivan: How the weak win wars: The Theory of Asymmetric Conflict. International
Security 26/1, New York, 2005. pp. 93–99.
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közvetlen veszélyt az erõsebb fél társadalmi berendezkedésének fennmaradására, szá-
mukra a harc a túlélésrõl szól, de legalábbis területeik megszállásáról. Éppen ezért kije-
lenthetõ, hogy a felkelõk háborúja abszolút, amíg az erõsebb fél háborúja relatív.

A tény, hogy a harcoló felek egyike rendelkezik a másik fél területe megszállásá-
nak képességével, nem jelent mást, mint hogy technikai és technológiai képességei
magasabb színvonalúak. Ennek következtében az erõforrások felhasználása a gazda-
gabb fél esetében csak korlátozott mértékû, amíg a másik fél esetében totális háború-
ról beszélünk.

A beavatkozó erõsebb fél az ellenfél társadalmi összekovácsoltságát mélyíti el,
nyugodjék az vallási, kulturális, vagy bármely más alapokon. Közben, a háború
további folytatásához szükséges politikai támogatottságának lemorzsolódása elsõ
sorban nem az esetlegesen hibás katonai teljesítményének következménye, hanem
sokkal inkább köszönhetõ a konfliktus struktúrájának és a szembenálló felek kapcso-
lata aszimmetrikus voltának.

Míg a korlátozott háború végrehajtása során az egymással versengõ célok nem
kerülnek automatikusan alá-fölérendeltségi viszonyba, addig a totális háborúban
viszont igen. A korlátlan háború fõszereplõi – ellentétben a korlátozott háború fõsze-
replõivel – nem kell, hogy versenyezzenek a szükséges erõforrások birtoklásáért.
Mindezek mellett az aszimmetrikus konfliktusok legtöbbször kisebb anyagi befekte-
tést igényelnek a gyengébbik féltõl. Ennek elérése érdekében a felkelõknek nemcsak
egyszerûen verhetetlennek kell lenniük, de annak is kell tûnniük az erõsebb fél társa-
dalma részére. Ahhoz, hogy a felkelõk elkerüljék a vereséget, legalább a sérthetetlen-
ség látszatát meg kell, hogy õrizzék. Ezzel egy idõben pedig az erõsebb felet arra kell
kényszeríteniük, hogy katonai mûveleteit egyre drágábban hajtsa végre. Ezek a
„költségvetési” számok akkor válnak stratégiai jelentõségûvé, amikor közvetett pszi-
chológiai és politikai hatásuk növekedése következtében az erõsebb fél politikai aka-
ratának szétforgácsolásához vezetnek.

A fõ ellentmondás, amellyel az erõsebb hatalom hadserege szembe néz, abban
rejlik, hogy az általa megszállt terület ellenõrzése érdekében erõit szétszórtan helyezi
el, minek következtében azok sebezhetõvé válnak. Amennyiben az erõk koncentrá-
ciójára törekszik, akkor területek maradhatnak ellenõrizetlenül, vagy olyan mérvû
létszámfejlesztésre lehet szüksége, amely elviselhetetlen mértékben megnöveli a
háború költségeit. Amennyiben csökkenti a konfliktusban részt vevõ erõk számát,
a harcászati helyzet ki fog élezõdni – a csapatok létszámának növelése esetén pedig a
veszteségek fokozódhatnak.

A felkelõk hadászati célja tehát nem lehet más, mint hogy az erõsebb felet folya-
matos erõ generálására kényszerítsék mindaddig, amíg az gazdaságilag és politikai-
lag fel nem vállalható lesz számára. Tehát hosszú távon csak az számít, hogy a felek
melyike kockáztat többet és melyikük képes nagyobb politikai tõkét kovácsolni a
helyzetbõl. Így alapvetõen kétfrontos háború alakul ki.

A felkelõk szemszögébõl az erõsebb fél erõforrás-fölénye valójában nem létezõ-
nek tekinthetõ, mert annak alkalmazása a felkelõk által kívánt politikai cél elérhetõ-
ségét hozza közelebb. Ez a kettõség a háború kiszélesedésével egyre csak mélyül.
A felkelõk gyõzelmének nyilvánvaló minimális követelménye tehát nem más, mint
hogy ne veszítsenek, vagyis fenntartsák a háborús helyzetet.4
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Clausewitz „újratöltve”

Perjés Géza, akit a legnevesebb hazai Clausewitz-kutatóként tartanak számon,
a porosz katonai gondolkodó mûvének részletes feldolgozásával párhuzamosan
mélyrehatóan elemezte a kor tudományos és szellemi környezetét is.5

Clausewitz korának társadalmi berendezkedése természetszerûleg hozta magá-
val azt a jelenséget, hogy Európa legtöbb államában a népnek nem volt túl sok ráha-
tása a politikai folyamatokra. Mára ez jelentõsen módosult. A modern nemzetálla-
mok jellemzõen demokratikus berendezkedésûek, aminek következtében – bár a
mindennapokban a választásokon legitim hatalmat szerzett politikai elit vezeti és irá-
nyítja az országot – a nép mégis gyakorol egyfajta kontrollt a politika felett.

Perjés gondolatmenetét követve célszerû az államok megváltozott politikai
berendezkedésén túl a gazdasági, katonai, technikai és nem utolsó sorban társadalmi
átalakulás eredményeit is megvizsgálni. A XIX. század elején egymással szemben
álló erõk haditechnikája oly mértékben volt hasonló, hogy azt maga Clausewitz nem
is tartotta fontosnak értékelni. Ennek megfelelõen megállapítható, hogy a XX. század
mûszaki-technológiai változásain túl az alábbi folyamatok a legjelentõsebbek:

– Az állam, mint képzõdmény, fokozatosan elveszítette monopolhelyzetét arra,
hogy politikai céljait végsõ soron háború megvívásával érje el. A korábbi nem-
zetállamok egyre kevésbé képesek emiatt megállni a helyüket és garantálni
állampolgáraik alapvetõ biztonsági igényeit annak ellenére, hogy a korábbi, a
biztonságot garantálni hívatott szervezethez, a hadsereghez képest, mára
azok széles skálája (csendõrség, rendõrség és egyéb belbiztonsági szervek)
alakult ki az elmúlt kétszáz évben.

– Az államok szuverenitásuk egyre nagyobb részét ruházzák át nemzetek
fölötti szervezetekre. Ezek a nemzetek fölötti szervezetek politikai és gazda-
sági tevékenységükért és esetleges hibás döntéseikért, gyakorlatilag senkinek
nem tartoznak felelõsséggel.

– Az állami határokat semmibe vevõ társadalmi hálózatok milliói jöttek létre,
amit a robbanásszerûen fejlõdõ információs technológia, a korábbiakhoz
képest, jóval olcsóbb módon képes összekötni.6

Éppen ezért a korábban vázolt clausewitzi háborús univerzum modellje is módosí-
tásra szorul, ami a fent ábrázolt háromszög helyett inkább lágy, egymást metszõ hal-
mazokkal jeleníthetõ meg. Clausewitz a népháborút egy köd- és felhõszerû lényként
vizualizálta, legfontosabb jellemzõjeként utalva a légszerû képzõdmények azon sajá-
tosságára, hogy sehol sem központosulnak, vagyis nem sûrûsödnek.

A clausewitzi háború új modelljével (l. 3. ábra) jól ábrázolhatóvá válnak olyan,
korábban is ismert tényezõk, mint például a gerilla vagy partizán erõk, amelyekre
maga Clausewitz is kevesebb figyelmet szentelt mûvében. Így például azok a civil
szervezõdések is, amelyek a polgári engedetlenség intézményének gyakorlásával
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4 MACK, Andrew: Why Big Nations Lose Small Wars. Word Politics 27/2, Baltimore, 1975. pp. 181–189.
5 FORGÁCS Balázs: A hadikultúra fogalmának historiográfiája I. Hadtudományi Szemle, II/2. pp. 1–9.
6 KISS, Álmos Péter: Generációk a hadviselésben – a negyedik generáció, Hadtudományi Szemle,

II/2. pp. 13–16.
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képesek politikai befolyásolást kifejteni és ez által indirekt módon beleszólni egy
legitim államvezetés háborús erõfeszítéseibe. A halmazok legfontosabb metszete
azonban a konfliktusban szerepet vállaló azon erõkre utal, amelyek középen helyez-
kednek el, így rendelkeznek a nép (közvélemény) támogatottságával, vagy annak
megszerzéséért képesek szervezett erõszak alkalmazására.

Amennyiben ez a metszet egy nemzetállam legitim része, akkor jó eséllyel indul
egy fegyveres konfliktus eredményes lezárása felé. Amennyiben nem az, akkor az
államnak komoly erõforrásokat kell mozgósítania ennek a résznek a perifériára szorí-
tásához, mert különben jelentõsen megnehezítheti a háborús erõfeszítéseit.

Clausewitz a mûvében a háborút tág körben dúló párviadalként határozta meg,
amelyben két küzdõ fél arra törekszik, hogy saját akaratát fizikai erõ alkalmazásával
a másikra rákényszerítse. Szerinte minél inkább veszélyezteti egy nép létét a háború,
annál inkább fog harciasan reagálni. Így, végsõ soron a nép szimpátiájáért folytatott
harc döntõ jelentõségûvé válik.7 A harccselekmények a megtámadott társadalom
kohézióját növelhetik a létért folytatott küzdelemben, szemben a támadó fél társa-
dalmi támogatásának egységességével, ami erodálódhat az elhúzódó konfliktus
okozta járulékos költségek miatt. Vagyis a siker eléréséhez nincs másra szükség, mint
olyan stratégia kidolgozására, amely a csudálatos háromságot alkotó tényezõk (alap –
eszköz – cél) között megleli az egyensúlyt és még aszimmetrikus mûveleti környe-
zetben is arra törekszik, hogy a clausewitzi háborús univerzum új modelljében a nép,
a politika és a haderõ egymáshoz viszonyított helyzete arányos maradjon.

Következtetések

Clausewitz a csodálatos háromságot a háború természetének leírására használta.
Ezzel azonban a háború meghatározását korántsem zárta le, mert azt egy tág körben
dúló párviadalként értelmezte, amelyben a két küzdõ fél folyamatosan arra törek-
szik, hogy saját akaratát fizikai erõ alkalmazásával – tehát erõszakkal – a másikra
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3. ábra.
A clausewitzi háborús univerzum új modellje

(Készítette a szerzõ)

7 JOBBÁGY Zoltán: Clausewitz és a felkelõk: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép
ereje. Honvédségi Szemle, 2013/3. pp. 28–29.



rákényszerítse. A clausewitzi háborús univerzum tehát nem vesztett jelentõségébõl
és az új típusú modell alkalmazása megfelelõ keretet biztosíthat az alacsony intenzi-
tású, felkelõk ellen vagy azok támogatása érdekében megvívott konfliktusok megér-
téséhez és megfelelõ kezeléséhez is. Mindehhez nincs másra szükség, mint – Perjés
módszeréhez hasonlóan, megállapításainak megfelelõen – az adott kor társadalmi,
gazdasági, politikai és kulturális berendezkedésének szûrõjén keresztül azt feltárni.

Ennek megfelelõen a Magyar Honvédségnek adottságai függvényében olyan
képességek fejlesztését kell megcéloznia, amelyek segítségével ellenfelei fegyveres
erõi mellett azok társadalmi támogatottságának szétzúzására helyezheti a hangsúlyt.
Mindeközben képesnek kell maradnia saját társadalmi támogatottságának a megõr-
zésére. Ennek megvalósítása a hagyományosan szervezett, felszerelt és kiképzett,
hatalmas tûzerejû és mozgékonyságú kötelékekkel nem, vagy csak hatalmas költsé-
gekkel lehetséges. Ezért a jövõben törekedni kell olyan haderõ-szervezési séma
kialakítására, amely a hagyományos mûveleti képességek mellett olyan képessége-
ket is elõtérbe helyez, amelyek a kitûzött célok elérése érdekében a saját és az ellenfél
társadalmának befolyásolását is lehetõvé teszi.

Sztankay Krisztián

Kulturális tudatosság
az aszimmetrikus hadviselésben1

10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.104

Mûveleti területen igen nagy jelentõsége van annak, hogy úgy a kötelék parancs-
noka, mint annak katonái ismerjék a helyi lakosság kulturális jellemzõit. De számolni
kell ezekkel a tényezõkkel hadmûveleti szinten is. Éppen ezért már a tanintézeti fel-
készítés folyamán tudatosítani kell a katonákban a kulturális antropológia alkalma-
zása révén a helyi lakosságról megszerezhetõ ismeretek fontosságát. A konkrét
missziós felkészítésen – így – elegendõ volna a helyi sajátosságok áttekintése.

A kulturális antropológia segít a szélsõséges csoportok motivációinak feltárásá-
ban. A helyi kultúra ismeretében ugyanis valószínûsíthetõvé válnak a helyiek külön-
bözõ hatásokra adott reakciói.

A kulturális különbségek feltárása lehetõvé teszi, hogy „belelássunk” ellenfele-
ink fejébe. Ezen ismeretek megszerzését teszik lehetõvé a szociokulturális kutatások,
amelyeket csak a helyszínen, tehát a mûveleti területen lehet megszerezni, amint ezt
az amerikai hadseregben mûvelik. Nem igényel nagy ráfordítást egy-egy szakember
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ferencián elhangzott nyilvános elõadás hanganyagának szerkesztett változata.
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kiküldése valamilyen CIMIC- vagy PSYOPS-beosztásba, aki – beosztásából követ-
kezõ szolgálati feladatainak ellátása mellett – szociokulturális kutatásokat végez.
Ezzel hozzájárulhatna azokhoz az információkhoz, amiket hazaküldenek elemzésre,
másrészt a helyi parancsnok döntéseinek megalapozottabbá tételéhez.

A helyi lakosság megnyerésének feltétele a helyi kultúra megismerése. A helyi
lakosokat nem lehet kizárni a mûveletekbõl, nem mindegy tehát, hogyan viszonyul-
nak azokhoz.

Minden, a mûveleti területen megtett lépés hatással lesz katonáink biztonságára.
Az ilyenfajta képesség alkalmazásának a Magyar Honvédségben nincsenek hagyomá-
nyai, így a parancsnokok nem tudják kihasználni az abban rejlõ lehetõségeket.

Annak érdekében, hogy a kulturális tudatosságot minél hatékonyabban lehes-
sen integrálni a különbözõ vezetési szinteken hozott döntések elõkészítésébe, még
számos lépést kell megtenni. Ez különösen annak tükrében fontos, hogy minél
inkább ellenséges környezetben vannak katonáink, annál nagyobb veszélyben van-
nak. A kulturális antropológiával foglalkozó szakembernek tehát már a hadmûveleti
tervezésnél is jelen kellene lennie. De ennek a fajta tudatosságnak meg kell jelennie a
hírszerzésben is. A visszacsatolás a tapasztalat-feldolgozással együtt történhetne.
Ez tenné lehetõvé, hogy a különbözõ vezetési szintek hozzájussanak az azokat
érdeklõ információkhoz. Ehhez átgondolt szakmaközi együttmûködésre lenne szük-
ség. Ha sikeresen és szakszerûen alkalmazzák e képességeket, azzal nemcsak a kato-
nák, hanem a helyi lakosok élete is megkímélhetõ.

KATONAI SZEKCIÓ
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Forgács Balázs – Kaló József – Németh József Lajos

Aszimmetrikus kihívások a haderõ, az állam,
valamint a társadalom viszonyában
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.106

„Mit ér a falon függõ kard?”
Szun-ce

A fenti mottó példázza talán a legjobban azt a látszólagos egyszerûséget, ugyanakkor
jelentéstani és filozófiai értelemben azt a bonyolultságot, amely az állam, a társada-
lom és a haderõ vonatkozásában immár évezredek óta fennáll. Bár a jelzett megköze-
lítést döntõen a nukleáris eszközök stratégiai jelentõsége kapcsán szokták idézni,
mégis sajátos hangsúllyal és tartalommal ruházható fel akkor is, amikor az említett
szereplõk egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk. Erre a vizsgálatra pedig nemcsak az
idõszakonként megújuló társadalmi és politikai igények miatt van szükség, hanem
azért is, mert az állam, társadalom és haderõ viszonya akkor is jelen van, ha az azok
közötti kapcsolatok nem válnak el markánsan egymástól, vagy éppen nem fonódnak
szinte elválaszthatatlanul össze.

Természetesen az ilyesfajta vizsgálódásnak leginkább akkor van értelme és
elvárható eredménye, ha ahhoz funkcionalitás is társul. Ez esetben számunkra ezt a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az államtudományokhoz kapcsolódó kutatásai,
még konkrétabban a „Jó Állam” koncepciója adja.2 A szerzõk által alkotott kutatói
gárda célkitûzése: olyan kérdések interdiszciplináris alapokon nyugvó megvilágítása
(de leginkább problémák felvetése), amelyek alapvetõ tényezõként merülnek fel tör-
ténelmi, hadtudományi és biztonságpolitikai szempontok alapján az elõbb említett
témakörhöz (rendszerhez) kapcsolódóan.

Ebben a rövid cikkben arra teszünk kísérletet, hogy felvessük a megközelítés és
az értelmezés nehézségeit, illetve ezek jellemzõit arra vonatkozóan, miként jelenik
(jelenhet) meg az aszimmetria az állam, társadalom és haderõ kontextusában?
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1 Levezetõ elnök: dr. habil. Bordás Mária egyetemi docens, NKE KtK.
2 A Jó Állam Kutatómûhely 2014. január 1-jétõl kezdte meg mûködését a Nemzeti Közszolgálati Egyete-

men, azzal az általános céllal, hogy megalkossa a Jó Állam fejlesztési programok saját értékelési keret-
rendszerét, az ún. „Jó Állam Indexet”. Ennek kimunkálása érdekében, a Magyary Zoltán Közigazga-
tás-fejlesztési Program célkitûzéseihez illeszkedve, interdiszciplináris, az állam mûködéséhez
kapcsolódó tudományos kutatásokat és ehhez kapcsolódó hatékonysági méréseket folytat hét hatáste-
rületen, amelyek közül témánkhoz leginkább az elsõ, a „Biztonság és bizalom a kormányzatban” elne-
vezésû kapcsolódik leginkább. In: http://ktk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/jo-allam
-kutatomuhely, (A letöltés dátuma: 2014. november 25.)



A definiálási probléma

Kézenfekvõnek tûnik, hogy a téma értelmezését az aszimmetriára vonatkozó definí-
ciók feltárásával kezdjük, már csak azért is, mert a kifejezést tárgyaló hazai és nem-
zetközi irodalom igencsak sokrétû. Ezért szûkítést kell elvégeznünk és értelemszerû-
en kiinduló pontnak a hadtudományt kell tekintenünk. A szûkítéssel rögtön el is ju-
tunk ahhoz, hogy az aszimmetria általános megközelítése elsõsorban mûveleti
jelleget takar, és abban megmutatkozik mind a harcászati, mind a hadmûveleti, de a
hadászati szintû elgondolások és gyakorlatok (tapasztalatok) sora.

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy az egyes hadikultúrák (például az anyag-
centrikus, a mozgáscentrikus, a gerilla) jellemzõinek sorában az aszimmetria és a
szimmetria dialektikája állandó tényezõnek mondható. A vonatkozó definíciók közös
jellemzõje az, hogy egymáshoz képest össze nem hasonlítható (összemérhetetlenül
eltérõ) anyagi, emberi és szellemi készségeket, képességeket (ha úgy tetszik kompe-
tenciákat) és eljárásokat vetnek össze egy-egy háborúra, mûveletre vonatkozóan.

Az aszimmetria ily módon történõ megközelítésének alkalmazása és kiterjesz-
tése az állam, a társadalom és haderõ kapcsolatára több jelentõs problémát is magá-
ban hordoz. Az egyik legszembetûnõbb talán az, hogy az említett három terület
külön-külön is és jellemzõen implicit módon foglal magában aszimmetriákat.
A másik problémakör az egyes területekhez rendelhetõ anyagi, emberi és szellemi
készségek, képességek feltárásában rejlik, amelyben kétségtelenül léteznek közös
kapcsolódási pontok, azonban vannak olyanok is, amelyek az említett rendszerek
egyedi (szinguláris) jellegébõl fakadnak. A harmadik problémakör az egymáshoz
mérhetõség kihívásában rejlik: azaz hogyan, milyen módon értelmezhetõ, de külö-
nösen mérhetõ az aszimmetria e három szereplõ viszonyában?

A fenti (alapvetõen logikai) gondolatmenet tükrében számos elindulási kísérlet
és bevallhatóan kudarc után a szerzõk arra a következtetésre jutottak, hogy az aszim-
metria általunk eddig ismert és használt tartalmi jellemzõi nem, vagy csak erõsen
korlátozott mértékben használhatók az állam, a társadalom és a haderõ viszonyának
értelmezésére és leírására.

Lehetõségek a történeti megközelítésben

Az aszimmetria létezését számos történelmi példa bizonyítja szinte a kezdetektõl
fogva (lásd: Dávid és Góliát története a Bibliában stb.) és ezzel a témakörrel, különö-
sen a tárgyalt rendszerek egymáshoz való viszonya szempontjából, már számos ka-
tonai teoretikus foglalkozott.

Szun Ce3, A háború mûvészete4 címû mûvében alapvetõen arra tesz kísérletet,
hogy a fennálló patriarchális viszonyok között az állam szerepét erõsítse a haderõ
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3 Szun Ce, a Kr. e. V. században élt kínai hadvezér és katonai teoretikus, aki mûvével jelentõs mértékben
hatott (és hat) a hadtudományi gondolkodásra.

4 Szun Ce: A háború mûvészete. Carthaphilus Könyvkiadó, 2006, ISBN 978-963-744-854-6
Más fordításban való elõfordulása: A hadviselés törvényei, A hadviselés szabályai, A hadviselés
mûvészete, A hadviselés tudománya ismét a témakör eltérõ megközelítési lehetõségeit erõsíti.



bevonásával. Ez másodlagos olvasatban a korban fennálló aszimmetria kiegyenlíté-
sére tett kísérletnek tekinthetõ. Machiavelli5 A fejedelem címet viselõ könyvében, több
az aszimmetriára vonatkoztatható kijelentést tesz: „Fegyveresek tartása telepesek helyett
sokkal többe kerül, az õrködésben elfolyik az állam jövedelme, a gyarapodás így veszteségbe for-
dul, és az államnak kárára válik… mihelyt hatalmas idegen tör valamelyik állam területére, az
addigi uralkodó elleni irigységükben melléállnak mindazok, akik gyengébbek nála.”6

A költõ, hadvezér és hadtudós Zrínyi Miklós7 a Ne bántsd a magyart – Az török
áfium ellen való orvosság címû alkotása a „Volenti nihil difficile” (azaz „Akiben meg-
van a jó szándék, annak semmi sem nehéz.”) gondolatával zárul.8 Ez a kijelentés
pedig – ismerve korának szinte lehetetlen vállalkozásait – átvitt értelemben arra utal,
hogy jelentõs erõfölénnyel rendelkezõ ellenféllel szemben (oszmánok), és a szinte
felfoghatatlanul zavaros politikai helyzetben is van esély és mód (hadi és politikai) si-
kereket elérni.

Clausewitz9 híres és gondolatformáló kijelentése: „A háború nem egyéb, mint a poli-
tika folytatása más eszközökkel“10 pedig a békés viszonyokból – akarva vagy akaratlanul
– a háborús helyzetbe való átmenetet fogalmazza meg, amely az önmagában rejlõ
ellentét – a béke és a háború, mint két végpont – aszimmetriáját jelenti.

A katonai gondolkodók és hadtudósok egész sora foglalkozik a késõbbiek során
is a haderõ, az állam és a társadalom viszonyával (a teljesség igénye nélkül lásd:
Jomini, Moltke, Mao, Huntington stb.), sõt, általánosságban véve az is megállapít-
ható, hogy ez a kérdéskör szinte „rendszerfüggetlen”, hiszen a demokráciáktól
kezdve a diktatúrákon keresztül csaknem mindenhol fellelhetõ.

Általános és egyedi jellemzõk

Kissé elvonatkoztatva a történelmi példáktól, érdemes olyan általános és egyedi jel-
lemzõket keresnünk, amelyek segítenek a témakörben való eligazodásban. Az általá-
nos megállapítások egyike az lehet, hogy az aszimmetria a hadikultúrákban csakúgy
megjelenik, mint a hadviselés egyes generációiban. Ebbõl eredendõen pedig – mivel
leképezik az adott társadalmi és politikai viszonyokat – azok természetes létezõjének
tekinthetõ. Ha pedig természetesnek vesszük, és kialakulását visszavezethetõnek
tartjuk a társadalmi és állami viszonyok kezdeti idõszakáig, akkor lényegében meg-
állapíthatjuk azt, hogy az állam, a társadalom és a haderõ közötti viszony megszüle-
tése pillanatától (azaz ab ovo) aszimmetrikus.

Ha pedig ezt elfogadjuk és kiindulópontként ebben a hármas rendszerben a
haderõ felõli megközelítést tekintjük, akkor fel kell tennünk a kérdést: mi ennek az
aktuális (adott térben és idõben) szerepe és milyen hatást gyakorol a rendszer
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5 1469–1527, a reneszánsz Firenzében tevékenykedett államférfiként, gondolkodóként, íróként.
6 Niccolo Machiavelli: A fejedelem. Cartaphilus Kiadói Kft., 2006, ISBN:9789637448539, p.45.
7 1620–1664, nagybirtokos fõnemes, hadtudós, hadvezér.
8 In: http://mek.oszk.hu/06100/06115/html/gmzrinyi0002.html, (A letöltés dátuma: 2014. november 29.)
9 1780–1831, porosz tábornok és katonai teoretikus.

10 In: Clausewitz: A háborúról. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1961, p. 56.



egészére? Ha csak a két szélsõséget vizsgáljuk (az egyik szerint a katonai diktatú-
rákra gondolunk, míg a másik szerint olyan rendszerekre, ahol a katonai képességek
elhanyagolhatók), akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy a haderõ potenciális szerepe
a társadalom és az állam irányába rendkívül széles skálán mozog.

Az aszimmetriát az is növeli (de valamilyen irányban mindenképp elmozdítja),
hogy a haderõ nem állít elõ közvetlenül javakat,11 egyúttal azonban egyik legfonto-
sabb feladata azok megõrzése. Sõt, anyagi értelemben sajátos végfelhasználó, amely-
nek fenntartása és (különösen háborús viszonyok közötti) mûködtetése nagyon
komoly és sokszor aránytalan ráfordításokat követel mind az állam, mind pedig a
társadalom részérõl.

Ideáltipikus – és különösen a demokráciákra vonatkozó – esetben a civil és a
katonai szféra viszonyának minden rendszerében komplex egyensúly áll fenn,
amelyben három lényeges összetevõ: a tekintély, a befolyás és az ideológia határoz-
hatja meg a már többször említett szereplõk egymáshoz való viszonyát. Elgondol-
koztató feltételezés a szerzõk szemszögébõl, hogy a fenti tényezõk közül amennyi-
ben kettõ megvalósul (vagy hatékonyan mûködik), akkor a harmadik már sérül
(azaz nem funkcionál megfelelõen). Az ún. civil kontroll (ti. az egyensúlyra és az
ellenõrizhetõségre való maximális törekvés) jegyében épp ezt a viszonyt szabályozza
alapvetõen négy alaki és szellemi elvárás alapján: az elnök és a kormány szerepe, a
parlamenti, a kormányzati felügyelet és a társadalmi felügyelet révén.

A sajátos – azaz az adott rendszerre jellemzõ – viszonyokat illetõen különösen
érdekes és számos aszimmetriát magában hordozó kérdés, hogy milyen az állam, a
társadalom és a haderõ szerepe az adott szövetségi rendszerben? Ez a megközelítés
pedig nemcsak a nemzetek és államok közötti együttmûködés egyes jellemzõi szem-
pontjából lényegesek, hanem az említett szereplõk egymáshoz való viszonyának
minõségi és mennyiségi összetevõi szempontjából is. Ez pedig elvezet minket a már
korábban említett kérdéshez: a „Jó Állam” koncepciójában hogyan, milyen módsze-
rekkel és milyen indexek alapján mérhetõ a haderõ teljesítménye?

Konklúzió helyett

Tudjuk, hogy a fenti sorok csupán pár tényezõ és néhány vonatkozó gondolat bemu-
tatására (ahogy említettük: probléma felvetésére) alkalmasak csupán, de mégis meg-
fogalmazhatunk pár lényeges következtetést. Az egyik ilyen az, hogy az aszimmetria
az állam, a haderõ és a társadalom viszonyában állandóan felmerülõ problémakör,
amely komplex kihívásokkal telített módon jelenik meg.

Azt is megállapíthatjuk és a kapcsolódó problémák feltárásakor lényeges szem-
pontnak tekinthetjük, hogy az aszimmetria nem ellentétes az egyes szereplõk közötti
egyensúllyal szemben, sõt egyes viszonylatokban csaknem alapját is képezi annak.
Ugyanakkor a szereplõk közötti erõteljes aránytalanságok megjelenése történelmi
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11 A szerzõk természetesen tudatában vannak annak, hogy fõleg a nyugati államokban a haderõ komoly
piaci szereplõnek számít megrendelései révén, de végiggondolva a folyamatot ezekben az esetekben
végsõ soron maga az állam a megrendelõ.



idõszakonként és politikai, társadalmi rendszerenként jelentõs eltéréseket mutathat,
amelyekben az esetlegesség és az adaptivitás (azaz a szereplõk alkalmazkodási kény-
szere, készsége és képessége) mozgatórúgói erõteljesek.

A szerzõk végezetül hangsúlyozni kívánják, hogy nemcsak az állam és a társada-
lom fogalmazhat meg elvárásokat a haderõvel szemben, hanem ezek megjelennek for-
dítva is (például gondoljunk csak a haderõ hatékony mûködéséhez szükséges feltéte-
lek biztosítására). Ez utóbbiak nem megfelelõ értelmezése vagy elhanyagolása a termé-
szetesnek tekinthetõ aszimmetria túlzott (szélsõséges) elváltozásaihoz vezethet, amely
végsõ soron rendszerszintû és súlyos mûködési zavarokat eredményezhet.

Ruszin Romulusz

A katonákkal történõ együttmûködés fontossága
a jövõ mûveleteiben (Az államépítés problémái Irakban)
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.110

A jövõben bekövetkezõ konfliktusokat és azok körülményeit – amelyek igényelhetik
katonai erõ bevetését – elõre pontosan prognosztizálni lehetetlen. A legcélszerûbb
talán, ha megfogalmazzuk azokat a kérdéseket, amelyek determinálhatják általában
az alkalmazás környezetét, így a katonai erõ szerepét is.

* * *

Az elsõ ilyen kérdés magával a háború definíciójával foglalkozik. Megváltozik-e, illetve
változik-e tovább a háború definíciója? Nem elhanyagolható az a tény, hogy a konflik-
tusokban (amely akár háború is lehet) a tradicionális állami szereplõkön kívül egyre
hangsúlyosabb a nem állami, sõt államközi szerveztek szerepvállalása. Mindez az ak-
tuális nemzetközi jogi normákat is feszíti, hiszen a szemben álló fél egyértelmû beazo-
nosítása nélkül rendkívül nehéz megítélni a várható reakció jogosságát, legitimitását.

Ugyanakkor számtalan jogi aktus a háborúhoz, mint fogalomhoz kötött, amely
nélkül az állami szereplõk tevékenységének megítélése állít minket bonyolult kihí-
vás elé. Háborúban a különleges jogrendi felhatalmazás miatt a különbözõ szerveze-
teknek és azok vezetõinek a békeidõszaktól eltérõ kötelezettségei és jogosítványai is
vannak, ezért a háború, mint egy különleges jogrendi eset bevezetéséhez szükséges
fogalom deklarálása rendkívül fontos.

Mindezek miatt úgy gondolom, szükséges a háború definíciójának újrafogalma-
zása, amelyet kimagasló körültekintéssel kell kezelni, hiszen szélsõséges esetben egy
cybertámadás is elvezethet a hagyományos hadviselés tragédiájához.

A következõ kérdés: Miért is fogják megvívni a következõ háborút? A félelem, a
becsület vagy az érdek lesz a fõ mozgató rugó? Mi lesz a résztvevõk célja? Ettõl sok-
kal fontosabb: vajon mi lesz Magyarország célja?

Megállapítható, hogy egy hazánk elleni konkrét agresszió esélye rövidtávon cse-
kély, figyelembe véve a jelenlegi kapcsolat- és viszonyrendszerünket szomszédainkal
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és a térség szereplõivel, illetve a kollektív védelmet zászlajára tûzõ szövetségi rend-
szereket, melyeknek mi is tagjai vagyunk. Ugyanakkor intõ jelek lehetnek minden
európai ország számára a közelmúlt eseményei, hiszen nem csupán Oroszország
kül- és katonapolitikai magatartása hívja fel magára a figyelmet, de az önrendelkezés
eszméje fel-felüti fejét egyre több országban az Egyesült Királyságtól, Spanyolorszá-
gon keresztül a Balkánon át egészen a Baltikumig. És valljuk meg, a határon túli ma-
gyarság egy része is dédelget autonómiáról szóló álmokat, amelyek formális vagy in-
formális támogatása megjelenik magyar politikai eszmefuttatásokban is. Mindezek
ellenére úgy gondolom, hogy hazánk katonai erejének alkalmazása a közeljövõben
elsõsorban a szövetségesi kötelezettségeink mezsgyéjén várható, amely alapvetõen
determinálja fõ célunkat is. Ugyanakkor nem lenne szabad elfelejtkezni a másodla-
gos cél meghatározásáról, amely – kihasználva a katonai erõ bevetése által megjelenõ
lehetõséget – alkalmat adhat a nemzeti stratégia célok könnyebb és hatékonyabb el-
éréséhez mind gazdasági, mind politikai téren.

A harmadik fõ kérdés a következõ háború megvívásának módja. A klasszikus
háborús színterek (a szárazföld, a tengerek, a levegõ), amelyek szerepet játszottak a
tradicionális haderõnemek kialakulásában is, kiegészültek az ûrrel és a cybertérrel.
Mindez azt jelenti, hogy a mûveletek formái megjelenhetnek a szokványostól eltérõ
dimenzióban is. De melyik lesz a fõ erõkifejtés helye? Melyek azok az erõk, amelyek
képesek olyan hatást elérni, amely arra kényszeríti a szemben álló felet, hogy fel-
hagyjon célja elérésének akaratától? És ezek azok az erõk, amelyek a (had)mûveletek
teljes spektrumában magukban hordozzák a siker elérésnek kritériumát? Természe-
tesen nem, hiszen olyan sok tényezõ befolyásolja a konfliktusok megoldásának szín-
terét, hogy azt prognosztizálni nem lehetséges.

Mindez azt jelenti, hogy szükségesnek látszik a haderõk különbözõ szegmensei-
nek kiegyensúlyozott fejlesztése és képességeinek megtartása a rugalmas válaszadás
lehetõségének fenntartása miatt. Ez azonban rendkívül költséges, amelyre alternatí-
vát adhat a szövetségen belüli megosztott fejlesztés, de ez ellentétben állhat a tagok
nemzeti céljaival és érdekeivel.

* * *

Kénytelenek vagyunk tehát egy jelentõsebb kockázatot elfogadni a fizikai biztonsá-
gunk szférájában. Tehetjük mindezt azért is, mert a háború megnyerésének definíci-
ója is sokkal árnyaltabb lett az évszázadok során.

Mit is jelent a gyõzelem, illetve hogyan értelmezhetõ ez az idõ függvényében?
Ha az iraki példát említem, két különbözõ amerikai elnök (habár mindkettõ Bush
volt) kihirdette a háború megnyerésének tényét, és most újra kénytelen erõket átcso-
portosítani a térségbe az elért eredmények minimális megtartása érdekében. Akkor
ki is nyert, illetve ki is érte el stratégiai célját? A kérdés költõi kérdés marad, habár
mindenkinek megvan a saját válasza.

Tovább árnyalja a kérdésre adható válaszokat, hogy a résztvevõk célkitûzéseinek
megfelelõen a siker definiálható a gyõzelem, a döntetlen, a nem nyerni, a nem veszíteni
fogalmakkal is. Egy valami azonban biztosnak tûnik: a döntõ csaták korszaka végér-
vényesen lejárt. Nem elegendõ a szemben álló fél reguláris erõinek megsemmisítése,
hiszen számtalan más olyan eszköze van és lehet az ellenfélnek, amely képes
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elõnyére fordítani az esetleges megsemmisítõnek tûnõ katonai vereséget a hadszín-
téren (kiváltképp hosszú távon).

Éppen ez a tény az esszenciája – értelmezésemben, felhasználva a Nemzetvé-
delmi Egyetem doktori iskolájában és az Amerikai Egyesült Államok Szárazföldi
Haderõnemi Felsõvezetõ Képzõ Intézményében (US ARMY WAR COLLEGE) tanul-
takat – a hagyományos és nem hagyományos hadviselés közötti különbségnek.
Sokan sokféleképpen magyarázták és magyarázzák a különbséget –, amelyeknek az
esetek többségében van létjogosultsága –, azonban a minél könnyebb érthetõség
miatt a „clausewitzi trinitit” hívom segítségül.

Mindkét hadviselési formában ugyanazon három szereplõ dialektikus kölcsön-
hatása eredményezi a végcél elérését. A leglényegesebb különbség, hogy amíg a
hagyományos hadviselés esetében a kormányzatot és a katonákat terheli a felelõsség
súlya, addig a nem hagyományos hadviselés esetében a katonák nem játszanak
olyan meghatározó szerepet a másik két szegmenshez képest. Mindez azt is jelenti,
hogy természetesen a militáns erõforrások nélkülözhetetlenek a megoldás megtalá-
lásában, de önállóan nem képesek a végcél teljesítését elérni. Ezt a tényt szükséges
megérteni és elfogadni is a résztvevõknek, sõt ettõl fontosabb, hogy tegyenek is érte.

Tenniük kell érte, hiszen a nemzeti érdek érvényesítéséhez – nem csak háború
vagy konfliktus esetén, hanem a teljes nemzetbiztonságot befolyásoló körülmé-
nyekre történõ hatás kifejtése érdekében – a nemzeti erõforrások összehangolt fel-
használására van szükség. Ezt az angolszász szakirodalom a DIME mozaikszóval
teszi plasztikussá, ami a diplomtic, information, military és economic szavak elsõ
kezdõbetûinek összeolvasásából ered.

A nemzeti stratégia – vagy rész-, illetve funkcionális stratégia – kidolgozásához
tehát nélkülözhetetlen a nemzeti erõforrások egységes számbavétele, illetve mind-
ezek szakmai vetületei koordinált tevékenységének megszervezése és végrehajtása.

Léteznek természetesen további elméletek (például a DIMEFIL), amelyek más-
hogyan osztják fel a nemzeti erõforrásokat, de az elõadás szempontjából a lényeges
elem, hogy az állami erõszakszervezetek csupán részei lehetnek (lehetnének) a konf-
liktusok és kihívások megoldásának még akkor is, ha van olyan körülmény, amikor a
feladatok zöme erre az erõforrásra korlátozódik.

Iraki tapasztalat (ami megfigyelhetõ volt más hadszíntereken is), hogy habár a
háború deklarált végét követõen a nemzetközi közösség áttért a „stabilizációs” és a
„nemzetépítés” fázisra, a feladatok zöme továbbra is a katonai erõk feladata maradt.
Mindezt természetesen a hagyományostól eltérõ (nem hagyományos, hibrid stb.)
körülmények között kellett teljesítenie. Ez a rendkívül összetett feladatrendszer
(amire ráadásul alapvetõen nincs is kiképezve a katona), illetve a hasonlóan bonyo-
lult körülmények hálózata eredményezte az alábbi katonai paradoxonokat:

– Minél sikeresebb vagy, annál kevesebb erõt használhatsz, és egyre több koc-
kázatot kell elfogadnod.

– Számtalan esetben, minél jobban véded erõidet, annál kevésbé tudod megvé-
deni õket.

– Elõfordulhat, hogy minél több erõ alkalmazol, annál csekélyebb eredményt
érsz el vele.

– Néha az a leghatásosabb, ha nem csinálsz semmit, nem reagálsz.
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– Ebben a környezetben néha a leghatásosabb fegyverhasználati mód, ha nem
használod a fegyvered.

– Általában, ha a befogadó nemzet csinál valamit még elfogadható módon, az
jobb, mintha mi csinálunk valamit jól.

– Ha a stratégiánk mûködik ezen a héten, talán nem mûködik a jövõ héten és
lehet, hogy mûködik a mi tartományunkban, de egy másikban nem.

– A harcászati siker nem garantál semmit.
– A legtöbb fontos döntést nem a tábornokok hozzák.

Látható, hogy a katonáknak is változtatni kellett a bevett, megszokott eljárásrende-
ken, amit mind-mind a megváltozott körülményekhez történõ alkalmazkodás igé-
nye indukált. Abban az esetben, ha a szemben álló fél fizikai megsemmisítése (ami
alapvetõen a katonai szerveztek feladat-végrehajtásának elsõdleges jellemezõje)
nem támogatja a végcél elérését, más eszközöket és eljárásokat kell alkalmazni. Ez
felveti a nem katonai szakértõk, szakemberek és szervezetek alkalmazásának
megnövekedett igényét. Mindez természetesen azért is igaz, mert a polgári lakosság
fejében is él a fent említett sztereotípia, amelynek megváltoztatása egy rendkívül
hosszú és idõigényes folyamat. A kérdés az, hogy célszerûbb-e a katonai sztereotípia
megváltoztatására energiát és idõt fordítani, vagy egyszerûbb, ha nem az alaprendel-
tetésbõl adódó feladatokat azokra bízzuk, akiknek az amúgy is feladata. Vélemé-
nyem szerint az igazság valahol a kettõ között van és nem csupán az arany középút
igazolt hatása miatt, hanem egy egészséges evolúció (és nem forradalom) mindig
jobban támogatja a fejlõdést, mint a meglévõhöz való túlzott ragaszkodás.

* * *

Az eddig megfogalmazottak relációjában nézzük a teljesség igénye nélkül, mi lehet
az oka annak, hogy Irakban két deklaráltan nyertes háborút követõen még mindig
nem beszélhetünk tartós békérõl.

Szaddam Husszein és az általa vezetett rezsim kiiktatását követõen megfogal-
mazódott az igény az iraki állam újjáépítésére. De kié is volt ez az igény? Valóban egy
belsõ – nemzeti – motivációt követõ igény tárgyiasult formában történõ megjelenésé-
rõl beszélhetünk, vagy a nemzetközi közösség (az Egyesült Államok vezetésével)
döntött arról, hogy Iraknak szüksége van egy új államra és berendezkedésre.

Nehezen tudjuk mi az euroatlanti szocializációnkkal elfogadni, hogy az iraki embe-
reknek nincs igénye a demokrácia elõnyeire, amikor beszélgetéseinkbõl az derül ki,
hogy jobban éltek (ti. jobban szerettek élni) a „Szaddam-rezsim” alatt, mint most. Ennek
magyarázata nem a demokrácia, mint alapelv értékeiben keresendõ, hanem az egyén
biztonságérzetében. Azt is mondhatnánk, hogy az ötlet jó volt, de nem idõszerû mind-
addig, amíg az ehhez szükséges körülmények és feltételek nem állnak rendelkezésre.

Ilyen körülmény – többek között – a legitim adminisztráció megléte. A mûködõ
demokráciának elengedhetetlen feltétele, hogy az emberek zöme értsen egyet az
államformával és az adminisztráció által képviselt értékekkel.

Ennek az egyszerûnek tûnõ követelménynek Irakban megfelelni rendkívül
nehéz. Az iraki társadalom számtalan törésvonal által szabdalt. Különbözõ vallások
képviselõi vannak jelen az országban, amelyeknek évszázadok óta problémát jelent
a békés egymás mellett élés megvalósítása, és amelyek természetesen mindent
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megtesznek a regionális, és – ha lehet – az országos hatalom konkrét megszerzéséért
és befolyásolásáért.

A vallási érdekcsoportok tovább töredeznek a törzsi és családi érdekek mentén.
Ezen kívül megjelentek további érdekcsoportok, amelyek gyakran külföldi országok,
illetve nemzetközi érdekcsoportok által finanszírozottak. Mindez a majdnem meg-
számlálhatatlan szereplõ ráadásul nem fél erõszakot és fegyvert alkalmazni mások
„meggyõzésére”, „motiválására” és megfélemlítésére, illetve a további tevékenysé-
gük és életük finanszírozásához elengedhetetlen gazdasági értékek és elõnyök meg-
szerzésére. Azt is meg kellett tanulnunk, hogy a térség szereplõinek – fõleg kultúrá-
juk miatt – gyakran merõben más értékeik vannak (legyen az a nõk helyzete, vagy
magának az emberi életnek a jelentõsége), mint amihez mi hozzászoktunk.

A fent felsorolt csoportok szinte mindegyike kész a hatalom megragadására és
ezzel párhuzamosan dolgozik a másik erejének és befolyásának csökkentésén. Ha
az aktuális adminisztráció nem tölti be a hozzá fûzött reményeket, mindig készen
áll valaki más a hatalmi vákuum kitöltésére, amely gyakran erõszak alkalmazásával
jár együtt.

Demokratikus életfelfogásunk nem engedi meg, hogy erõszak felhasználásával
biztosítsuk az aktuális hatalom legitimitását, illetve kényszerítsük a többi érdekcso-
portot a jelenlegi adminisztráció legitimitásának elfogadására, amelyet könnyû
elérni a katonai erõ alkalmazásával, hanem a katonai szereplõkön kívüli meggyõzõ
erõt szükséges felhasználni.

A biztonság megteremtése azonban elsõdleges fontosságú, amely megakadá-
lyozhatná a borzalmak folytatódását és teret teremthetne a békés építési folyamatok-
nak, amely ismét a legitim adminisztráció feladata kellene, hogy legyen.

A kör bezárult, a „22-es csapdája” megoldhatatlannak látszik, fõleg rövid határ-
idõvel. Ezért folyamodott az iraki kormány külsõ biztonsági erõk segítségéhez, és
ezért vettek magyar katonák is részt a biztonság megteremtésében Irakban. Az azon-
ban világossá vált, hogy a külsõ erõk által szavatolt biztonság nem tartható fenn
sokáig, de a belsõ biztonsági erõk képességeinek megszervezése és erejének fenntar-
tása legalább olyan hosszú folyamat a fent korábban vázolt körülmények miatt. Ezért
kell újra visszatérni és újra segíteni, amennyiben valóban van rá belsõ (iraki) igény.

Több lehetséges megoldási javaslat született már, amely mûködõ alternatíva-
ként képes lehetne egy új virágzó iraki állam alapköveinek lerakására, azonban azok
közös feltétele az egyetértés megteremtése. Egyetértés szükséges ahhoz, hogy a
szükséges lépéseket elfogadja a társadalom zöme és ne harcoljon ellenük. Ugyanak-
kor egyetértés szükséges a végrehajtáshoz és az azzal összefüggõ lépések következe-
tes folytatásához. Egyetértés kell a változás irányával egyet nem értõ szereplõk meg-
gyõzésének metodikájához, figyelembe véve az egyetemes és a különbözõ vallások
által képviselt értékeket. Mindez azt jelenti, hogy magának a fejlesztés, fejlõdés (vagy
hívhatjuk államépítés) fázisai kidolgozásához is egyetértés szükséges.

* * *

A külsõ ötletek és javaslatok soha nem lesznek olyan jók, mint amelyeket a befogadó
nemzet önerõbõl képes elõállítani, már csak azért sem, mert a korábban említett ér-
dekcsoportok felhasználják pro és kontra a külsõ államok és/vagy nemzetközi
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szervezetek értékeit és érdekeit saját támogatott terveik támogatásához, illetve azok
aláaknázásához.

Mindezek értelmében megállapítható, hogy a jelenlegi iraki problémát leghaté-
konyabban az iraki nemzet lesz képes megoldani, aminek részei az iraki biztonsági
szerveztek is. A nemzetközi közösség – amennyiben tényleg segíteni akar – feladata
ennek a törekvésnek a támogatása. Ez volt (ez lett volna) korábban is a fõ cél, ame-
lyet, mint látjuk, nem lehet csupán katonai eszközökkel megvalósítani.

Hatékony nemzetközi segítség akkor lehetséges, ha a különbözõ szereplõk egy-
séges, koordinált valós együttmûködésben segítenek, felhasználva a saját szakterü-
letükön megszerzett tudást és tapasztalatot, de figyelembe véve a szakterületük
által okozott hatások eredményeit más szakterületekre. Ehhez elengedhetetlen egy
egységes vezetési rendszer, amely koordinációs feladatain túl, figyeli a cselekmé-
nyek egymásra és a fõ célra való hatásait és figyel az erõforrások gazdaságos fel-
használására.

Tomolya János

Izrael újabb háborúja Gázában –
a Hamász közigazgatási kihívásai
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.115

„A béke majd akkor jön el,
ha az arabok jobban szeretik gyermekeiket
annál, mint ahogy minket gyûlölnek.”

Golda Meir, Izrael volt miniszterelnöke

Az 50 napos háború és az aszimmetrikus hadviselés

A gázai 50 napos háború Izrael és a Hamász között tipikusan az aszimmetrikus had-
viselés jegyeit viseli magán. A háborút ezúttal a Hamász nemcsak rakétatámadások-
kal provokálta ki, hanem három izraeli fiatal megölésével.1

Izrael célja ebben a háborúban a lakosság biztonságának garantálása, Gáza de-
militarizálása, és a Hamász tûzszünetre kényszerítése volt. Az izraeli hadsereg,
amely a világ egyik legjobban képzett hadereje, összhaderõnemi mûveleteket alkal-
mazott. Az ún. Vaskupola 90%-os hatásfokkal volt képes elhárítani a Hamász rakétá-
it.2 Szárazföldi hadmûveleteik során az izraeli elitalakulatok, házról-házra derítették
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1 Erre válaszként szélsõséges izraeliek felgyújtottak egy palesztin fiatalt. Az izraeli elkövetõket bíróság elé
állították, de a palesztin elkövetõket nem találta meg az izraeli hadsereg, csak a házukat rombolták le.

2 Mark Thompson: Iron Dome: A Missile Shield That Works. Time. 20 November 2012. (Letöltve a
http://nation.time.com/2012/11/19/iron-dome-a-missile-shield-that-works/#ixzz2Ci0JS7Us
domainrõl 2014. november 16-án.)



fel az alagutak bejáratait, és a rakétakilövõk rejtekhelyeit. Haditengerészete a tenge-
ren 20 mérföldes körzetben blokád alatt tartotta Gázát, és rakéta ellentámadásokat is
indított innen.

Az izraeli hadsereg igyekezett betartani a nemzetközi jog elõírásait. Támadásait
az önvédelem jogán indította, és ügyelt arra is, hogy a lehetõ legkevesebb civil
áldozatot eredményezze a háború. Ennek érdekében különbözõ formában figyel-
meztette a gázai lakosságot a várható támadásokra, kórházakat létesített a sebesült
palesztin katonák számára, és a helyi lakosságnak humanitárius segélyt is nyújtott.

Ezzel szemben a Hamász olyan hadviselést folytatott, amelyik jellegzetesen a
terroristatámadások, és a gerilla-hadviselés jegyeit viselték magán. Naponta 160, ala-
csony technikai szintet képviselõ Kasszám rakétát lõttek ki Izrael területére. Bár ezek
nagy része vagy lakatlan területre, vagy Gáza területére esett, a cél elsõdlegesen a
lakosság megfélemlítése volt. A Gázából fúrt alagutakon keresztül támadták az izrae-
lieket az „üss és fuss” módszere alapján, és innen követtek el öngyilkos merénylete-
ket is. Kerülték a szemtõl-szembeni harcot, és gátlástalanul feláldozták saját lakossá-
gukat is olyan módon, hogy élõ pajzsként használták õket az izraeli rakétatámadások
várható helyszínein, vagy a rakétakilövõket középületekben helyezték el, ahol sok
civil tartózkodott. Késõbb a médiában ezt az izraeli hadsereg kegyetlenkedéseinek
tüntettek fel.

A Hamász célja a háborúval politikai elszigeteltségének megszüntetése, a gázai
lakosság körében népszerûsége növelése, tekintélye megtartása, és az izraeli blokád
megszüntetése volt.

Az 50 napos háború eredményeként a gázai alagutakat és rakétakilövõket az
izraeli hadsereg felrobbantotta, és 250 palesztin hadifoglyot is ejtett. Gázai oldalon az
áldozatok száma kb. 2500 volt.3 Izraeli oldalon a civil áldozatok száma 6, míg a kato-
náké 60, amely utóbbi az elõzõ háborúkhoz képest magas, háromszoros. Ennek oka,
hogy az izraeli hadsereg, a háború megindításának elõzetes bejelentésével elveszí-
tette a meglepetés okozta elõnyt. Új kihívásokat jelentettek továbbá az alagutakból
érkezõ támadások, a meglepõen nagyszámú aláaknázott rakétakilövõ helyek, az
épületek felrobbantása, amikor azokat az izraeli katonák megtalálták.

Izrael politikai és hadászati kapcsolata a környezõ országokkal

A válság görbe4 azt jelzi, hogy a tartós békét elsõként politikai vita váltja fel, amelyet
diplomáciai úton próbálnak megoldani. A békeállapot ekkor már nem stabil, és a dip-
lomácia konfliktust megelõzõ jelleget ölt. Ez már a veszélyes válság állapota. Ezt kö-
veti a háború, amely legrosszabb esetben az egyik, vagy mindkét fél kifáradásáig tart,
jobb esetben tûzszünettel ér véget. A háború a béke kierõszakolásával, békefenntar-
tással, béketeremtéssel, békeépítéssel, végül a konfliktusok utóhatásának kezelésével
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3 Ennek fele lehetett civil áldozat is, bár ennek meghatározása nem pontos, mivel a Hamász fegyveresei
nem viselnek egyenruhát, és közöttük sok a gyerek, így a ténylegesnél több áldozatot tudott a Hamász
civilként feltüntetni.

4 Michael S. LUND: Preventig Violent Conflicts – A Strategy for Preventive Diplomacy. USIP Press
Books, April 1996. ISBN: 1878379526. 156. o.
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ér véget. Az így létrejött új békeállapot nem biztos, hogy az eredeti béke szintjére
kerül, vagyis nem lesz tartós a megmaradt, rejtett konfliktusok miatt.

Izrael és a környezõ országok kapcsolatában ez a válság görbe mind a mai napig
jellemzõ, Izrael állam megalakulásától kezdõdõen. Az 1948–49-es háború, amelyben
Egyiptom, Libanon, Jordánia és Irak támadták meg Izraelt, tûzszünettel ért véget, és
Izrael növelte területeit a palesztin területek rovására. Az 1967-es, hatnapos háború,
valamint az 1973-as jom kippuri háború is tûzszünettel ért véget. Izrael ekkor szintén
növelte területét a Sínai-félszigeten, Kelet-Jeruzsálemben, és a Golán-fennsíkon.
Ezek a fegyveres konfliktusok a hagyományos, szimmetrikus háborúk jellegzetessé-
geit viselték magukon: államok támadtak meg egy másik államot, amelyben a hadvi-
selés jellege hasonló volt.

Ezt követõen, a Camp David-i béketárgyalások után, az 1970-es évek végétõl,
Izrael békét kötött Egyiptommal, Libanonnal, Jordániával, és az Arafat vezette
PFSZ-szel is. A szíriai békekötési tárgyalások a 2012-es polgárháború kirobbanása
miatt szakadtak félbe.

Az aszimmetrikus hadviselés megjelenése az izraeli fegyveres konfliktusokban

Az említett háborúk eredményeként a palesztinok elhagyták Izrael területét, és a
környezõ országokba menekültek, ahol menekülttáborokban laknak mind a mai
napig. Jordániából és Dél-Libanonból a palesztinoknak távozniuk kellett, amelynek
oka az elõbbi esetben a jordániai király elleni merénylet-kísérlet, az utóbbi esetben
pedig a Libanon területérõl Izrael ellen intézett PFSZ-támadás, a „Fekete Szeptem-
ber” volt, amely miatt Izrael Libanon elleni háborút indított 1982-ben, és egészen a
fõvárosig, Bejrutig vonult.

Az 1980-as évektõl kezdve az izraeli fegyveres konfliktusokra az aszimmetrikus
hadviselés formái váltak jellemzõvé. A Hezbollah, amely iráni támogatással 2002-ben
alakult Dél-Libanonban, kihasználta a libanoni polgárháború után létrejött politi-
kai-hatalmi vákuumot, és „állam az államban” típusú terrorista szervezetté vált. Par-
lamenti képviselõi, és kormánytisztviselõi révén beépült a libanoni államszerve-
zetbe. Saját államszervezetet is létrehozott Dél-Libanonban, amely fõként katonai
szervezet, de közigazgatási, (például oktatási-szociális stb.) feladatokat is ellát. Az
ENSZ BT 1701. sz. határozata értelmében a libanoni kormánynak le kellene fegyve-
rezni a Hezbollah-ot, de ehhez a hadserege túlságosan gyenge, és az ENSZ béke-
fenntartó erõk még mindig jelen vannak a térségben.

2006-ban, a Hezbollah folyamatos rakéta támadásai miatt Izrael háborút indított.
Ennek eredménye azonban nem volt egyértelmû gyõzelem az izraeli hadsereg szá-
mára, mivel a Hezbollah nem semmisült meg. Ezt követõen került sor négy háborúra
Izrael és a Hamász között, amelyek mindegyike tûzszünettel ért véget.5 Ezeknek a
háborúknak a hátterében a palesztin terrorszervezetek közötti konfliktus áll,
amelynek eredményeként a Hamász került ki gyõztesen Gázában, 2006-ban. Ettõl
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5 2006-ban a „Nyári Esõ” hadmûveletre, 2008-ban az „Öntött Ólom” hadmûveletre, 2012-ben a 7 napos
légicsapás-sorozatra, 2014-ben pedig az 50 napos háborúra.



kezdve támadja Izraelt rakétákkal, bombarobbantásokkal, és öngyilkos merényletek-
kel, amelyet – így – megilleti az önvédelem joga.

A palesztin szervezetek közigazgatási kihívásai

A palesztin szervezetek közjogi statusa meglehetõsen sajátos. Gázában, amely Izrael
nyugati, tengerparti részén található, kb. 300 km2-en, korábban, a PFSZ keretei kö-
zött az Arafat vezette Fatah mûködött. 2006-ban a Fatah Ciszjordániába, Izrael keleti
részére (West Bank) kényszerült menekülni. Gáza és a West Bank között nincs fizikai
kapcsolat, két, egymástól független terület, Izrael nyugati, és keleti felén.

Arafat az Izraellel kötött béke eredményeként Nobel-békedíjat kapott, és már
nincs a terrorista szervezetek listáján. Sõt, az Európai Uniótól és más nemzetközi szer-
vezetektõl jelentõs pénzügyi támogatást is kap. Jelenleg Palesztin Hatóság néven
mûködik, olyan autonóm területként, amely az ENSZ-ben megfigyelõ statust is kapott.

A Palesztin Hatóság és a Hamász közös parlamenttel (amelynek tagjait választ-
ják), de külön kormánnyal rendelkezik. A Hamász 2006-ban többséget szerzett a par-
lamentben, amelynek eredményeként a Fatah-t elûzte Gáza területérõl, és tagjai
jelentõs részét kivégezte.

Gyakoriak Gázában a rendõrök és a Fatah-szimpatizánsok közötti utcai össze-
csapások is. 2014-ben a Hamász és a Palesztin Hatóság Átmeneti Egységkormányt
hozott létre egy közös palesztin állam létrehozása céljából, azonban a Hamasz tagjai
közül nem jelöltek minisztert, így ez a kormány végül nem alakult meg. A két szerve-
zet közötti konfliktusok ellenére a Palesztin Hatóság az nyugat szervezetektõl kapott
pénzügyi támogatás egy részét a Hamásznak adja.

A Hamász jelenleg Gázában mûködik és terrorista szervezetként került a nem-
zetközi listára. Katonai szervezet, amely folyamatosan támadja Izraelt, és a tûzszü-
neteket is rendre megsérti, de ugyanakkor közigazgatási szerv is (például rend-
fenntartó szerve 10 000 rendõrrel rendelkezik, illetve oktatási és szociális feladato-
kat is ellát). Rendõrsége brutális módszereket alkalmaz, az 50 napos háború során
bosszúból 100 Fatah szimpatizánst végzett ki, bírósági eljárás nélkül, hazaárulással
vádolva õket, és holttestüket az utcán végighurcolva. Igazságszolgáltatás nem mû-
ködik Gázában. A tényleges irányítást a Hamász katonai szárnya látja el, amely bár
formálisan a reguláris hadsereg jellemzõivel bír, módszereiben tipikusan terrorista
szervezet.

Gáza, mint közigazgatási egység jellemzõi

Gáza gazdasági fejlettsége nagyon alacsony szintû: csak mezõgazdasági kisáruter-
melés, valamint kisipari termelés létezik. A villamos energia 62%-át Izraeltõl kapja.
A közszolgáltatások nagyon alacsony szintûek: nincs elég lakás, iskola, egészségügyi
szolgáltatás, ivóvíz, csatornázás, és szennyvíztisztítás sem. Oktatási rendszere kato-
nai, a gyermekeket már kiskoruktól kezdve a harcra, és a fegyverek használatára ta-
nítják, és az iszlám fundamentalizmus szellemében kapnak nevelést.

A terület nagymértékben függ a külföldi adományoktól. Irán évi 20 millió dollár-
ral, a Hezbollah pedig fegyverekkel támogatta. Jelentõs volt a Gázát Egyiptommal
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összekötõ alagutakon történõ csempészet is, amely a Morsi-kormány bukása után,
2013-tól megszûnt gazdasági forrásként funkcionálni. Az izraeli–gázai határon csak
egy, az izraeli hadsereg által ellenõrzött határátlépõ üzemel, és Izrael gazdasági blo-
kád alá vonta Gázát. Emiatt az egyiptomi alagutakon virágzott a benzin, a fegyver, és
más áruk csempészete. A legnagyobb nyereséget – a magas gázai benzinárak miatt –
a benzin-csempészet jelentette, amelynek 20%-a, „adó” formájában a Hamászhoz
került. A Kadhafi vezette líbiai rezsim összeomlása után a líbiai fegyverraktárakból a
Hamász is jelentõs mértékben jutott fegyverekhez.

Irán, Szíria, Egyiptom, és a Hezbollah támogatásának megszûnése után, 2013-tól,
Gázát már csak Katar támogatta, bár nem elsõsorban ideológia, hanem geopolitikai
okokból. Ezek a pénzügyi veszteségek, valamint a külpolitikai elszigeteltség nagy-
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a munkanélküliség Gázában 41%-ra nõtt, sõt,
a fiatal munkanélkülieké 58%-ra, a gazdaság pedig 40%-kal csökkent. A Hamász a
tisztségviselõk fizetését sem volt már képes ekkor folyósítani. Egy felmérés szerint, a
Hamász népszerûsége 2014-re nagymértékben lecsökkent Gázában, a korábbi
55%-ról 23%-ra, a Fatah népszerûsége pedig 33%-ra nõtt.6

A többi lakossági támogatást a népszerûségi listán az egyéb terrorista szervezetek
kapták. Jellemzõ ugyanis, hogy Gázában a Hamász katonai szárnya, az al-Kasszám
Brigád mellett, más terrorista szervezetek is mûködnek. Ilyen például a Palesztin Isz-
lám Dzsihád, amely a Muzulmán testvériségbõl vált ki, és az iráni Forradalmi Gárda
támogatása alatt áll, vagy a Palesztin Népi Felszabadítási Front, amely, bár a marxista
ideológiát képviseli, szintén Irán támogatottja. A Fatahot Arafat alapította 1959-ben,
a Palesztin Felszabadítási Szervezet részeként, amelynek katonai szárnya, az
al-Aksza Mártírok Brigád, korábban támadásokat intézett Izrael ellen. Jelenleg a
Fatah-nak csak szimpatizánsai vannak Gázában. Léteznek még más, nem a
Hamászhoz kapcsolódó szalafista–dzsihádista csoportok is.

Gázában a korrupció kirívóan magas. Annak ellenére, hogy 354 milliárd USD
támogatást kap évente, a gazdaság egyre inkább recesszióban van, és a lakosság élet-
színvonala, az állam által nyújtott közszolgáltatások szintje is, folyamatosan csökken.
Mindeközben a Hamász miniszterelnöke, Iszáil Hanije magánvagyona 3,1 millió
USD, Kháled Mesaal elnöké pedig 2,7 milliárd USD.

Az önálló palesztin állam lehetséges alternatívái

A nyugati országokon belül vita tárgyát képezi, hogy helye van-e az önálló Palesztin
Állam létrehozásának. Svédország már elismerte a Palesztin Hatóságot önálló állam-
ként, és több nyugat-európai ország is erre készül. Azonban – véleményünk szerint –
sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem képes a mûködõképes állam kritériu-
mait teljesíteni, mert alapvetõ állami funkciókat sem képesek ellátni.7 Ezen az sem
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6 The Pew Global Research Center: Concerns about Islamic Extremism on the Rise in Middle East, Negative
Opinions of al Qaeda. Hamas and Hezbollah Widespread. Spring 2014, Global Attitudes Survey (Letöltve a
http://www.pewglobal.org/2014/07/01/concerns-about-islamic-extremism-on-the-rise-in-middle-east/
domainrõl 2014. november 16-án.)



fog változtatni, ha a külföldi országok elismerik önálló államként, esetleg teljes jogú
ENSZ-tagságot kap.

Könnyen elõfordulhat, hogy „Hamaszisztán”, azaz egy gázai kalifátus válik
belõle, amely az Iszlám Állam mellett, újabb kihívást jelent majd a közel-keleti biz-
tonságra. Igaz, hogy a Palesztin Hatóság már nem funkcionál terrorista szervezet-
ként, de a Hamász jelenleg egy fegyveres terrorszervezet, Gáza pedig annak oligar-
chiája által irányított terület, amely a Palesztin Hatóságba sem képes integrálódni.
Ilyen értelemben állandó fenyegetést jelent Izrael biztonságára.

Keszely László

A NATO Válságreagálási Rendszerével
összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer
alkalmazásának tapasztalatai az ukrán válsággal
összefüggésben
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.120

2005. szeptember 31-én hatályba lépett a NATO Válságreagálási Rendszere (NATO
Crisis Response System – NCRS), mely felváltotta a már régóta elavult NATO Elõvi-
gyázatossági Rendszert. Az NCRS Kézikönyvben a Szövetség ajánlást fogalmazott
meg a tagállamok felé, melyben kezdeményezte, hogy a nemzetek a saját válságke-
zelési rendszereiket az NCRS-el összhangban alakítsák ki, illetve meglévõ rendszere-
iket eszerint módosítsák. Az ajánlásnak megfelelõen Magyarország kormánya – több
éves egyeztetések, viták és kompromisszumok eredményeképpen – rendeletében
létrehozta a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézke-
dési Rendszert (NIR), amely 2011-ben lépett hatályba.1

Az NCRS létrehozásának idõpontjától számított 9 év után került sor a rendszer
elsõ valós körülmények között történõ alkalmazására. Ehhez nem kisebb horderejû
eseménynek kellett bekövetkeznie, mint a nemzetközi biztonsági helyzet jelentõs
megváltozásának, közvetlenül a Szövetség határainál. Az Ukrajnában zajló esemé-
nyek tükrében a Szövetség elérkezettnek látta az idõt az eddig csak gyakorlatokon
tesztelt válságreagálási rendszerének éles körülmények közötti alkalmazására.

AZ NCRS eszköztárába 5 alapvetõ elem tartozik: a megelõzõ lehetõségek, a válság-
reagálási intézkedések, a terrorfenyegetettséget jelzõ riasztási fokozatok, a meglepetés elhárítás,
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7 Bordás Mária: A hatékony állam és a jogálam konfliktusa. Pro Publico Bono Online. Támop Speciál.
2011. (Letöltve a http://www.propublicobono.hu/pdf/Bordas2.pdf domainrõl 2014. november 16-án.)

1 A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetésé-
rõl, feladatairól, eljárási rendjérõl, a közremûködõk kötelezettségeirõl szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm.
rendelet.



HADTUDOMÁNY 2015/1–2. 121

az agresszió elhárítás.2 Ezek közül érdekes módon egyáltalán nem került sor a megelõzõ
lehetõségek bevezetésére. A NATO kezdettõl fogva az eszkaláció megelõzésére, a
NATO–orosz viszony további elmérgesedésének megakadályozására törekedett.
Ezért következetesen tartózkodott a provokatív jellegû rendszabályok foganatosítá-
sától, amelyre viszont a legideálisabb eszköz a megelõzõ lehetõségek által kínált
„puha” intézkedések alkalmazása lett volna. A gyakorlatban viszont a Szövetség szá-
mos lépést tett például diplomáciai és katonadiplomáciai területen, de említhetjük a
gyakorlatok számának megnövelését is a NATO keleti határai mentén. Ezek tartalmi-
lag ugyan kimerítették az e kérdésköröket tartalmazó megelõzõ intézkedéseket,
azok formális bevezetésére azonban mégsem került sor.

Említésre méltó továbbá, hogy a gazdasági jellegû megelõzõ lehetõségek sem
kerültek a Szövetség asztalára, holott mind az európai, mind a tengerentúli
NATO-tagállamok egyöntetûen és erõteljesen alkalmazták a gazdasági nyomásgya-
korlás eszközeit, beleértve a különféle gazdasági szankciókat, tilalmakat is. Európá-
ban ezekre azonban elsõsorban az EU égisze alatt került sor, jól példázva ezzel a két
nemzetközi szervezet közötti munkamegosztást.

Az NCRS eszköztárából egyedül a válságreagálási intézkedések kerültek beve-
zetésre, de nem egyedileg, hanem idõszakosan, egy-egy, hol kisebb, hol nagyobb
csomagban. A javaslatok egyaránt érkeztek a NATO-szervektõl, illetve az egyes tag-
államoktól. A tagállami reakciók jellemzõ tendenciája volt, hogy a Szövetség keleti
határai mentén fekvõ, elsõsorban a posztszovjet régió, illetve a Varsói Szerzõdés egy-
kori tagállamai mutatták a legnagyobb aktivitást. Ezek közül is kiemelkedett Len-
gyelország erõteljes fellépése, ami jól példázta, hogy az események milyen komoly
aggodalmakat keltettek az ország vezetésében és lakosságában. A NATO viszont –
következetesen kitartva a fent említett mérsékelt reagálás politikájánál – alaposan
mérlegelte a beérkezõ javaslatokat.

Ezen óvatosságra törekvés nagyon jól kitapintható volt a javaslatokkal kapcsolatos
döntési procedúra folyamán. A válságreagálási intézkedések egy igen jelentõs hányada
ugyanis a Szövetség európai fõparancsnokának (Supreme Allied Commander Europe –
SACEUR) a hatáskörébe tartozó, ún. pre-authorised intézkedés volt. A SACEUR ezen
intézkedések bevezetésérõl saját hatáskörében, egy személyben dönthetett volna.

KÖZIGAZGATÁSI SZEKCIÓ

2 A megelõzõ lehetõségek elsõsorban a válság kezdeti szakaszában, az akut fázisát megelõzõ idõszakában al-
kalmazandó intézkedések. Céljuk a válság kialakulásának, vagy a már kialakulófélben lévõ krízis eszka-
lálódásának megelõzése, kifejezetten puha eszközökkel. Típus szerint lehetnek diplomáciai, gazdasági,
katonapolitikai, fegyverzetellenõrzési, valamint a média alkalmazásával kapcsolatos intézkedések.
A válságreagálási intézkedések A válságreagálási intézkedések elõre kidolgozott és egyeztetett rendsza-
bályok, amelyek a már bizonyos fokig eszkalálódott, az akut fázisban lévõ válság kezelésének eszközei.
A meglepés-elhárítás egy intézkedéscsomag, amelyet a NATO váratlanul bekövetkezõ légitámadások,
hagyományos és nem hagyományos robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétatámadások, terrortáma-
dások és kibertámadások esetén alkalmazhat. Az intézkedéscsomag elsõsorban az azonnal foganatosí-
tandó intézkedésekre fókuszál.
Az agresszió elhárítás valamely NATO-tagországot, vagy a szövetséges erõket, eszközöket, infrastruktú-
rát ért fegyveres támadás esetén vezethetõ be. E kategória gyakorlatilag az V. Cikkely szerinti mûvele-
teket jelenti, ahol az ENSZ Alapokmány 51. cikkének értelmében a Szövetség gyakorolja a kollektív ön-
védelemhez fûzõdõ jogait.
A terrorfenyegetettséget jelzõ riasztási fokozatok célja a várható terrortámadások megelõzése, illetve a már
bekövetkezett támadások következményeinek enyhítése, újabb támadások megakadályozása.



Ennek ellenére minden esetben elõzetesen megkérte a Katonai Bizottságon keresztül
az Észak-atlanti Tanács álláspontját, illetve felhatalmazását, vagyis minden egyes
döntését megelõzõen megerõsítést kért a Szövetség katonai és politikai vezetõitõl.

* * *

Mindez kedvezõen hatott a tagállamok döntés-elõkészítési és döntéshozatali folya-
mataira, mivel a szövetségi szinten történõ többkörös jóváhagyatási procedúra több
idõt hagyott a nemzetek részére a megalapozott döntések meghozatalára. A SACEUR
ugyanis a Katonai Bizottság és az Észak-atlanti Tanács részére történõ felterjesztéssel
egy idõben megküldte a tagállamok részére is az intézkedések bevezetésére vonat-
kozó javaslatokat, elegendõ idõt hagyva így a nemzeteknek a döntések elõzetes mér-
legelésére és az esetleges végrehajtásra történõ felkészülésre.

Ennek komoly jelentõsége volt, már csak azért is, mert a tagállamok eltérõ szin-
ten és módon adaptálták a NATO Válságreagálási Rendszerét. Van olyan nemzet,
amely egyszerûen lefordította az eredeti NATO-dokumentumot és ezzel az adaptá-
ciót befejezettnek tekintette, de olyan tagállam is akad, amely fordítás nélkül, az ere-
deti angol nyelvû dokumentumot alkalmazza. Ezekben az országokban most szem-
besültek azzal a nem könnyû helyzettel, hogy ad hoc módon, egyik napról a másikra
kellett kialakítani a megfelelõ nemzeti döntéshozatali procedúrát és pár napon belül
meg kellett hozni a nemzeti döntést. Ez még a hosszú idõre visszanyúló szövetségesi
hagyományokkal rendelkezõ, régi tagállamok esetében is nemegyszer komoly ne-
hézséget okozott, tekintettel arra, hogy a NATO Válságreagálási Rendszerének gya-
korlatai alkalmazásával kapcsolatban még õk sem rendelkeztek tapasztalatokkal.

A felterjesztett javaslatokat a Katonai Bizottság alaposan megszûrte és csak egy
részüket terjesztette fel jóváhagyásra a politikai vezetés részére. Az Észak-atlanti
Tanács minden esetben a Katonai Bizottság álláspontját osztva, az általa felterjesztett
javaslatokat elfogadva hozta meg döntését, jól mutatva azt, hogy a katonai és a politi-
kai vezetés megítélése a helyzetrõl egységes és egybehangzó volt.

Az Észak-atlanti Tanács egyrészt engedélyezte a hatáskörébe tartozó intézkedé-
seket, másrészt felhatalmazta a SACEUR-t az õ kompetenciájába tartozó intézkedé-
sek bevezetésére. Az Észak-atlanti Tanács döntését követõen a SACEUR haladéktala-
nul elrendelte az engedélyezett intézkedések foganatosítását az alárendelt NATO-
erõk részére, egyben kezdeményezte a tagállamoknál a megfelelõ nemzeti döntések
meghozatalát.

* * *

Az egyes nemzeteknek eltérõ idõre volt szükségük a kezdeményezett intézkedések
mérlegelésére és a nemzeti álláspontok kialakítására. Ennek megfelelõen a tagállam-
ok különbözõ idõpontokban hozták meg döntéseiket az intézkedések nemzeti szintû
bevezetésérõl.

Az elsõ, egyben a legnagyobb intézkedéscsomagot Románia vezette be a kezde-
ményezéstõl számított 2 napon belül. A tagállamok zöme egy-másfél hét alatt hozta
meg döntését, míg volt pár leszakadó nemzet, amely két hétnél hosszabb idõ alatt
küldte meg a NATO részére a bevezetett intézkedésekrõl szóló jelentését.
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A magyar szakmai álláspont az volt, hogy hazánk ne túl korán, ne túl késõn,
lehetõleg a többséggel azonos idõben hozza meg döntését. Szerencsére ekkorra már
rendelkezésre állt a NIR, és benne a Gyûjtemény, továbbá a NATO válságreagálási
gyakorlatai (CMX),3 valamint egyéb gyakorlatok során már némi tapasztalat is össze-
gyûlt a nemzeti intézkedések alkalmazásával kapcsolatban.

Az elsõ NATO intézkedéscsomag egy pénteki napon érkezett meg a Honvé-
delmi Minisztériumhoz, ahol azonnal megkezdõdött azok elsõdleges kiértékelése.
Köszönhetõen a részletesen kidolgozott nemzeti intézkedéseknek, nem tartott
10 percnél hosszabb ideig beazonosítani a bevezetett NATO válságreagálási intézke-
dések nemzeti megfelelõjét. Ez alapján azonnal megállapíthatóvá volt, hogy mely
minisztérium az elsõ helyi felelõs, kik az együttmûködõk, melyek a releváns jogsza-
bályok és milyen feladatokat kell végrehajtani szervezetre lebontva.

Még aznap összehívták a Honvédelmi Igazgatási Tárcaközi Koordinációs Mun-
kacsoport (HIKOM),4 amelynek keretében az egyes minisztériumok képviseletében
megjelenõ tagokat tájékoztatták a Szövetség által foganatosított intézkedésekrõl és
az azoknak megfelelõ nemzeti intézkedésekrõl. A hétvége folyamán a minisztériu-
mok megvizsgálták a bevezetésre javasolt nemzeti intézkedéseket és hétfõn, a követ-
kezõ HIKOM ülésen már kész javaslatokkal érkeztek.

A HIKOM tagjai képviselték az összes minisztériumot, így a kormány-elõter-
jesztés – egyébként sokszor hosszadalmas – közigazgatási egyeztetése a testület ülé-
sével gyakorlatilag rövidített formában megtörtént. Ezek alapján már viszonylag
gyorsan és egyszerûen össze lehetett állítani a Kormány részére a nemzeti állás-
pontra, illetve a szakmai szervek által indokoltnak ítélt nemzeti intézkedések beveze-
tésére vonatkozó javaslatot. Ilyen módon sikerült meggyorsítani a közigazgatási eljá-
rás szokásos menetét, amely válsághelyzetben alapvetõ szükséglet. A kormány-elõ-
terjesztések egyeztetése, véglegesítése normál helyzetben ugyanis hosszú idõt vesz
igénybe, nemegyszer heteket, hónapokat.

Egy azonnali válságszituációban elõfordulhat, hogy csak órákban számolhatjuk
a döntés-elõkészítésre rendelkezésre álló idõt. A HIKOM erre elviekben és a gyakor-
latban egyaránt képes. Néhány órán belül össze tud ülni és haladéktalanul meg tudja
tenni a javaslatát a Kormány részére, amely képességét bizonyította az ukrán válság-
gal kapcsolatban.

A NATO által megküldött intézkedéscsomagok beazonosításakor és kiértékelé-
sekor kiderült, hogy mindössze egyetlen intézkedés bevezetése tartozik a Kormány
hatáskörébe, a többi ágazati szinten, az illetékes miniszter döntése alapján foganato-
sítható. A döntés-elõkészítési folyamatban azonban Magyarország a NATO-hoz
hasonló óvatosságot tanúsított, és az elsõ csomagban az egyetlen, a Kormány hatás-
körébe tartozó intézkedéssel együtt felterjesztette a Kormány részére jóváhagyásra
az ágazati hatáskörbe tartozó intézkedéseket is. A Kormány – a HIKOM javaslatával
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egyetértve – bevezette a saját hatáskörébe tarozó intézkedést, továbbá felhatalmazta
az illetékes minisztereket az õ hatáskörükbe tartozó intézkedések bevezetésére.
A széleskörû tárcaközi egyeztetés egyébként minden esetben megtörtént, ugyanis a
HIKOM-ot összehívták akkor is, amikor valamely tárca a saját hatáskörében dönthe-
tett volna az intézkedés bevezetésérõl.

Az óvatosságon túl egyben hasznosnak is bizonyult ez az eljárásrend, mivel így
a tárcaközi munkacsoport keretein belül minden ágazat általános tájékoztatást ka-
pott a NATO aktuális helyzetértékelésérõl, a Szövetség által bevezetett intézkedések-
rõl, illetve a tagállamok felé irányuló kezdeményezéseirõl. Emellett a minisztériu-
mok képviselõi rendszeresen ismertetni tudták egymással az egyes ágazatoknál folyó
válságkezelési tevékenységet, az eddig foganatosított rendszabályokat, az elvégzett és
folyamatban lévõ feladatokat, továbbá meg tudták vitatni, hogy a NATO által kezde-
ményezett válságreagálási intézkedések vonatkozásában milyen egységes nemzeti
álláspontot képviseljen Magyarország.

* * *

Az ágazati és szakmai vertikumot tekintve a bevezetésre javasolt intézkedések döntõ
többségénél a Honvédelmi Minisztérium volt az ágazati felelõs szerv, míg egy eset-
ben a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozott az intézkedés bevezetése. Az azon-
ban minden egyes intézkedésre elmondható volt, hogy egyaránt tartalmazott kato-
nai és civil elemeket, vagyis a Honvédelmi Minisztérium felelõsségi körébe tartozó
intézkedések mindegyikénél bevonásra kerültek civil szervek, szervezetek. Ennek
megfelelõen a rendelkezésre álló rendkívül rövid idõ ellenére is viszonylag széles
körû egyeztetést kellett lefolytatni. Másként fogalmazva elmondhatjuk, hogy meg-
valósult a modern válságkezelésben oly nélkülözhetetlen tárcaközi, szervezetközi
együttmûködés (interagency cooperation), illetve a katonai és civil képességek
együttes koordinált alkalmazása, amely koncepció átfogó megközelítés néven került
be a szakirodalomba.

Korábban, még a NIR kialakításának folyamatában tartott tárcaközi egyezteté-
sek során a minisztériumok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Gyûjtemény-
ben lévõ intézkedések jogszabályban történõ kötelezõ tételével egy – az õ kifejezé-
sükkel élve – „kötelezõ rezsimet” kíván a Honvédelmi Minisztérium bevezettetni,
amely ráadásul nem lesz összhangban a hazai jogszabályokkal, hatás- és felelõsségi
körökkel. Ezt kiküszöbölendõ egy kompromisszumos megoldás született, amely-
nek értelmében a Gyûjtemény nem kötelezõen alkalmazandó, hanem csak minta-
intézkedéseket tartalmaz, amelyek mintegy segédeszközként szolgálnak, és ame-
lyeken bármikor változtatni lehet, vagy azoktól teljesen eltérõ más rendszabályo-
kat lehet foganatosítani. Az ukrán válság során azonban a tárcák egyetlen esetben
sem éltek e lehetõséggel, mivel munkájukat nagymértékben megkönnyítette, hogy
volt elõre elkészített intézkedés, amelyet csak elõ kellett venni, így nem kellett né-
hány óra alatt a nulláról újakat alkotni. Ráadásul ezen intézkedések már elõzetesen
le lettek egyeztetve a közremûködõkkel, tehát bírták a potenciális beavatkozók
egyetértését. Tulajdonképpen ez a legfõbb célja az NCRS és a NIR megalkotásának,
hogy legyenek elõre elkészített, egyeztetett, sõt a beavatkozók által begyakorolt in-
tézkedések, amelyek bármikor azonnal elõvehetõk és használhatók. Ez kiváltképp
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hasznos válsághelyzetekben, amikor az események drasztikusan felgyorsulnak és a
döntés-elõkészítésre, valamint döntéshozatalra rendelkezésre álló idõ rendkívüli
mértékben lerövidül.

Bordás Mária

Az aszimmetrikus hadviselés nemzetközi
jogi kihívásai: a háború joga, az emberi jogok,
és a büntetõjogi eszközök
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.125

Inter Arma Enim Silent Leges1

Marcus Tullius Cicero

A hadviselés jogát elsõként az 1863-as Lieber törvénykönyv szabályozta, amely Lin-
coln elnök kérésére készült, az amerikai polgárháború hatására. Ez a törvénykönyv
szolgált alapul a 20. század elsõ felében született genfi és a hágai konvencióknak.
A nemzetközi jog forrása még ezeken kívül az ENSZ Alapokmánya, a nemzetközi
büntetõjog, és az emberi jogi egyezmények is.

A genfi konvenciót humanitárius jognak is nevezik, mivel rendelkezései nem a
hadviselést szabályozzák, hanem azoknak a személyeknek az emberi jogait, akik a
fegyveres konfliktusokhoz valamilyen módon kapcsolódnak: a hadifoglyokét, a
sebesültekét és betegekét. A civilek és azok a katonák, akik megadták magukat, nem
támadhatók.

Az emberi jogokon belül különösen az élethez való jog, valamint az emberi mél-
tósághoz való jog élvez védelmet. Az elõbbi a bírói ítéletek nélküli kivégzést, az
utóbbi pedig a kegyetlen, vagy megalázó bánásmódot, a kínzást, a csonkítást tiltja.

A genfi konvenció hatálya kiterjed az állami hadsereg és a felkelõk közötti fegy-
veres konfliktusokra is, amennyiben azoknak háború jellege van.

A háború joga, a büntetõjog, és az aszimmetrikus hadviselés

A háború joga kezdetben a hagyományos, szimmetrikus hadviselést szabályozta, de
a ma már találunk az aszimmetrikus hadviselésre vonatkozó szabályokat is. A hágai
konvenció alkalmazható az állami hadsereg és a milícia, illetve más fegyveres erõ
személyi állományára, ha azok tagjai egyenruhát és megkülönböztetõ jelzést visel-
nek, a fegyvert láthatóan hordják, felelõs parancsnok alatt mûködnek, és tiszteletben
tartják a háború jogát és szokásait. Ez a definíció pontosabb, mint a genfi konvenció
meghatározása.
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A hágai konvenció a háború két területét szabályozza. A hadviselés joga (Ius in
Bellum) tartalmazza például a támadás, a védelem, a fehér zászló, a kapitulálás, a tûz-
szünet, a megszállt területek, a védett zónák, vagy a kémekkel való bánásmód szabá-
lyait. Ehhez a joganyaghoz tartoznak bizonyos tilalmak is, mint a népirtás és egyéb,
háborús, és emberiség ellenes bûncselekmények, valamint a tiltott fegyverek használa-
ta. A hadüzenet és a háborúindítás joga (Ius ad Bellum) azt jelenti, hogy – ellentétesen a
történelem során kialakult szokásjoggal, amely szerint a háború indítása megenge-
dett, ha a hadüzenetet bejelentik – ez ma már fõszabályként tilos.

Az aszimmetrikus hadviselés során, ha a hadviselõ fél az egyik részrõl az állami
hadsereg, a másik részrõl egy felkelõ csoport, akkor jogi szempontból két eset
lehetséges:

– A felkelõk a nemzetközi jog hatálya alá tartoznak, ami azt jelenti, hogy annak
szabályait be kell tartaniuk, de élvezik annak védelmét is.

– Az állam büntetõ hatalmával lép fel a felkelõkkel szemben. Ez utóbbi esetben
rendõri eszközöket alkalmaz az állam elleni utcai erõszakos vagy fegyveres
megmozdulások ellen, majd büntetõ eljárásban bûncselekmény (közrend és
közbiztonság elleni bûncselekmények, összeesküvés, lázadás, alkotmányos
rend megdöntése stb.) miatt a büntetõjogi felelõsséget megállapítja.

Felmerül a kérdés, hogy ha a felkelõcsoport nem tartozik a hágai és a genfi konven-
ció hatálya alá (mert például nem rendelkezik a reguláris hadsereg kritériumaival,
vagy nem tartja tiszteletben a nemzetközi jog normáit), akkor milyen jogot kell alkal-
mazni? A kormány elleni elégedetlenségnek számos formája lehet (például lázadás,
forradalom, gerillaháború, szabadságharc, terrorizmus, polgárháború, összeesküvés,
katonai puccs), amelyek nagy részét a felkeléssel szinonim fogalomként használják.
A rendõri eszközök ezekben az esetekben nem elégségesek. Az utcai zavargások pél-
dául megfékezhetõk vízágyú, könnygáz, bevetésével vagy letartóztatásokkal, de egy
forradalom, polgárháború, vagy gerillaháború elleni fellépés már mindenképpen ka-
tonai beavatkozást igényel. Ez utóbbi esetben – ha a fegyveres konfliktusban a hábo-
rú joga és a humanitárius jog nem alkalmazható – az állami haderõ számára két kor-
lát akkor is létezik: az emberi jogokat nem sértheti, és nem követhet el nemzetközi
bûncselekményeket.

A felkelések és a terrorizmus új vonásai

A felkelések és a terrorizmus már a történelem kezdetétõl léteznek merényletek, vagy
társadalmi csoportok lázadása formájában. A múlt század második felében a lázadás és
a terrorizmus még élesen elkülöníthetõ volt egymástól. A lázadás ebben az idõszakban
még a gerilla-hadviselés formáit viselte magán, mint például Che Guevara forradalmi
mozgalmai Dél-Amerikában. Ez olyan szervezett fegyveres megmozdulás volt,
amelynek célja a kormány megdöntése, vagy gyengítése, ezáltal az autonómia, füg-
getlenség, vagy egy demokratikusabb kormányzat megteremtése, és a háború jogá-
nak tiszteletben tartása.

A 20. század második felében a terrorista csoportok egyik részének (például a szél-
sõbaloldali olasz Vörös Brigádoknak, a német Baader-Meinhof csoportnak, illetve szél-
sõjobboldali a Ku-Klux-Klan-nak az Egyesült Államokban) extrém politikai céljai
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voltak. A másik típust a területi függetlenségért küzdõ terrorista csoportok alkották
(például az írországi IRA vagy a baszk ETA), amelyek jellemzõ módszerei és eszközei
a civil személyek és objektumok (infrastruktúra) elleni támadások, pszichikai eszkö-
zök (például a lakosság megfélemlítése vagy az állam túlreagálásának kiprovokálása)
alkalmazása, valamint kiszámíthatatlan és véletlenszerû támadások. Általában titkos
szervezetként mûködtek.

A 21. századtól azonban a terrorista csoportok tevékenysége és a felkelések már
egyre kevésbé voltak élesen elkülöníthetõk. Ennek oka, hogy a terrorista csoportok
beszivárogtak, és beférkõztek a felkelõ törzsi csoportok fegyveres konfliktusaiba
(például az al-Kaida a tálibok és a pastuk közé, az AQIM és a hozzá tartozó csopor-
tok, mint a MUJAHO, az Ansar al-Dine, az Ansar al-Sharia a tuaregek közé vagy az
al-Kaidából kivált terrorista csoport a szíriai felkelõk közé), kihasználva az államok
gyengeségét. Jellemzõvé vált, hogy a terrorista csoportok extrém politikai, és vallási
célokat (mint az iszlám kalifátus létrehozását, és a sharia-jog bevezetését) kezdtek el
követni. Ezek a csoportok a nemzetközi szervezett bûnözéssel is összefonódtak
(a Boko Haram, az AQIM, vagy az al-Shaabab például emberkereskedelemmel,
drog-, cigaretta-, fegyvercsempészettel, vagy kalózkodással jut hozzá jelentõs pénz-
ügyi forrásokhoz). A terrorista cselekmények újabbakkal is kiegészültek, mint pél-
dául az öngyilkos merényletek, az emberrablások, túszejtések, rakétatámadások.

A terrorista szervezetek új vonása az is, hogy egyre inkább összefonódtak az
állami szervekkel. Törvényes választások útján, amikor a terrorista szervezetek (pél-
dául az Ansar al-Dine Líbiában, az Islamic Group és az Iszlám Dzsihád Egyiptomban,
vagy az Islamic Salvation Front Algériában) tagjai bekerültek az állam törvényhozó
és végrehajtó szerveibe. Egyiptomban a Morsi kormány, vagy az Islamic Salvation
Front törvényes választások útján szerezte meg a parlamenti többséget.

A terrorista csoportok máskor erõszakosan szerezték meg az államhatalmat és
iszlám kalifátust hoztak létre (például az Iszlám Államot Irak és Szíria egyes terüle-
tein, Észak-Szudánban, illetve Szomáliában). A Hezbollah kvázi saját államot hozott
létre Dél-Libanonban, és mint „állam az államban” funkciónál. A terrorista csoportok
– kihasználva a politikai hatalmi vákuumot – terrorista bázisokat létesítettek (például
Líbiában, Maliban, Szomáliában, Libanonban, Irakban), de sokszor az állam által
kevésbé kontrollálható sivatagos, vagy sziklás hegyi területeken (például az afga-
nisztáni Tora Bora hegységben, vagy az észak-afrikai Szaharában) rendezkedtek be.
Egyes felkelõ csoportok (például a függetlenségükért harcoló kurdok, vagy cse-
csenek) terrorista módszereket kezdtek el alkalmazni.

Új vonása a terrorizmusnak a Bin Laden és al-Zavahiri által létrehozott globális
terrorizmus ideológiája, amelynek fõ célpontja a Nyugat. Bin Laden halála, és az
al-Kaida meggyengülése után, az utódszervezetek (például az Iszlám Állam, vagy az
észak-afrikai AQIM és szervezetei), már egyre kevésbé követik a globális terrorizmus
ideológiáját, céljuk inkább helyi jellegû (kivétel ez alól az al-Shaabab). A globális ter-
rorizmus hanyatlása összefügg a nyugati országok sikeres terrorizmus-ellenes tevé-
kenységével is, amely a nyugatról kiszorította a terroristatámadásokat.
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Az új hadviselési formák jellemzõi és a nemzetközi jog

Az aszimmetrikus hadviselés új formáival (ti. a terrorizmus és a felkelés összefonódá-
sával) szemben az állam új hadviselési formákat alakított ki, mivel – mint ahogy utal-
tunk rá – erre a rendõri eszközök már nem voltak alkalmasak. Ilyen például a külsõ
katonai beavatkozás más állam területén (például Irakban, vagy Afganisztánban,
Izrael a Hamasz ellen). Szokatlanul új formája az aszimmetrikus hadviselésnek a cél-
zott megsemmisítés, amelyet fõként az USA alkalmaz a közel-keleti terrorista csopor-
tok ellen. Jellemzõek a fegyverszállítások, zsoldosok küldése, katonai létesítmények
engedélyezése, mint ahogyan az történt például az iraki kurdok, vagy a szíriai ellen-
zék esetében.

Fõszabályként a nemzetközi jogban tilos az olyan állami beavatkozás, amely
más állam szuverenitását sérti (például a más állam ellen alkalmazott fenyegetés,
vagy fegyveres erõszak, és minden más eszköz, például a terrorizmus támogatása).
Jogszerû a beavatkozás, ha, azt maga kormány kéri. Egyéb esetekben az állam
agresszornak minõsül, kivéve, ha az ENSZ BT határozatában megállapítja, hogy a
megtámadott ország a nemzetközi békét sérti, vagy veszélyezteti, illetve, agressziót
követett el, de az ENSZ BT határozata nélkül is, megilleti az országokat az egyéni,
vagy a kollektív önvédelem joga, ha fegyveres támadás éri õket. Agressziónak minõ-
sül a fegyverek és fegyveres erõk alkalmazása, a hadüzenet, megszállás, annektálás,
bombázás, blokád, vagy fegyveres csoportok küldése.

A 9/11-es terrortámadás után az ENSZ 1368-as határozata kimondta, hogy az
al-Kaida támadása a nemzetközi békét és a biztonságot veszélyeztette, valamint
hogy az elkövetõket, szervezõket és támogatókat bíróság elé kell állítani, és felelõssé-
güket meg kell állapítani. Ez a határozat inkább csak deklarációnak tekinthetõ, és
rendelkezései többféleképpen értelmezhetõk. Az USA ezt a határozatot úgy értel-
mezte, hogy bár nem az afgán állam támadta meg, de mivel az nem adta ki Bin
Ladent, ezért részt vett az USA elleni agresszióban, ami jogi alapot adott az ország
elleni háborúhoz.

Az USA és Nagy Britannia az iraki háború megindítására az önvédelem jogát
alkalmazta széleskörûen (az ENSZ BT határozatának hiányában), hivatkozással arra,
hogy Irak nem tartotta be az ENSZ BT által hozott korábbi, a nukleáris energiával
kapcsolatos határozatokat, valamint hogy az ország súlyosan sérti az emberi jogokat.
Egyik esetben sem volt megalapozott a Ius ad Bello alkalmazása.

Az Izrael által, a Hamasz ellen indított háborúk jogosak az önvédelem alapján,
ennek ellenére az ENSZ BT több ízben elmarasztalta Izraelt, hogy a fegyveres táma-
dás túllépett az arányosság követelményén, és ezért agresszornak minõsítette.

A leginkább problematikus terület a célzott megsemmisítés (targeted killing)
amelyet az USA drón- és légitámadásokkal, vagy speciális erõk mûveleteivel hajt
végre. Ilyen volt Bin Laden likvidálása is, amely bár szükségszerû volt, mégis jogelle-
nes. Ugyanis egyik államnak sincs joga fegyveres eszközöket alkalmazni egy másik
állam területén, a terroristákat csak bíróság elé lehet állítani.

Az iraki terrorista foglyok esetében, akiket a CIA Guantanamon levõ támasz-
pontra szállított, és ott évekig tartott embertelen körülmények között, az USA Legfel-
sõbb Bírósága kimondta, hogy – bár esetükben a hágai konvenció nem alkalmazható –
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megilleti õket a tisztességes eljáráshoz való jog. Végül a foglyokat amerikai bíróságok
elé állították, és a felét a felmentették. (A terrorizmus elleni büntetõjogi eszközök ala-
csony hatékonyságára utal az a tény, hogy az így felmentett foglyok késõbb az Iszlám
Államhoz csatlakoztak.)

Ugyancsak sokat vitatott a nemzetközi jogban, hogy a civilek mely esetben
támadhatók, mivel a fegyveres beavatkozások során csaknem lehetetlen a terrorista
személyektõl való elkülönítésük. Sõt, a Hamász sokszor élõpajzsként használja saját
lakosságát az izraeli fegyveres támadásokkal szemben.

A nemzetközi büntetõjog, a ius cogens elve alapján alkalmazandó, ha valamely sze-
mély háborús és emberiségellenes bûncselekményt követ el. Ekkor a 2002-ben, Hágában
létrehozott Nemzetközi Bíróság jár el akkor is, ha az ország, amelynek az adott személy
az állampolgára, nem akarja, (például Uganda, Kongó, Szudán, Ruanda, Sierra Leone)
vagy nem tudja (például Irak) büntetõjogilag felelõsségre vonni.

A nyugati államokban a terrorizmus elleni küzdelem, mint jogi probléma úgy
vetõdik fel, hogy az alkotmányos jogok, mint egyéni szabadságjogok milyen mérték-
ben korlátozhatók a biztonságot garantáló hatékonysági követelmények érdekében.
A terrorizmus elleni hatékony fellépés például szükségessé teszi a személyes adatok
gyûjtését, elemzését, összekapcsolását ujjlenyomat, DNS, profil-azonosítás, levelek
megszerzése, telefonbeszélgetések lehallgatása, vagy azonosítási technikák (test, arc,
szem, fül) alkalmazása formájában. Tervezett, hogy a terroristákkal való bármilyen
kapcsolattartást már önmagában is bûncselekményként szabályozzák.

A hatékonyság feltételezi a bevándorlási korlátozásokat, a szigorúbb határellen-
õrzést, mint például vízumellenõrzés, azonosítás, elektronikus regisztráció, határát-
lépés gyors nyomon követése, vegyi és biológiai fegyverek azonosítása. Szükség van
a szervezett bûnözés elleni fokozott küzdelemre, ami a bankszámlák befagyasztásá-
val, a magánvagyonok lefoglalásával, a pénzmosás elleni intézkedésekkel, illetve a
feketelisták alkalmazásával érhetõ el.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a nemzetközi jog „puha jog”, vagyis fõszabály-
ként akkor alkalmazható, ha az adott nemzetközi jogi egyezményt egy ország aláírja.
Rendelkezései túl általánosan megfogalmazottak, amelyek tényleges tartalma a
nemzetközi szervezetek esetjogának értelmezési gyakorlatában nem mindig állapít-
ható meg. Ugyanakkor politikailag is befolyásolt, mivel az ENSZ BT tagjai a világ leg-
erõsebb államai, amelyek egyhangú döntése szükséges, így a politikai érdekek min-
dig hangsúlyos szerepet kapnak.

Az aszimmetrikus hadviselés jelenlegi formáinak jelentõs részét a nemzetközi
nem szabályozza, azaz joghézagok jönnek létre. A hazai büntetõjog eszközei egyre
inkább alkalmatlan eszköznek tûnnek, amelybõl levonható a következtetés, hogy a
nemzetközi jogi szabályok újragondolása – különösen a fegyveres beavatkozásokkal,
az emberi jogokkal, a civilek elleni támadásokkal, valamint az állampolgári jogok
korlátozásával kapcsolatban – újra gondolandók.
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RENDÉSZETI SZEKCIÓ1

Fehér Zoltán

Gondolatok az aszimmetrikus rendészeti
kihívásokról és a lehetséges válaszokról
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.130

A mai konferencia délelõttjén az elõadók körbejárták, és megpróbálták minden
igényt kielégítõen megfogalmazni az aszimmetrikus hadviselés fogalmát. Elhelyez-
ték különbözõ korokban, vizsgálták a fogalmat tartalmi elemei szerint, illetve megha-
tározták, hogy milyen kritériumok tartoznak a fogalomkörhöz. Nekem, mint rendõr-
nek, aki e témakörben kevéssé járatos, teljesen egyértelmûvé vált, hogy egy olyan
komplex kérdéskörrel állunk szemben, amelynek tartalmi kellékei koroktól, rendsze-
rektõl és a fogalom alkotójától nagymértékben függtek és függnek ma is.

Tanulmányaim és azon keresztüli értelmezésem szerint számomra az aszimmet-
rikus hadviselés definíciói közül Porkoláb Imréé az egyik legkézenfekvõbb és legel-
fogadhatóbb. Szerinte a „… gerilla hadikultúra része, a nem állami, nem reguláris, hanem
sok esetben önszervezõdõ, felszereltségében és logisztikai ellátottságában gyenge hadviselõ fele-
ket jellemzi, amelyek célja az ellenségnek tekintett állami vagy idegen hatalom meghátrálásra
kényszerítése, vagy megdöntése és a hatalom átvétele”.2 Azaz, az aszimmetrikus hadvise-
lést választó fél meglévõ erõit titokban tartja, külön-külön helyezi el, az adott fel-
adatra gyûjti össze és koncentráltan, az ellenség lehetõleg legérzékenyebb pontját
támadva vívja meg harcát. E kiemelt jellemzõk, valljuk meg, jelentõs hasonlóságot
mutatnak a rendészet és a bûncselekmények elkövetõinek viszonyrendszerével.

Az aszimmetria fogalomrendszere a rendészeti szakterületen sem ismeretlen.
A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm.
Határozat 48. pontja külön megfogalmazza azon biztonsági kihívások körét, ame-
lyek a rendészetben aszimmetrikusnak tekinthetõk: „A terrorizmus, a szervezett bûnö-
zés, az egyéb illegális tevékenységek jelentette aszimmetrikus fenyegetések, más globális, regio-
nális és belsõ kihívások, valamint a politikai, katonai és gazdasági információk megvédése szük-
ségessé teszi, hogy az ország rendelkezzen erõs felderítési és elhárító képességgel.”3

A terrorizmus és szervezett bûnözés elleni fellépés terén az állami szervek széles
körének van feladata e kérdések kezelésében, azonban míg a terrorizmus felderítése,
elhárítása fõ feladatkörként a Terrorelhárítási Központhoz, addig a szervezett
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bûnözés kezelése elsõdlegesen az általános rendõri feladatokat ellátó rendõri szerve-
zet speciális egységeihez tartozik. Mindazonáltal egyéb fegyveres szerveknek is fel-
adatuk az említett két fenyegetéssel szembeni fellépés, így különösen a válságöveze-
tekben jelen lévõ, feladatokat ellátó Magyar Honvédség munkatársainak kell az esz-
kalálódott szituációban az elsõdleges helyszíni beavatkozásokat elvégezni. E gondola-
tokat támasztották alá a plenáris ülésen elhangzott számadatok is, amelyek szerint a
terrorizmus elleni fellépés megoldása 43%-ban politikai, 40%-ban rendészeti és
7%-ban katonai beavatkozás eredményeképpen, 10%-ban pedig „magától” oldódik
meg.4

Az aszimmetria rendészeti aspektusból elsõsorban a saját biztonság- és képes-
ségfelfogásunkban jelenik meg. Vagyis az aszimmetria a rendészet viszonyrendsze-
rében nem feltétlenül a szemben álló félrõl, hanem rólunk szól, hiszen mindkét fél
(ti. a rendõr és a bûnelkövetõ is) azzal harcol, amivel tud.

A társadalom és az azt képviselõ jogalkotó joggal várja el a rendészeti szervektõl
– jelen esetben elsõsorban a rendõrségtõl –, hogy hatékonyan lépjen fel ezen aszim-
metrikus kihívásokkal szemben. Ahhoz, hogy megtudjuk, mit is várnak el a rendé-
szeti szervezetektõl e kihívások elleni fellépés terén, mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy a rendészet milyen társadalmi, történelmi körülmények között mûkö-
dik. Vizsgálni kell azt is, hogy milyen szervezeti, jogi környezetben, nem utolsósor-
ban milyen rendészeti elvek mentén feleljen meg az e kihívások támasztotta követel-
ményeknek.

A rendészeti feladatok rendõrségen belüli megoldása terén különbözõ rendõr-
ségi modellek keretében kívántak hatékony válaszokat adni a rendészeti aszimmetri-
ára, a rendészeti kihívásokra. De függetlenül attól, hogy mely rendõrségi modell
megközelítésében, azaz

– a rendõrség közigazgatásban elfoglalt szerepe,
– az államhoz, az igazságszolgáltatáshoz való viszonya,
– a feladat- és hatáskör megosztása alapján,
– a rendészeti stratégiai fõ irányanyainak mentén,
– vagy éppen szakmai ágazati felosztás alapján

szervezték-e a rendészeti szervek munkáját, tényként szögezhetjük le, hogy az
eddigi rendõrségi modellfelfogások egyikében sem volt tapasztalható az, hogy az
aszimmetrikus rendészeti kihívásokra mindenki számára megfelelõ hatékonysággal
válaszolt volna a rendészet.

A rendészeti szervekkel szemben támasztott követelmények szerint azoknak
mindenkor jogszerûen, szakszerûen és szolgálatszerûen kell eljárniuk. A jogszerûség
a hivatali tevékenység jogi rendjének elsajátítását és annak alkalmazását jelenti a
konkrét jogesetekre. A szakszerûség a szükséges szakmai ismeretek, gondolko-
dásmód és cselekvési készség birtokolását jelenti. A szolgálatszerûség pedig az
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ügyintézés belsõ szabályainak ismeretét és követését, a hivatal közfeladatainak isme-
retét és vállalását jelenti.5

E fenti keretrendszer szükségképpen korlátozza a rendészeti fellépés lehetõsé-
geit, így a rendõrség csak e behatárolt „mozgási” körben veheti fel a küzdelmet a bûn-
elkövetõkkel szemben. Azaz, ha kizárólag gyakorlati, eredményorientált szempontból
közelítünk a fenti kitételekhez, be kell vallanunk, hogy ezek a jogállamiság alapjait
jelentõ, annak elengedhetetlen kellékeit alkotó kritériumok jelentõsen befolyásolják,
sok esetben nehezítik a bûnözés elleni fellépés, így a bûnüldözés hatékonyságát.

Milyennek is kell lennie a modern rendõrségnek?
– Érvényesül a jog uralma és az emberi jogok tisztelete (a rendõrség a jog „had-

serege”), és ezzel egy idõben törvényes és eredményes.
– A belsõ munkamegosztásban elkülönül a közbiztonsági õrködõ, a veszélyel-

hárító karhatalmi és a bûnüldözési funkció.
– Biztosítottak a legkorszerûbb tudományos-technikai feltételek.
– A vezetésben érvényesülnek a szervezés- és vezetéselmélet élenjáró módszerei.6

A fenti kritériumrendszert azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert egyértel-
mûen következik belõle, hogy a rendészeti szervek szigorú keretek által szabályozott
környezetben kénytelenek fellépni a bûnelkövetõkkel szemben. Ezzel szemben
nemcsak maga a jelenség, a szervezett bûnözés viseli az aszimmetria jegyeit, hanem
a rendõrök és a bûnelkövetõk egymáshoz való viszonya is aszimmetrikus, különösen
a rendõrség feladati körébe tartozó szervezett bûnözéssel összefüggésben. Míg a
rendõröknek a korábban ismertetett viszonyrendszeren belül kell az elvárt haté-
konyságot produkálni, addig a „másik” oldal, azaz a bûncselekmények elkövetõinek
jellemzõi az alábbiak:

– jogellenesség – de a törvényesség látszata;
– a mesterségesen szabott keretek hiánya;
– anyagi, pénzügyi, technikai lehetõségek – minél nagyobb anyagi haszonszer-

zésre törekvés;
– mély konspiráltság;
– feladatmegosztás melletti szoros, rendszeres együttmûködés.

Idézzük emlékezetünkbe a szervezett bûnözés fogalmát, amely szerint annak „… leg-
fõbb jellemzõje, hogy több, egymással szoros és rendszeres kapcsolatban álló bûnözõi csoport
végzi, amelyek célja az, hogy – törvénytelen tevékenységüket lehetõleg törvényesnek feltüntetve –
minél nagyobb nyereségre tegyenek szert. Ezek a csoportok magát a szervezett bûnözõi hálózatot
sokszor sejtszerûen építik fel, azaz önállóan, egy központi vezetéstõl függetlenül követik el a bûn-
cselekményeket. (A szervezett bûnözõi csoportok egy sajátos formájában, a maffiában azonban
szigorú alárendeltségi viszony van a tagok között.) Az egy hálózatba tartozók között azonban
olyan szoros és rendszeres az együttmûködés, hogy egy szervezethez tartozóknak lehet õket tekin-
teni.”7 Itt szeretnék visszautalni azokra a párhuzamokra, hasonlóságokra, amelyek
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Porkoláb Imrének az elõadás elején idézett aszimmetrikus hadviselés fogalma és a
szervezett bûnözés fogalma között fennállnak.

Visszatérve a rendészet és a bûnelkövetõk viszonyrendszerére, a két oldal
közötti aszimmetria eredményezhet túlzónak tûnõ állami válaszreakciókat, mint pél-
dául speciális börtönöket, különleges szabályozókkal, extrém környezetben, illetve
vezethetnek a rendészeti munkatársak részérõl jogellenes, a szabályzókon túlmutató
reakciókhoz. Az extrém fogva tartási körülményekre és módszerekre Guantánamo
lehetne a leginkább eklatáns példa, azonban az ismerethiányból eredeztethetõ, felké-
születlenséggel összefüggõ, vagy kiélezett szituációhoz köthetõ szélsõséges rendõri
reakciókra napi rendszerességgel találhatunk példákat magyar és nemzetközi vi-
szonylatban egyaránt.

Az emberi erõforrások kezelésében való jártasság napjainkban nemcsak a ver-
senyszférában a siker, az eredmény kulcstényezõje, hanem a közszférában is, így
mindkét viszonyrendszerben stratégiai kérdés. A munkatársak szakképzettsége,
tudása, elkötelezettsége és motiváltsága a szervezetek egyik legfõbb erejét alkotja.8

Megítélésem szerint a megfelelõ szakmai tudás és képzettség megszerzése,
mindezek szinten tartása, aktualizálása eredményezheti azt, hogy a rendészeti szer-
vek munkatársai az aszimmetrikus kihívásokra jogszerû, szakszerû, szolgálatszerû
válaszokat adjanak.

Jómagam közel 30 éve dolgozom a rendõrség különbözõ – elsõsorban bûnügyi –
szakterületein, a KERA Magyar Nemzeti Iroda vezetõjeként immár több mint 7 éve
foglalkozom nemzetközi szakmai tanfolyamok, szemináriumok, hospitálások szer-
vezésével, lebonyolításával. Ezt megelõzõen korábban beosztott bûnügyi szakem-
berként, illetve középvezetõként, jelenleg a továbbképzések szervezõjeként, megva-
lósítójaként voltam és vagyok érintett a bûnügyi szakemberek továbbképzésében.
Ezért választottam ezt a kutatási témát. Éppen ezért is örülök különösen annak, hogy
az európai uniós rendészeti továbbképzéssel foglalkozó ügynökség, a CEPOL mel-
lett olyan, nem elsõsorban képzési feladatra létrehozott szervezetek, mint például a
FRONTEX, az EUROPOL is kínál képzési felületet. Mások pedig saját eredményei-
ket bocsátják rendelkezésre az eredményes továbbképzés megvalósítása érdekében,
mint például az EMCDDA vagy az OLAF.

A nem európai uniós, de mindenképpen európai léptékben mûködõ AEPC
(Európai Rendõrfõiskolák Szövetsége) illetve a magyar–osztrák közös alapítású
Közép-európai Rendõrakadémia (KERA, németül MEPA) ugyancsak számtalan ren-
dezvényével járulhat hozzá a megfelelõ egyéni rendészeti felkészültséghez, ezen
keresztül az egyes tagállamok és az Unió egészének biztonságához.

A hazai továbbképzés területén a 2/2013. BM rendelet a belügyminiszter irányí-
tása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetõkép-
zési rendszerérõl, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbankról szóló
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7 Biztonságpolitikai szemle. Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület,
Forrás: http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_id=4&cid=77
Letöltési idõ: 2014. 10. 31.

8 Forrás: www.inf.unideb.hu/konyvtarinfo/.../5_humaneroforras_men.ppt Letöltési idõ: 2014. 10. 14.



szabályozás9 kiváló keretet biztosít a rendõrök számára a szakmai tudásszint megtar-
tásához, fejlesztéséhez.

Amint azt a 1035/2012. (II. 21.) Korm. Határozattal elfogadott Magyarország
Nemzeti Biztonsági Stratégiája is megfogalmazza, maximálisan ki kell használni az
aszimmetrikus rendészeti kihívások elleni felkészülés lehetõségeit a hazai és az Euró-
pai Unió adta kereteken belül. A 49. pont szerint különös figyelmet kell fordítani „…
az új bûnözési jelenségek megismerésére, a legjobb gyakorlatok átvételére.”10 Mint ahogyan
azt Varga János 2013-ban Pécsett megfogalmazta, „… a képzés tervezhetõ, de hatékony-
sága függ a biztonsági kihívások idõbeni felismerésétõl és az azokra adott átgondolt reakcióktól
is. A konkrét reakciókat a képzési rendszer felépítése, állapota, az adott új biztonsági kihívások
jellege, megjelenési formái határozzák meg.”11 Éppen ezért a jövõben a szervezet által
nyújtott ismeretaktualizáló, fejlesztõ továbbképzési programoknak illeszkedniük
kell a munkakörökbõl fakadó képzési igényekhez; tekintettel kell lenniük a szerve-
zet, illetve a kihívásokat támasztó „környezet” jövõbeni fejlõdésére, változásaira is.
Ilyenek különösen a bûnözés változása, fejlõdése, új bûncselekményfajták megjele-
nése, a bûnözési arányok módosulása, a bûncselekmények jellegében bekövetkezõ
változások. A végrehajtó állomány fejlesztése az egyén és a szervezet közös érdeke.

Visszautalva a nemzeti biztonsági stratégiában foglaltakra, a jó gyakorlatok
átvétele mellett – egyetértve más e témában publikálók véleményével – megítélésem
szerint is

– „különösen nagyobb hangsúlyt kell helyezni a határokon, kontinenseken
átnyúló rendészeti együttmûködésre”;12

– a szakmai ismereteket aktualizáló, ismeretfejlesztõ továbbképzések szervezé-
sére, amelyek

– aktuális élethelyzeteket dolgoznak fel, azokhoz igazodva célcsoport-, téma-
és feladat-specifikusan, minõségbiztosítási rendszerhez kötötten, visszaté-
rõen, folyamatosan tartalmukat tekintve aktualizált képzésekként valósulnak
meg.

Az alap-, közép- és felsõfokú képzés, a szakirányú továbbképzések vertikális és hori-
zontális fejlesztése, valamint a hazai és külföldi szakmai ismeretszintet aktualizáló
továbbképzések együttes rendszere lehet az egyik helyes út – egy lehetséges válasz –,
amelyet az aszimmetrikus rendészeti kihívásokra adhatunk.
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9 2/2013. (I. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagja-
inak továbbképzési és vezetõképzési rendszerérõl, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetõi adat-
bankról. Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158730.261357, Letöltés: 2014. 10. 31.

10 1035/2012. (II. 21.) Korm. Határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról.
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146225.213089 Letöltve: 2014. 10. 30.

11 Varga János: Biztonsági kihívások – képzési reakciók. Pécsi Határõr Tudományos Közlemények XIV.
Pécs, 2013. 89 p.

12 Sallai János: A globalizáció nemzetközi kihívásai. Pécsi Határõr Tudományos Közlemények XIV.
Pécs, 2013. 40. p.
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Sallai János

A rendészet kihívásai napjainkban
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.135

A rendészet létrejötte valószínûleg az õsközösségek felbomlásához, az elsõ államok
kialakulásához köthetõ, ám pontos meghatározása források hiánya miatt nagyon
nehéz. Ugyanakkor megállapítható, hogy minden korban más-más aktuális kihívás
tette próbára a rendészet területén szolgálatot teljesítõket. Így az ókorban a tûzren-
dészet szabályozásáról maradtak fenn források, mivel a városlakók számára fõleg a
tûz jelentette az egyik fõ veszélyforrást. Késõbb az ipari forradalmak, a polgárosodás
eredményeként megváltoztak az élet és munkakörülmények. Ezáltal lényegesen
több veszélyforrás leselkedett a polgárokra, és hatványozottan jelentkezett a bizton-
ság iránti igény.

A magyar rendészet történetében Karvasy Ágoston 1862-ben megjelent Közren-
dészeti tudomány címû munkájából tudjuk, hogy „A közrendészeti tudomány (Polizey-
wissenschaft) azon elveknek foglalatja, melyeknek alkalmazása által az államban a fenyegetõdzõ
veszélyek és háborítások közvetlenül elháríttatnak, azoknak káros következtetései megszüntet-
tetnek vagy enyhíttetnek, és az emberek finomabb szükségletei, melyeket a magasabb mûveltség
kíván, kielégíttetnek. A veszélyek és a háborítások, melyeknek elhárítása a közrendészeti tudo-
mány tárgyát képezi, származhatnak vagy az emberek gonosz akaratából, vagy azoknak vigyá-
zatlanságából, vagy a természeti elemektõl, azaz az emberi akarattól független eseményektõl.”
Ezek a veszélyforrások az elmúlt két évszázadban megváltoztak, megsokszorozód-
tak, többek között a motorizáció elterjedésével, a légi forgalom rendszerbeállításával,
a hadi fegyverek robbanásszerû fejlõdésével.

A XX. század végén egy új társadalmi formával kellett megismerkednünk,
amely azóta életünk szerves részévé vált, ez pedig a globalizáció. A rendészet elméle-
tének egyik jeles kutatója, Szamel Lajos 1985-ben A modern rendészet fogalom és
következményei címû cikkében elemezte a rendészet elméletével foglalkozó német
és magyar tudósok (Stein, O. Mayer, Concha, Magyary stb.) nézeteit, továbbá közzé-
tette a rendészet fogalmát. E publikációban azonban nemcsak a rendészet elméleté-
vel, történetével, hanem jövõjével is foglalkozott és 1985-ben a következõkben látta a
rendészet jövõjének kihívásait, kockázatait:

– szervezett terrorizmus,
– a kormány érdekkörében létrejövõ maffiák, lobbyk elszaporodása,
– a fegyver- és kábítószer-kereskedelem világméretû üzletággá válása,
– a közélet világszerte észlelhetõ korrumpálása,
– az ipari technológia (géntechnológia, adatátviteli forradalom stb.) robbanás-

szerû fejlõdése miatt a személyiségjogok sérülése.1
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1 Szamel Lajos: A modern rendészet – fogalom és következmények. In: Jubileumi tanulmányok (40)
(szerk. Ádám Antal) Pécs, 1985. Janus P. Tudományegyetem és Jogtudományi kara. pp. 253–264.



1985 nagyon fontos a dátum. Ebben az idõben hazánkban még nem terjedt el a
globalizáció fogalma, és az arról alkotott nézetek. Ezért is jelentõsek Szamel Lajos
megállapításai a rendészet veszélyforrásait és az arra adandó válaszokat illetõen.

1985 óta – elõször fõleg az USA-ban, késõbb az egész világon – behatóan kutatják
a globalizáció témakörét. A globalizáció eredményeként napjainkban a Föld „globális
faluvá” zsugorodott.

Mára számtalan fogalom létezik a globalizációra, melyek közül számomra egyik
legjobban alkalmazható Ulrich Beck által leírtak, amely szerint: „A globalizáció a min-
dennapi cselekvés megtapasztalható határnélküliségét jelenti a gazdaság, az információ, az
ökológia, a technika, a transzkulturális konfliktusok és a civil társadalmak különbözõ dimenziói-
ban.” A Beck által megfogalmazottak közül kiemelném a határnélküliséget, amely a
világ hétköznapjaiban lehetõvé tette az áruk, a szolgáltatások, a munkavállalók, a
turisták szabad áramlását az egész glóbuszon, amivel egyben nagyon sok újabb
veszélyforrást teremtettek.

A globalizáció értelmezésénél – úgy gondolom – számunkra további segítséget
jelent Anthony Giddens meghatározása, amely szerint a „… globalizáció a világot átfo-
gó társadalmi kapcsolatok intenzitásának növekedése, amely révén távoli helyek úgy kapcsolód-
nak össze egymással, hogy az egyik helyen bekövetkezõ eseményeket sok kilométernyi távolság-
ban lejátszódó folyamatok befolyásolják, és viszont”. Giddens szerint, korunkban a térbeli
és idõbeli jelenlétet megkövetelõ „szemtõl szembe” kölcsönhatása csökken, ugyan-
akkor egyre inkább elõtérbe kerülnek a hely és az idõ kötöttségeitõl elszakadó gazda-
sági, társadalmi kapcsolatok.

Korunkban természetessé vált, hogy az internet, a mobil kapcsolattartás nem
igényel személyes jelenlétet az üzletkötés vagy más, hagyományos tevékenység vég-
zése (például pénzügyek intézése, utalások stb.). A globalizáció lényege pedig éppen
ez a változás. A hely és az idõ kötöttségeitõl elszakadó interakciók teszik lehetõvé azt,
hogy a földrajzi helyek, valamint az ott található szereplõk közötti kapcsolatok, köl-
csönös függésrendszerek is globális léptékûvé szélesedjenek.

A világ tulajdonképpen egy nagy faluvá zsugorodott, ahol mindenki függ min-
dentõl, mindenkitõl. Ma nem szabad azt mondani, hogy ami az USA-ban vagy Kíná-
ban történik, az messzi van, és nem érinthet bennünket Európában, vagy Magyaror-
szágon. (Gondoljunk a thaiföldi árvízre, amely miatt mikrochipek ottani gyártása
egy idõre leállt, ezáltal elmaradtak a Japánba való beszállítások, amelynek az európai
autógyártásra gyakorolt hatása nagyon rövid idõn belül bekövetkezett.)

A fenti bevezetõ után vázlatosan a globalizáció fõbb jelelemzõi következõk:
– a világ összekapcsoltsága;
– a növekedési kényszer erõsödése;
– gazdasági, kulturális homogenizáció, fogyasztói társadalom;
– a gazdasági polarizáció, a jövedelmi különbségek növekedése;
– a gazdasági, politikai hatalom koncentrációja a demokratikusan ellenõrzött

szférán kívül;
– túlnépesedés erõsödése;
– környezeti, szociális problémák erõsödése;
– állampolgári jogok eróziója;
– az információs és kommunikációs technológiák fejlõdése, gyorsulása.
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A fentiekbõl jól kivehetõ, hogy a globalizáció révén a világ nagy léptékû változáso-
kon ment át és ez jelenleg is zajlik. Mindezek nemcsak a gazdaságra, politikára,
hanem a rendészetre is hatással vannak, és a jövõben is hatással lesznek.

A világ kitárulkozása, az emberek szokásainak megváltozása, az ipari technoló-
giai fejlõdés felgyorsulása, az adatátviteli forradalom eredményeként az információ-
áramlás, a digitalizáció eredményeinek hétköznapivá válása egyben új veszélyforrá-
sok megjelenését is jelenti. Úgy gondolom, mindezt már 1985-ben jól látta Szamel
Lajos, ám természetesen mindent részletesen nem tudott prognozisztálni. Vélemé-
nyem szerint a globalizációs folyamatban az elkövetkezendõ idõszakban a követ-
kezõ fõbb kihívások, kockázatok jelentkeznek a rendészet területén:

– A világ összekapcsoltságából adódóan a szervezett bûnözés felerõsödése, a
cyber-bûnözés folyamatosan új lehetõségeket jelent a bûnözés elitjének szá-
mító cyber-bûnszervezeteknek. Így az adathalászoknak, akiknek célja, hogy
minél rövidebb idõ alatt a lehetõ legtöbb, anyagi haszonszerzés céljára jól
használható adatokat megszerezzék különbözõ módon (például e-mail,2 SMS
küldésével, internet alapú telefonálásra épülõ csalással), továbbá trójai prog-
ramok3 küldése. A határok nélküli és arctalan számítógépes bûnözés,4 ami
már önmagában sajátos és egyedi bûnüldözési kihívásokat teremt.5 Ezen
kívül új, de sajnos egyre elterjedtebb lehetõséget biztosít az internet a gyer-
mekek online szexuális zaklatására.

– A nemzetköziesedés, a személyek, a munkaerõ szabad áramlásának térnye-
rése, és az észak–dél közötti eltérõ életminõség miatti migráció, amely évente
több százmilliós vándorlást jelent a földön. A migrációra mára rátelepedett az
embercsempészés, a prostitúció, a gyermekkereskedelem, a szervezett bûnö-
zés, és más kiemelt bûncselekmények, amelyek kezelése, az ellenük való küz-
delem, a világ összes államának rendészeti szervei számára az egyik legna-
gyobb kihívás. A rendészeti szervek számára megnehezíti a fellépést, hogy a
migrációban negatív szerepet játszó szervezett bûnözés jelentõs anyagi hasz-
not húz, amely révén hozzájuthat a legmodernebb okmányhamisító eszkö-
zökhöz.
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2 Az adathalászat egyik legegyszerûbb, talán legkedveltebb módszere, hogy hamisított e-mail címrõl
figyelmeztetõ e-mailt küldenek egy adott bank nevében, majd jelszóváltoztatást (vagy PIN-kód azono-
sítást) kérnek, mely segítségével már be is tudnak hatolni a gondatlan, megtévesztett felhasználó
bankszámlájára. E módszer továbbfejlesztett változata, hogy a megtévesztett felhasználót e-mailben
küldött link megadásával egy adott weboldalra irányítják, amely az adott bank, hitelintézet, internetes
kereskedés honlapjának tökéletes másolata. Ezt követõen már egyszerû számukra a helyzet, és végre-
hajthatják a bûncselekményt, azaz vásárolhatnak, pénzt utalhatnak át a gondatlan felhasználó számlá-
járól.

3 A recept egyszerû, mivel mindannyian netezünk, netezés közben különbözõ fájlokat töltünk le, így a
nagyméretû adatcsomaggal együtt egy kicsi, nem kért trójai program észrevétlenül landol a gépün-
kön. Ez a trójai program, miután már „megtelepedett” könnyedén kezeli a bankmûvelet, amely révén
az indított utalás a célbankszámla számát kicserélésével a csaló bankszámlájára érkezik.

4 Egy példa a sok közül: az interneten keresztül, összehangolt „mûvelet” keretében néhány óraleforgása
alatt 26 ország bank automatáiból mintegy 45 millió dollár értékû készpénz eltulajdonítása. Forrás:
Interpol konferencia (ORFK) 2013. 05. 16.

5 Elhangzott: Interpol konferencia (ORFK) 2013. 05. 16.



– Az ipari-technológiai forradalmak, fejlõdés következtében mára szinte korlát-
lan lehetõség áll rendelkezésre bármilyen termék, okmány, valuta stb. kiváló
minõségû hamisítására. Így a termékek, okmányok beazonosítása komoly
nehézségek elé állítja a szakembereket. A tömegtermékek esetén az átlagfo-
gyasztó számára reménytelen az eredeti és a hamis termék közötti különbség
felismerése, ami számára akár végzetes is lehet (például élelmiszer, gyógyszer
termék vásárlása esetén) 3D-s nyomtatók szerepének felértékelõdése, elterje-
dése.

– Bár a terrorizmus születése nem köthetõ a globalizációhoz, de annak napja-
inkban történõ Földünk bármelyik pontján bekövetkezéséhez nagyobb lehe-
tõséget biztosít a globális világ.

– Globális felmelegedés hatására bekövetkezett katasztrófák, veszélyhelyzetek
rendészeti kihívásai (például az árvíz, a migráció, az édesvíz hiánya stb.).

– Földünk népessége a XX. században megháromszorozódott, mára túljutott a
7 milliárd lakoson. A kialakult demográfiai krízis, illetve a szegénység a világ
számos országában jelentõs kihívás elé állította az adott ország politikai veze-
tését, és társadalmi konfliktusokat generált, illetve a jövõben generálni fog.

– A környezeti ártalmak fokozódása és a gazdasági esélytelenség növekedés
következtében kialakult veszélyhelyzetek, katasztrófák rendészeti feladatai.

– A globalizáció zászlóshajói, a multinacionális vállaltok átalakították a gazda-
sági erõtereket, jelentõs politikai befolyásra tettek szert, amely által meggyen-
gítették a nemzetállamok befolyását, akaratát.

Természetesen minden kihívásra nem áll rendelékezésre azonnal hatni tudó megol-
dás, de az elmúlt idõszak tapasztalataiból merítve vannak olyan megoldások, ame-
lyek a kockázatok hatását csökkenthetik, még ha felszámolni azonnal nem is tudják.
Véleményem szerint az alábbi alternatívákat megoldási lehetõségekként kezelhetjük
a jövõben:

– Globális rendészeti kihívásokra globális, a kor színvonalán kommunikáló
szupranacionális rendészeti együttmûködést biztosító szervezet létrehozása.

– A nemzeti rendõrségnek tiszta rendészeti jellegû feladatrendszer biztosítása.
– A globális együttmûködés érdekében a nemzeti rendõrségeknél a harmoni-

zált nyelvképzés megvalósítása
– A globális rendészeti kihívások kezelésére, feltárására, globális rendészeti

kutatások elindítása, annak személyi, tárgyi és intézményi feltételeinek bizto-
sítása.

– A bûnözõk azonosítására képes több funkciós adatbázis létrehozása (például
a körözöttek digitális arckép-, hangazonosítása a világ bármely pontján).
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Istvanovszki László

A szervezett bûnözés elleni harc
új stratégiája és taktikája
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.139

„A szervezett bûnözés nem más, mint
a társadalom ellen folytatott gerillaháború.”

Lyndon B. Johnson, az USA 37. elnöke

A mai napon, ezen a konferencián nyilván sok hasznos és tudományos szempontból
értékes elõadás hangzik el az aszimmetrikus hadviselés témakörében, mint ahogy fon-
tos kutatások, disszertációk, cikkek és könyvek jelentek meg az elmúlt idõszakban. Az
elõadások zöme a témát fõleg a terrorizmus viszonylatában taglalja. Én – korábbi szak-
területemnek megfelelõen – korunk egy másik biztonsági kockázatának, a szervezett
bûnözésnek az oldaláról kívánom megközelíteni, ráadásul rendõri és büntetõjogi
szemszögbõl. Mi több, megpróbálom élesen elhatárolni e két kockázati formát okai,
motívumai és céljai, majd pedig az ellenük alkalmazható stratégia és taktika tekinte-
tében, egy ilyen behatárolt idejû elõadás adta lehetõségen beül.

Visszautalva az idézetre, elsõként vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy valóban há-
ború-e a szervezett bûnözés elleni küzdelem, melyre többek között több külföldi speci-
ális rendõri egység elnevezése utal, melyekben megtalálható a „combat” kifejezés.
Amennyiben összehasonlítjuk napjaink háborúit a történelem klasszikus összecsapá-
saival – például a mexikói kormányerõknek a kábítószerkartellekkel vívott, immáron
hét éve tartó, közel ötvenezer polgári áldozatot követelõ harcát a 201 évvel ezelõtti,
Népek Csatájának elnevezett Lipcsei Csatával – nem kell hosszasan magyaráznom mit
is jelent az aszimmetrikus hadviselés doktrínája. Államok és szövetségi rendszerek re-
guláris erõi vívják ezt a küzdelmet, a nemzeti és transznacionális, sõt transzkontinen-
tális bûnözéssel, kábítószerkartellekkel, bûnszervezetekkel, terrorszervezetekkel.

Második lépésként vizsgáljuk meg, azt a problémát, hogy korunk két, kiemel-
kedõ közbiztonsági kockázata: a szervezett bûnözés és a terrorizmus, mutat-e hason-
lóságot, átfedést, ebbõl kifolyólag kezelhetõk-e azonos módszerekkel? A kérdést
néhány évvel ezelõtt egy konferencia keretében az Európai Unió szakemberei is
megvitatták, majd arra a megállapodásra jutottak, hogy kimutatható módszerbeli és
bizonyos esetekben szervezeti átfedés, ám jól elhatárolható motívumaik és céljaik
miatt az ellenük való fellépés stratégiáját elkülönítve kell kezelni.1

Bûnüldözõ szemmel a nyilatkozat mögé tekintve valóban igazolható, hogy a
terroristák – fõleg eszközcselekményként – elkövetnek olyan bûncselekményeket,
melyek egyébként a szervezett bûnözés kategóriájába2 sorolhatók (embercsempészet,
gépjármûlopás, illegális kábítószer-kereskedelem, emberrablás, pénzmosás stb.).
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A szervezeti hasonlóság is igen meggyõzõ módon igazolható, amennyiben összeha-
sonlító elemzésnek vetjük alá a magyar büntetõtörvénykönyv bûnszervezetre és ter-
rorszervezetre vonatkozó meghatározásait:

TERRORISTA CSOPORT BÛNSZERVEZET

három vagy több személybõl álló három vagy több személybõl álló
hosszabb idõre szervezett hosszabb idõre szervezett
összehangoltan mûködõ összehangoltan mûködõ
csoport csoport
állam, nemzetközi szervezet kényszerítése, alkotmá-
nyos, társadalmi, gazdasági rend megzavarása, erõ-
szakos megváltoztatása, lakosság megfélemlítése,
személyek elleni erõszak alkalmazása, jelentõs
anyagi javak hatalomba kerítése, ezen célok elérésé-
ért más meghatározott bûncselekmények elkövetése
céljából

célja ötévi vagy azt meghaladó
szabadságvesztéssel büntethetõ
szándékos bûncselekmények
elkövetése

Az eltérés tehát nem módszereikben, még csak nem is feltétlenül szervezeti fel-
építésükben, sokkal inkább okaikban, céljaikban és motívumaikban keresendõ.

A terrorizmus motivációs céljait az ENSZ is vizsgálta. Megállapítása szerint a leg-
fõbb okok között a gazdasági javak egyenlõtlen elosztását (mely a szegénységet és
nyomort újratermeli), a szabadságjogok tömeges megsértését, továbbá a természeti
erõforrások gátlástalan kiaknázását azonosíthatjuk.3 A diagnózis láthatóan nem
újkeletû, azonban (elég csak a Közel-Keletrõl lassan az egész bolygónkra kiterjedõ
konfliktusra utalni) napjainkra is igazolható.

A szervezett bûnözés motívuma és hatásmechanizmusa valóban eltérõ, bur-
jánzó rákos daganatként telepszik rá a társadalomra és a gazdaságra, az erõszak és a
korrupció eszközeit, valamint saját normarendszerét tudatosan, célirányosan alkal-
mazva. Ami útjában álló akadályként befolyásolással eltávolítható azt megveszi, aki
nem korrumpálható azt pedig fizikailag megsemmisíti.

Igen jól igazolható mindez az olasz terrorizmus és az olasz maffia elleni küzde-
lem emblematikus alakjai: Falcone és Borsalíno bírók, Dalla Chiesa csendõrtábornok
tragikus sorsa által. Utóbbi élettörténete témánk szempontjából még egy fontos tanú-
sággal szolgál: õ volt az, aki képes volt felszámolni katonai eszközökkel és módsze-
rekkel a Vörös Brigádok terrorszervezetet, Palermo prefektusaként azonban csúnyán
alulmaradt a szicíliai maffiával szembeni harcban. Tehát a két biztonsági kockázat je-
lentõs különbséget mutat a vele szemben alkalmazható, alkalmazandó stratégiák és
taktikák vonatkozásában is.

Visszakanyarodva a konferencia tárgyához, próbáljunk arra a felvetésre rea-
gálni, hogy az aszimmetrikus hadviselés katonai doktrínájának alkalmazásával ered-
ményesen kezelhetõk-e az új biztonsági kihívások. Hogy egyszerûsítsem a kérdést,
Irak és Afganisztán után, Szaddam Husszein, Kadhafi és Bin Laden után stabilabb,
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biztonságosabb lett-e a világ? Vajon nem született-e helyükbe még nagyobb bizton-
sági probléma? Gondolok itt az igen agresszívan terjeszkedõ Iszlám Államra, a konf-
liktusok miatti migránsok milliókra, akik az új hazájukban a terrorizmus és a szerve-
zett bûnözés utánpótlását képezik. Megfelelõen kezeli-e tehát a világ ezeket a konf-
liktusokat?

A terrorizmussal mélyebben foglalkozó szakértõk szerint maga a probléma az
alábbi képlettel írható le:

TERRORIZMUS = MOTIVÁCIÓ + MÛVELETI KÉPESSÉG.

Talán a képlet jobb oldalán található két tényezõ aránytalanságában, aszimmet-
riájában kell keresni a kudarc okait. A mûveleti képesség célszerû és szükséges rom-
bolásán túl nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a motivációs okok csökkentésére.4

Ezzel megakadályozhatnánk a probléma újratermelõdését.
Felkészülésem során egy, e témakörben íródott doktori értekezést ajánlottak

figyelmembe. A szerzõ dolgozatában és kutatása során azt a hipotézist próbálta iga-
zolni, hogy az általa „… negyedik generációs kihívásnak definiált biztonsági kihívás nem
egyszerûen rendészeti és nem is egyszerûen katonai probléma, ezért a kizárólag rendészeti és
kizárólag katonai eszközök nem elegendõek”.5 Tökéletesen egyet lehet érteni a felvetéssel,
még e kettõ kombinálása esetén is figyelemmel kell lenni a feladatorientált ará-
nyokra.

Azonban én egy másik aszimmetriára is felhívnám a figyelmet, amit a kato-
nai-rendészeti eszközök és az igazságszolgáltatási eszközök aránytalansága mutat.
Amennyiben abból indulunk ki, hogy ezek a negyedik generációs kihívások, melye-
ket a terrorszervezetek és bûnszervezetek jelentenek, mind a szervezeti struktúra,
mind a tevékenység alapján a büntetõtörvény által szankcionált magatartások, az
eljárásoknak lehetõség szerint a bíróságok elõtt kell befejezõdni. A lehetõség szerint
kitétel azt jelenti, hogy minden esetben, ha az elfogás során nem tanúsítanak olyan
fegyveres ellenállást, mely a fegyverhasználatot indokolja.

A hazai kriminalisztika történetébõl is tudunk példákat felhozni arra, hogy
bizony megoldható a terrorszervezetek vagy éppen bûnszervezetek elleni felderítés
a jogállamiság keretein belül, a sikeres felderítés büntetõeljárást, majd pedig jogerõs
ítéletet eredményezhet. A rendszerváltás utáni korszak talán elsõ és legmegrázóbb
terrorcselekménye volt az 1991-es Ferihegyi úti robbantás, melyben a felderítést a
BRFK Életvédelmi Alosztálya folytatta. Már a nyomozás kezdetén is látni lehetett,
hogy a bûncselekmény motívumai és ennek megfelelõen elkövetõi is az országhatá-
ron kívül esnek, Oroszország, Németország és Közel-Kelet irányába mutatnak.
Ennek ellenére hagyományos és szisztematikus adatgyûjtés, szemle, szakértõi vizs-
gálatok történtek. Sok évvel késõbb, a német Vörös Hadsereg Frakció (RAF) felszá-
molása során a német kollégáknál keletkeztek azok az információk, melyek pontosan

RENDÉSZETI SZEKCIÓ

4 L. a Genfi Egyezmény megállapításait.
5 Kiss Álmos Péter: Negyedik generációs konfliktusok jellemzõi és tapasztalatai. Budapest, 2011. ZMNE.



illeszkedve a hazai nyomozáshoz, válaszokat (és tetteseket) eredményeztek az itthon
történtekhez.

Egy hasonló példa hozható a szervezett bûnözés kategóriájában. 1998 nyarán
nagy erejû pokolgép robbant Budapest belvárosában, az Aranykéz utcában, megölve
a magyar alvilág egy prominens személyét, ügyvédjét és további két vétlen járókelõt.
A cselekmény, a felderítési és nyomozási adatok szerint, része volt az évek óta tartó
magyarországi bandaháborúnak, mely hasonlóságot, sõt szervezeti és módszerbeli
átfedést mutatott a politikai pártok székházai, politikusok lakásai ellen végrehajtott
robbantásokkal. Ebben az esetben is bebizonyosodott, hogy a bûncselekménynek
jelentõs külföldi szálai is vannak. Hosszú és aprólékos felderítés, nyomozás vette
kezdetét nemzetközi együttmûködésben, mely több mint tizenöt év után éppen
most zárul a bíróság elõtt. A párhuzamosan lefolytatott szlovákiai parlamenti vizsgá-
latok feltártak egy háttérben húzódó titkosszolgálati akciót, mely Omega fedõnéven
futott, célja a térség destabilizálása volt az EU-integráció idõszakában.6

Ezeket a példákat annak alátámasztására hoztam, hogy igazoljam, miszerint a
katonai, nemzetbiztonsági és rendõri módszerek eredményesen kombinálhatók,
majd az igazságszolgáltatás rendszerébe terelhetõk.

– Tekintsük át mindezek után, hogy az Európai Unió keretein belül, illetve
nemzeti szinten milyen stratégiák és taktikák alkalmazhatók eredményesen a
szervezett bûnözés elleni harcban. Mindenekelõtt a szervezett bûnözés jel-
lemzõit kell pontosan meghatározni, ekkor van esélyünk bármilyen stratégiát
és taktikát ellene alkalmazni. Abból kell kiindulni, hogy valamilyen társas
elkövetési alakzatban ölt testet, ami lehet egy jól szervezett csoport, bûnszer-
vezet vagy éppen a maffiaszintet elérõ struktúra.

– Második jellemzõje, hogy tömeges illegális igényeket elégít ki, áruk vagy szol-
gáltatások formájában, nemzeti és nemzetközi keretek között.

– Mûködése során korrupciót és erõszakot alkalmaz, saját fegyverbeszerzési
csatornái vannak.

– Az illegálisan szerzett javakat tisztárra mossa, a legális gazdaságba fekteti.
Ezek a szempontok jelennek meg az EU Belsõ Biztonsági Stratégiájában, mely az öt
lépés a biztonságosabb Európa felé alcímet viseli. A legfontosabb biztonsági kockáza-
tok között állít fel rangsort, köztük van a súlyos és szervezett bûnözés és a terroriz-
mus.7 A taktikai ajánlások pedig az öt évre szóló akcióprogramokban jelennek meg,
például a korábbi nagy változásokat hozó Hágai Programban és a jelenleg futó Stock-
holmi Programban.

A szervezett bûnözés új irányai és módszerei új megközelítést igényelnek mind
tagállami, mind pedig közösségi szinten. Új doktrína a bûnügyi kockázatelemzésen
alapuló praokatív fenyegetettség-értékelés (korábban OCTA, most SOCTA), illetve
az elemzéssel interaktív módon támogatott új Európai Bûnügyi Hírszerzõ Modell
(ECIM) alkalmazása.
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Mint a Rendészettudományi Kar oktatója, örömmel számolhatok be arról, hogy
mindezek a változások a hazai bûnügyi tisztképzésben is megjelennek: meghirdet-
tük a bûnügyi hírszerzõ szakirányt, illetve a mesterszintû képzés új specializációkkal
bõvült, a szervezett bûnözéssel és a bûnügyi kockázatelemzéssel, kockázatkezeléssel.
Mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten a felderítõ munka taktikájának megha-
tározásakor nagy hangsúlyt kell helyezni a szervezett bûnözõ csoportok, bûnszerve-
zetek gazdasági hátterének feltárására, a felderítés és nyomozás során a bûnös ere-
detû anyagi források, eszközök felkutatására, lefoglalására, a gazdasági alapok szisz-
tematikus felszámolására. Az alkalmazott taktika része a bûnszervezetté válást
elõjelzõ információk beszerzése és folyamatos elemzése, megfelelõ indikátorok alkal-
mazása, melynek célja, hogy a magasabb bûnügyi kockázatot jelentõ bûnözõi struk-
túrák számát csökkentsük, a meglévõk felszámolásával és bomlasztásával, másrész-
rõl pedig az újak szervezõdésének megakadályozásával.

Összegzõ gondolatként megállapítható, hogy ezek a vizsgált biztonsági kocká-
zatok nem öröktõl fogva létezõk, nem is minden államban elõfordulók. Tehát a velük
szemben alkalmazott stratégiák és taktikák helyes alkalmazásával, a társadalmi, gaz-
dasági és politikai okaik és hátterük felszámolásával, a nemzetbiztonsági, katonai,
rendvédelmi és igazságszolgáltatási szervek tervszerû együttmûködésével meg-
szûntethetõk.

Sárkány István

A terrorizmus jelene és jövõje
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.143

Korunk egyik legfontosabb, legizgalmasabb kérdése, hogy Francis Fukuyama vagy
Samuel Huntington gondolatait igazolják-e a jövõnk történései. Fukuyama állás-
pontja szerint a történelem nem egyéb, mint nagy szétbomlások és újjászervezõdé-
sek sorozata. A modern demokráciákkal e sornak a végére értünk, az ideológiák közti
harc véget ért. Huntington állítása szerint az ún. endista álláspont téves, mert a politi-
kai ideológiák civilizációkon belüli összecsapását a vallás és a kultúra civilizációk kö-
zötti összecsapása váltja fel, melynek következtében a nyugati civilizáció csak egy lesz
a sok közül és nem is a legerõsebb. Ez utóbbi álláspont mérvadó dokumentációja a ke-
reszténységnek és az iszlámnak mintegy tizennégy évszázadon átívelõ, változó inten-
zitással, de mindig a hatalomért és a lelkekért folytatott küzdelme. Mindez történt
annak ellenére, hogy a Koránban foglaltak alapján kizárt, hogy az ember erõszak hatá-
sára vegye fel hitét, mert a 2. szúra 256. verse szerint: „Nincs kényszer a vallásban”.

Megállapítható az is, hogy bár a terrorizmus nem kizárólag az iszlám világ
sajátja, nem hagyható figyelmen kívül az a tényezõ, hogy az elmúlt évek leghírhed-
tebb akcióit az iszlám nevében követték el, s noha a terror kialakulásában, terjedésé-
ben nem tekinthetõ meghatározó tényezõnek a vallás, látni kell, hogy e folyamatban
a vallás mozgósító ereje rendkívül nagy. Az iszlám konzervatív tömegeire jellemzõ
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az állandóság, a homogenitás, a tekintélytisztelet, s így a nyugat sokszínûsége, válto-
zása, szabadsága beláthatatlan számára, amit fenyegetõ veszélyként appercipiál. Ez
utóbbiakat a létét fenyegetõ kihívásként éli meg, amire nem az általában vett iszlám,
hanem annak sivatagi szárnya a támadó etnocentrizmusára épülõ terrorakciókkal
válaszol. A terrorizmusnak a hitbe integrálásával a gazdagot szegényebbé, álláspont-
juk szerint ennek révén az elosztást igazságosabbá, a globalizációt az izoláció irá-
nyába, a centrumot a periféria felé fordulóvá kívánják változtatni.

E bevezetõ gondolatok tükrében kap különös jelentõséget korunk egyik legna-
gyobb kihívásaként a terrorizmus a prognosztizálhatósága. A tárgyban az elõrejel-
zést nehezíti a terrorizmus nemzetközileg elfogadott, egységes definíciójának hiá-
nya. Az ellene történõ fellépést pedig az, hogy a terrorista irregulárisan, rejtõzködve,
láthatatlan ellenségként, hadüzenet nélkül harcol. Nem könnyít a helyzeten az sem,
hogy ha az elkövetõ számára cselekménye túlélésének nincs jelentõsége, az a bünte-
tés visszatartó hatására épülõ biztonság struktúráját teljesen erodálja, s fokozottan
elõtérbe helyezi a megelõzõ biztonsági intézkedések – esetenként jogkorlátozással
járó – rendszerét.

A tárgyban a prognózisok két típusa ismert. Az egyik kifejezetten a terrorizmus
várható alakulásával, minõségének, jellegének módosulásával, a másik a nemzeti
és/vagy a nemzetközi terrorizmus jövõjét közvetve befolyásoló feltételrendszerrel
kapcsolatos. Ez utóbbi körben különösen jelentõs az Egyesült Államok Nemzeti Hír-
szerzési Tanácsának (National Intelligence Council – NIC) Global Trends 2025:
A Transformed World címû nagy jelentõségû, a világrend, a gazdasági és a katonai ha-
talom átrendezõdésérõl, a klímaválságról szóló, 2008. november 19-én közzétett,
hosszú távú prognózisa, melyben a 2025-ig, sõt több tekintetben 2050-ig terjedõ idõ-
szakban bekövetkezhetõ változásokat összegezte. A továbbiakban az elõadásban em-
lített elõrejelzések a hivatkozott prognózisra épülnek.

Valamennyi ismert amerikai elõrejelzés a nemzetközi terrorizmus globalizáló-
dását, a terrorszervezetek irányításának virtuálissá válását, eszköz- és módszertárá-
nak folyamatos megújulását, az USA külföldi érdekeltségeinek, objektumainak
növekvõ fenyegetettségét és a potenciálisan veszélyeztetett személyek körének szé-
lesedését jelezte. Kiemelték a terrorszervezet tömegpusztító eszközök megszerzé-
sére irányuló erõfeszítéseinek növekedését.

Több anyag figyelmeztetett, hogy a „szétszóródó”, virtuálisan irányítottá vált
al-Kaida – az elektronikus, információs bázisra támaszkodva – központ nélküli, önál-
lóan tevékenykedõ terrorcsoportokra esik szét. Kiemelték: a radikális politikai iszlám
2025-ig potenciális tényezõ marad a közel-keleti térségen kívül is és hatásait – fõként
a szokásaikat, hagyományaikat makacsul õrzõ migránsokat és a társadalom pere-
mére szorultakat illetõen – Európára is törekszik átterjeszteni.

A nemzetközi terrorizmus jövõjét befolyásoló tényezõk

A nemzetközi terrorizmus jövõjét kedvezõ irányban befolyásoló tényezõk például
– a 2001. szeptember 11. utáni nemzetközi összefogás, a globalizált terrorizmus

elleni küzdelem globalizálódása, a demokratikus államok terrorizmus elleni
szövetsége;
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– Oroszország és Kína csatlakozása az Egyesült Államok nemzetközi terroriz-
mus elleni küzdelméhez;

– Oszama Bin Laden 2011. május 2-án történt likvidálásával az al-Kaida elvesz-
tette karizmatikus vezérét;

– az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, valamint az Európai Unión
belüli, a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos titkosszolgálati források cse-
réjének fejlõdése;

– a katasztrófa-megelõzési szervezet terrorcselekmények következményeinek
csökkentésére, minimalizálására való felkészítése.

Kedvezõtlen hatások például
– az elõ- és közép-ázsiai, továbbá a közép- és dél-afrikai térség egyes államainak

és területi egységeinek súlyos társadalmi, politikai, gazdasági ellentmondás-
októl, etnikai, vallási feszültségektõl terhes viszonyai;

– a közel-keleti térség békéjének veszélyeztetettsége;
– a demokrácia erõszakos exportjának kísérlete és csõdje a társadalmi, gazda-

sági fejlõdés alacsonyabb fokán megrekedt Afganisztánban és Irakban;
– az Iszlám Állam megjelenése.

Új kihívások

Az új kihívások körébe az utóbbi évtizedek során bekövetkezõ jelentõs nemzetközi,
társadalmi, gazdasági, politikai, civilizációs, vallási, etnikai, természeti, környezeti
változások sorolhatók. Ezek világviszonylatban közvetve kedvezõtlen irányban befo-
lyásolhatják a nemzetközi terrorizmus alaktanát, oksági hátterét, komplex következ-
ményeit, megelõzését, továbbélését és jövõjét. A továbbiakban – ezek közül – a legfon-
tosabbakat összegezem:

– Az Európai Unió és tagállamai nemzetközi pozícióinak gyengülése.
– A Nyugat erkölcsi, kulturális hanyatlása, politikai megosztottsága.

Huntington külön is kiemeli, hogy a Nyugat jövõje s más társadalmakra gya-
korolt hatása nagyrészt attól függ, hogy képes-e megbirkózni azokkal a ten-
denciákkal, melyek a muzulmán és ázsiai erkölcsi fölény veszélyével fenye-
getnek.

– A nyugati civilizáció abszolút és relatív demográfiai zsugorodása. „1910-ben a
föld 1,6 milliárd lakosa közül 40% tartozott a nyugati civilizáció politikai fennható-
sága alá. 2025-re a 8,5 milliárdra becsült lakosságnak csak 10,1%-a fog oda tartozni.”

– Az új, a közel- és távol-keleti nemzetközi feszültségforrások kialakulásának
következményei.

– Új világrend kialakulása elsõsorban az Egyesült Államok és Kína, továbbá az
USA és Oroszország között viszonylatban; Kína és India világhatalmi pozíció-
jának erõsödése.

– A demokrácia és a jogállamiság exportjának erõltetése azokba a térségekbe,
ahol sem feltételei, sem hagyományai nincsenek.

– Huntington következtetése szerint a jövõ veszélyes összeütközéseit valószí-
nûleg a nyugati arrogancia, az iszlám intolerancia és a kínai magabiztosság
robbanó elegye okozza majd.
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– Az atomhatalmak számának növekedése. Ha Irán is elõállítja, egy sor ország
is ürügyként használva fejlesztésbe foghat.

– A prognózis szerint a második világháború után kialakult nemzetközi rend
2025-re teljesen átalakul: megerõsödnek az új nagyhatalmak, a globális gaz-
daságban egyre nagyobb szerephez jut a Kelet; az USA gazdasági hatalma
csökken (2025-re az Egyesült Államok csupán egyike lesz a nemzetközileg
szerephez jutó tényezõknek, ennek megfelelõen csökken az USA világpoliti-
kai dominanciája); a globális gazdaság motorjaivá egyre inkább a megerõsödõ
keleti nagyhatalmak válnak.

– A feltörekvõ BRIC-államok (Brazília, Oroszország, India és Kína, idõközben a
Dél-Afrikai Köztársasággal kiegészülve BRICS-államok) felgyorsult gazdasági
fejlõdésükkel az Egyesült Államok szintjének közelébe történõ felzárkózása.

– A korábban kettészakadt társadalmakban – a globalizáció hatására – kialakul
egy harmadik harmadnyi, az esélytelen kirekesztettek lakossági rétege.
Gönczöl Katalin szerint a globalizáció társadalmi következményeként hama-
rosan a Föld lakosságának egyharmada is képes lesz megtermelni a teljes
népesség számára szükséges javakat. A kétharmadnyi többségbõl egyharmad
helyzete bizonytalan, a piac befogadó képességének megfelelõen alakul, és
kedvezõbb helyzetekben a szolgáltatások területén találja meg státuszát.
A harmadik harmadnyi lakosság pedig állás és foglalkozás nélkülivé, gazda-
ságilag haszontalanná, társadalmilag feleslegessé válik. Mindezek miatt a
kirekesztettek elõbb vagy utóbb az egész társadalom számára biztonsági koc-
kázatot jelentenek. Álláspontja szerint a kirekesztettek közül kerülnek ki a
legaktívabb társadalomellenes és lázadó erõk, továbbá a devianciák, különös-
képpen a vagyon elleni és az erõszakos bûncselekmények leendõ elkövetõi és
a terroristák.

– A világ fejlett és legfejlettebb államai nem képesek a harmadik világ gazdasági
talpra állításának anyagi, pénzügyi fedezetét biztosítani.

– A „harcos iszlám” nemzetközi terjeszkedése, az iszlám további radikalizáló-
dása.

– 2010. óta a muzulmánok és a keresztények közötti ellentéteknek a korábbinál
jelentõsebb kiélezõdése, a vallási alapú erõszak, a támadó muzulmánok és a
védekezõ keresztények közötti összecsapások elõfordulásának gyakoribbá
válása.

– A felderítést nehezítõ tényezõ a nyugati államok állampolgáraiként élõ (akár
ott is született) – áttért, vagy már eleve muszlim – szélsõséges vallási nézetek
rabjává válók számának növekedése.

– A volt Szovjetunió és Jugoszlávia területén a „vegytiszta” nemzetállamok vízió-
ját kergetõ erõk a terrorizmus új táptalaját jelentik.

– Az éghajlati viszonyok visszaállíthatatlan megbomlása.
– A világ népességének 8–9 milliárd fõre növekedése következtében jelentkezõ,

az alapvetõ élelmiszerekkel való ellátatlanság veszélye, a szociális egyenlõt-
lenségek elmélyülése.

– Számolni kell az egészségügyi helyzet általános romlásával, új fertõzõ beteg-
ségek terjedésével.
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– Növekvõ környezeti katasztrófák bekövetkezése.
– Fontos veszélyforrás a tömegpusztító fegyverek elterjedésének lehetõsége.
– Végül utalni kell a globális informatikai rendszerek megnövekedett sebezhe-

tõségére.
A jövõre vonatkozó legborúsabb feltételezés szerint a terrorizmus viszonylag rövid
idõn belül nukleáris jelleget ölthet. Ebben az esetben nem ormótlan rakéták, hanem
bõröndök és hátizsákok lesznek a hordozó jármûvek.

A jövõ terrorizmusa

Az eddigiek alapján egyértelmû, hogy a terrorizmus Oszama a Bin Laden halálával
nem ért véget. Huntington szerint napjainkra lezárult a dekolonizáció folyamata, és
a gyarmati függetlenségi háborúkat felváltották a függetlenné vált országok közötti
konfliktusok. 2001. szeptember 11. óta világossá vált, hogy a „nagy háborúkat” a
nemzetközi terrorizmus váratlan támadásai válthatják fel.

Ami a jövõt illeti a hagyományos eszközökkel megvalósított, nagyobb vesztesé-
geket okozó terrortámadásokkal a világon bárhol számolhatunk. A terroristák által a
jövõben használni kívánt eszköznek kicsinek, olcsónak, könnyen szállíthatónak, a
helyszínen könnyen beszerezhetõnek és/vagy elõállíthatónak, nagy félelmet keltõ-
nek kell lennie. Emiatt az összehangolt több kicsi támadás nagyobb veszélyt, jelentõ-
sebb közösségi félelmet válthat ki.

A jelen és a jövõ viszonylatában röviden foglalkozni kell napjaink leghírhedtebb
terrorista szervezetével, az Iszlám Állammal (más néven Iraki és Levantei Iszlám
Állam vagy Iraki és Szíriai Iszlám Állam), mely magát kalifátusnak kikiáltva a világ
minden muszlimja fölötti vallási fennhatóságot hirdeti. Megalakulását 2014. június
29-én proklamálta egyszemélyi vezetõje: Abu Bakr al-Bagdadi, aki magát Mohamed
leszármazottjának tekinti. A Bagdadi Egyetemen PhD fokozatot szerzett, s az inter-
neten lévõ fotója – az ott írtak szerint – egy korábbi rabosítása során készült, s az Abu
Bakr név megegyezik a Mohamedet követõ elsõ kalifa nevével.

Az Iszlám Állam állami feladatokat, funkciókat nem lát el, az ENSZ BT hivatalo-
san is terrorszervezetnek minõsítette, melyet egyetlen állam sem ismert el. A terror-
szervezet az iszlám hit és a saria (az örökérvénnyel bíró isteni kinyilatkoztatás által
szentesített vallásjog) kíméletlen értelmezésével brutális – irgalmat nem ismerõ –
erõszakot alkalmaz síiták és keresztények ellen.

* * *

Összegezve: a nemzetközi terrorizmus jövõjének, a jövõ terrorizmusának kilátásai
lehangolóak és nyugtalanítóak. Az elmúlt évtizedek és napjaink terrortámadásai azt
igazolják, hogy a nemzetközi terrorizmus felett nem lehetséges a teljes gyõzelem. Az
afganisztáni háború tanulságai megerõsítették, hogy a terrorizmus, mint ideológiai,
politikai mozgalom ugyan megrendült, de halálos sebet nem kapott. Az Oszama Bin
Laden személye elleni mûveletek is csak közel tíz év alatt értek be. A történtek arra
utalnak, hogy a nemzetközi és a nemzeti terrorizmus nemcsak korunknak, de a
jövõnknek is az egyik negatív jellemzõje, az emberiség történetének sajátos, változó
intenzitású, apokaliptikus kísérõ jelensége marad.
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Beigazolódott, hogy a demokratikus államok éppen társadalmi berendezkedé-
sük jellege, a jogállamiság követelményrendszerének érvényesítése folytán – a terro-
rizmussal szembeni harcban – bizonyos értelemben védtelenek. A terrorcselekmé-
nyek megelõzését, elhárítását teljes bizonyossággal egyetlen hatalom sem garantál-
hatja. De beigazolódott az is, hogy korunkban a demokrácia exportja is sokkal
bonyolultabb, mint ahogyan korábban az amerikai vezetés gondolta.

Bár a bevezetõben feltett kérdésre csak a jövõ adhat választ, mégis a jelen törté-
nései tükrében megállapítható, hogy a huntingtoni álláspont látszik beigazolódni.

Az elõadás összegzése és konklúziójaként hivatkozom egy minden tekintetben
mértékadó véleményre: II. János Pál pápa fogalmazott úgy, hogy a „… hívõknek – tar-
tozzanak bármely valláshoz is – azt kell hirdetniük, hogy soha nem lehetünk boldogok egymás
ellenében”.

Szuhai Ilona

A terrorizmus sajátos formája Törökországban
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.148

A terrorizmus általános helyzete

Törökország több évtizede prioritásként kezeli a terrorizmust. Napjainkban is aktívak
a szeparatista és a szélsõséges csoportok az országban. A legjelentõsebb szeparatista
szervezet a Kurd Munkáspárt (török nevének betûszava: PKK), amelyet terrorszerve-
zetként tart nyilván Törökország mellett az EU és az USA is. A PKK többször megvál-
toztatta elnevezését (Kurd Szabadság és Demokrácia Kongresszusa – KADEK, illetve
Kurd Népi Kongresszus – KONGRA-GEL), és ernyõszervezeteket hozott létre. A Kurd
Közösségek Uniója – KCK mozgalom igyekszik valamennyi kurd politikai csoportot
tömöríteni. A PKK-n kívül több kisebb baloldali terrorcsoport is jelen van az országban.
Ezek közül a legfontosabb a Forradalmi Népi Felszabadítási Párt/Front – DHKP-C,
amely 2013-ban egy súlyos, halálos áldozatokkal járó öngyilkos robbantást hajtott
végre az ankarai USA nagykövetség ellen, az indokolás szerint a csoport az USA kül-
politikája ellen lépett fel a támadással. A vallási alapú terrorszervezetek 2001. szeptem-
ber 11. után kerültek a középpontba. Törökországban mintegy 10 ilyen szervezet is-
mert, azonban az al-Kaida és a török Hizbullah kivételével a többi csaknem megszûnt.

Politikai és katonai vezetõk gyakran hangoztatják, hogy a PKK olyan Törökor-
szágnak, mint az al-Kaida az USA-nak.1 A PKK törökországi tevékenységének gyö-
kerei azonban összekapcsolódnak a történelemmel.
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Történelmi gyökerek

Ma a 25–30 millióra becsült kurd népesség az egyik legnagyobb olyan etnikai csoport,
amely saját állam nélkül létezik Törökország, Irán, Irak és Szíria területén.2 A kurd-
kérdés egyidõs a modern Törökországgal. A modern Török Köztársaságnak köz-
ponti eleme a nacionalizmus. Az eszmevilág alapvetõ részét képezi. A nacionalizmus
szellemében történõ nevelés már az általános iskola legalsó osztályában elkezdõdik
és a késõbbiekben is egy általánosan használatos „eszköz” a politika számára.3

Az Oszmán Birodalom szétesését követõ sèvres-i szerzõdés 1920-ban nemzetkö-
zileg elismerte a kurd népnek az autonómiához és a függetlenséghez való jogát.
1923-ban azonban a lausanne-i békeszerzõdés megpecsételte a törökországi kurdok
sorsát. Ebben a szerzõdésben ugyanis felülvizsgálták és részben megváltoztatták a
sèvres-i békeszerzõdést. A lausanne-i szerzõdés értelmében, Törökországban csak
vallási kisebbségek léteznek, tehát a muzulmán vallású kurdokat nem tekintik
kisebbségnek, ezért kisebbségi jogokat sem követelhettek a múltban. Kemal Atatürk
nacionalista politikájának egyenes következménye lett az a több mint 30 kurd láza-
dás, melyek ellenére a török vezetés a kurd nép teljes asszimilációját tûzte zászlajára,
s ennek során bezárták a kurd iskolákat és megtiltották a kurd nyelv használatát.4

Abdullah Öcalan, színrelépésével azonban változott a helyzet, és a hirtelen feltá-
madó kurd nemzettudat több ezer, mindenre elszánt ellenséget szült Törökország-
nak. Az 1978-ban megalapított PKK klasszikus sztálinista struktúra szerint épült fel,
tagsága és vezetõi ismertek.5 A szervezet 1984-ben kezdte meg fegyveres harcát az
önálló Kurdisztán megteremtéséért. A szervezet vezetõjét 1999-ben halálra ítélték, a
büntetést azonban 2000-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatták.

Módszerek

A PKK kétféle módszert alkalmaz. Egyrészt a katonai egységek elleni támadások jel-
lemzõk a vidéki területeken, másrészt a robbantásos merényletek a városközpontok-
ban, melyek egyre több civil halálát és sérülését okozzák. A legtöbb polgári áldozatot
követelõ merényletért a Kurdisztáni Szabadság Sólymai – TAK vállalta a felelõsséget.
Ez a szervezet Öcalan elfogása után vált ki a PKK-ból, és elkötelezett a fegyveres harc
folytatása mellett. 1984-ben a harcok még csak vidéki akciókra korlátozódtak, majd
az 1990-es években sorozatban követtek el városi terrorcselekményeket. Fõ célpont-
jaik minden esetben a török államiság megtestesítõi, a kormányzati tisztviselõk (álla-
mi alkalmazottak, köztük pl. tanárok) a katonaság és a csendõrség. A harcok súlyos-
sága miatt 1987-ben szükségállapotot vezettek be az érintett délkelet-anatóliai tartomá-
nyokban, amelyet csak 2002-ben oldottak fel. A nyilvánvaló korlátok és hiányosságok
ellenére a PKK mégis egyszerû, radikális baloldali csoportosulásból képes volt egy jól
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2 Maya Arakon: Kurds at the transition from the Ottoman empire to the Turkish Republic. Turkish
Policy Quarterly, Vol. 13, No. 1, 2014 Spring, 139.

3 Balázs Judit: Törökország Kelet és Nyugat között. 2009, Budapest – Kairó, 119.
4 Balázs Judit: i. m. 173.
5 Balázs Judit: i. m. 180.



mûködõ, politikai és fegyveres szárnnyal rendelkezõ, Törökországra és Európára is
kiterjedõ szervezetet létrehozni. Noha egy konvencionális háborúban a török hadse-
reggel nem tudja felvenni a harcot, ellenben a gerilla harcmodort alkalmazó PKK
eddig sikerrel élte túl a török fegyveres erõk újabb és újabb offenzíváit is.6

2011-ben a súlyos terrortámadások felerõsítették a török kormány kritikáit Euró-
pával szemben annak ellenére, hogy Törökország és az Európai Unió között hosszú
évek óta párbeszéd folyik a terrorizmuselleni harc kérdésében. A kritikák szerint
egyes EU-tagállamok megengedõk a PKK-val szemben és az európai hatóságok nem
fogják el a PKK-aktivistákat. Törökország sokkal határozottabb és konkrétabb terror
elleni együttmûködést vár az európai partnerországoktól. Törökország hosszú ideje
sérelmezi, hogy a PKK pénzügyi támogatáshoz jut Európából, s azzal vádol bizonyos
országokat, hogy így közvetve vagy közvetlenül támogatják a terrorszervezetet.7

2013-ban a kormány úgy vélte, hogy a PKK célja a polgárháború kirobbantása Török-
országban, amelyhez az arab tavaszt egy lehetõségnek tekinti. A terrorszervezet har-
cokat kezdeményezett a katonasággal a török városokban és azt a benyomást akarta
kelteni, hogy Törökországban a Szíriához hasonló feszültség alakult ki.

Olyan esetek is elõfordultak, hogy településeket akart a csoport az ellenõrzése
alá vonni (Semdinli), amelynek következtében helyi háború alakult ki a szervezet és
a hadsereg között.8

A terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem összekapcsolódik az illegális migráció-
val. A török hatóságok szerint az ország területén mûködõ terrorista szervezetek részt
vesznek az európai országokba irányuló illegális migráció szervezésében.9 Elõsegítik a
Törökország keleti részérõl induló utazást, majd Európában támogatják a migránsok
letelepedését. Viszonzásul pénzt kap a PKK, és arra kényszeríti a migránsokat, hogy
lojálisak legyenek a szervezethez, vagy ha nem tudnak fizetni, a szervezet tagjává vál-
nak. A nagyszámú migráns között könnyen bejuthatnak az EU-ba a terrorizmus céljával
érkezõk. Az illegális migrációs és a kábítószer-csempészési útvonalak gyakran azonosak.
Az Europol terrorizmusról szóló éves jelentése10 megerõsíti, hogy Európa továbbra is
finanszírozó és logisztikai terület, illetve menedék a PKK részére.

A békefolyamat

A kurdkérdés hivatalos megítélésében 2005-ben fordulat következett be. Erdogan,
akkori miniszterelnök kijelentette, hogy „csak a demokratikus hiányosságok megszünteté-
sével és a kurdok lakta térség gazdasági problémáinak együttes orvoslásával lehet kezelni a
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6 Egeresi Zoltán: A PKK: marxista terrorszervezetbõl nemzetépítõ gerillasereg?
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-2-07-Egeresi.pdf
(Megnyitva: 2014. november 9.)

7 http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-puts-more-pressure-on-europe-to-curb-pkk
-activities_261436.html (Megnyitva: 2012. február 8.)

8 Egeresi Zoltán: Békefolyamat Törökországban: útban a történelmi kiegyezés felé? MKI-tanulmányok
T-2013/11. 7.

9 Személyes interjú, 2011. Ankara.
10 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT). 9. https://www.europol.europa.eu

/sites/default/files/publications/europol_tsat14_web_1.pdf (Megnyitva: 2014. november 19.)
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szélsõséges, szeparatista erõk által támasztott kihívást”. Ez a kijelentés óriási viharokat ka-
vart és megosztotta a török társadalmat, annak ellenére, hogy a kérdés megoldását az
„egy állam – egy nemzet – egy zászló” keretein belül képzelték el. Egyik oldalon a
török nacionalistákat, másikon az önállóságukért küzdõ kurd kisebbség tagjait (a
PKK tagjait és szimpatizánsait) találjuk.11

2009-ben az ún. kurd-nyitás keretében a kormány széleskörû párbeszéddel
kezdte a kurdkérdés kezelését. Késõbb titkos tárgyalások is folytak a háttérben a
PKK képviselõivel, majd a szervezet bebörtönzött vezetõjével. Mindezek eredmé-
nyeként 2013 márciusában Öcalan egyoldalú tûzszünetre szólított fel a szélesebb
békefolyamat részeként. Ankara pedig kijelentette, hogy nem indít támadásokat a
militánsok ellen. 2013-ban megkezdõdött a PKK militánsainak kivonulása Törökor-
szágból. 2014 októberében azonban török harci gépek PKK-célpontokra tüzeltek az
iraki határ közelében. Az incidens fokozta az ország délkeleti részén a kurdok közötti
haragot, ami azért alakult ki, mert Ankara nem avatkozott be a Kobane-t támadó Isz-
lám Állam ellen.12 Davutoglu miniszterelnök novemberi nyilatkozata szerint azon-
ban a PKK nem teljesítette a fegyverletételt és a kivonulást, ahogyan ígérte.13

Új kihívások: Kobane és a PKK rehabilitációja

A magát Iszlám Államnak nevezõ szervezet támadásai Észak-Szíriában, a török
határnál fekvõ Kobane városánál azt eredményezték, hogy a kurd harcosok az
észak-iraki gerillák támogatásával védik a települést. Jelentõs presztízst szereztek
maguknak azzal, hogy képesek voltak befolyásolni az összecsapások kimenetelét és
a geopolitikai helyzetet. Az USA Iszlám Állam elleni stratégiájának része a kurd geril-
lák felfegyverzése és kiképzése.

Politikusok és elemzõk egyenesen azt latolgatják, hogy talán ez lehet az alkal-
mas pillanat arra, hogy megfosszák a PKK-t a „terrorista” jelzõtõl.14

Összegzés

Reális az a feltételezés, hogy a demokratizáló folyamat erõsíteni fogja Törökország
egységes struktúráját. A belsõ konfliktusok megoldásával erõsebb belpolitikai lég-
kört teremthet.15 A Kobane-val kapcsolatos határozott török álláspont, a törökországi
demonstrációk leverése és a tûzszünet megsértése történelmi fordulópontot terem-
tett a PKK-val megkezdett békefolyamatban, amelynek célja a harminc éve tartó és
több mint negyvenezer áldozatot követelõ fegyveres összecsapások lezárása. A béke-
folyamat kudarca súlyos következményekkel járhat a NATO-tagállam és az EU-ba
igyekvõ Törökország számára.
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Kiss Lajos

Az európai határrendészeti oktatás és képzés
területén elért eredmények és a fejlesztés
lehetséges irányai
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.152

Természetesen felmerül a kérdés, hogy egy aszimmetrikus hadviseléssel foglalkozó
konferencián van-e létjogosultsága az európai határrendészeti oktatás és képzés te-
rületén elért eredményekrõl és a fejlesztés lehetséges irányairól beszélni.1 Hatással
lehet-e az aszimmetrikus hadviselés az európai határrendészeti oktatás és képzés fej-
lõdésére? Biztonsági kockázatot jelenthet-e, ha a határellenõrzés területén nem meg-
felelõen felkészített tisztviselõk dolgoznak?2

Elõadásomban elõször kérdéseimet válaszolom meg, majd röviden bemutatom
azokat az eredményeket, amelyeket a közösség az egységes és magas színvonalú ha-
tárellenõrzés megteremtése érdekében elért.

Hatással volt-e az aszimmetrikus hadviselés az európai határrendészeti oktatás és képzés fejlõ-
désére. Biztonsági kockázatot jelent-e a határõr tisztviselõk eltérõ színvonalú felkészítése a
schengeni térségben?

Kérdéseimet a különbözõ uniós dokumentumokban megfogalmazott állításokkal vá-
laszolom meg. Az Európai Tanács 2001. 12. 14–15. között megtartott leakeni, a 2001.
szeptember 11-ei merényleteket követõ elsõ ülésén az alábbiakat fogalmazta meg:
„Az Unió külsõ határainak eredményesebb ellenõrzése segíteni fogja a terrorizmus, az illegális
migrációs hálózatok és az embercsempészet elleni küzdelmet. Az Európai Tanács arra kéri az
Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy dolgozzanak ki egy elgondolást a külsõ határok ellen-
õrzésért felelõs szervezetek közötti együttmûködés megteremtése érdekében és vizsgálják meg
annak feltételeit, milyen szervezeti keretek között vagy közös szervezet keretében valósítható
meg a külsõ határellenõrzés.”3 Ez a megállapítás egyértelmûen bizonyítja, az Európai
Tanács úgy értékelte, az Európai Unió külsõ határainak eredményesebb ellenõrzése
– az illegális migrációs hálózatok és az embercsempészet elleni eredményesebb fellé-
pés mellett – hozzájárul a terrorizmus elleni hatékonyabb fellépés megteremtéséhez is.
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1 Az európai határrendészeti oktatáson és képzésen területileg ebben az esetben a schengeni térség országait
és a határrendészeti oktatás és képzés területén a schengeni térséggel együttmûködõ országokat értem.
Tartalmát tekintve azokat a folyamatokat és eseményeket tekintem az európai határrendészeti oktatás és
képzés részének, amelyek a teljes schengeni térségben kívánták elõsegíteni az egységes és magas színvona-
lú határrendészeti oktatás és képzés megteremtését és ennek a FRONTEX által történõ koordinálását.

2 Elõadásomban tényként fogadom el, hogy a 2001. szeptember 11-ei merényletek az aszimmetrikus
hadviselés sajátos megjelenési formái és ezen keresztül vizsgálom, hogy az aszimmetrikus hadviselés
milyen hatással volt az európai határrendészeti oktatás és képzés fejlõdésére.

3 Presidency Conclusions: European Council meeting in Laeken 14 and 15 December 2001. pp. 12.
Letöltve:http://www.unhcr.org/refworld/type,RESOLUTION,COUNCIL,,3ef2ceb44,0.html
(megtekintve:2012. 04. 14.)
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A 2002 februárjában megjelent Schengeni katalógus4 fogalmazta meg azt az új fi-
lozófiát és követelményrendszert, amelyet az Európai Unió az egységes és magas
színvonalú határellenõrzés érdekében kívánt megvalósítani. Leírta a négyszûrõs ha-
tárbiztonsági modellt és a schengeni acquis helyes alkalmazásának minimumkövetel-
ményeit.

A külsõ határok eredményesebb ellenõrzésének egyik feltételeként az alábbi
képzési követelményeket határozta meg a külsõ határokon szolgálatot teljesítõ ha-
tárõr tisztviselõkre vonatkozóan: „Általános szabályként, a határrendészeti feladatokat
végrehajtó állománynak speciálisan kiképzett, megfelelõ szakmai háttérrel rendelkezõ szemé-
lyeknek kell lenniük. A kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkezõ személyek csak kisegítõ fel-
adatokra alkalmazhatók a megfelelõ szakmai tapasztalattal rendelkezõ személyek mellett.
Ebben a kérdésben nem tehetünk kivételt a személyes adatok és a bizalmas adatokat tartalmazó
adattárak kezelése esetében, vagy amikor a tisztviselõk döntése a személyek fizikai épségét vagy
szabadságát befolyásolja.”5

A katalógus az új határbiztonsági modell és a schengeni acquis minimumköve-
telményei helyes alkalmazásának megfogalmazásával új szakaszt nyitott az európai
határellenõrzés és ezen belül a határrendészeti oktatás és képzés fejlõdésében. Ezek
a követelmények a korábbiakban nem tapasztalt módon, egyértelmûen és részlete-
sen tartalmazták és meghatározták a külsõ határokon szolgálatot ellátó határõr-tiszt-
viselõkkel szemben támasztott képzési követelményeket, amelyek mint a schengeni
acquis helyes alkalmazásának minimumkövetelményei jelentek meg.

A következõ dokumentum, amelyet kérdéseim megválaszolásához felhaszná-
lok, a 2002. 5. 7-én megjelent, Az Európai Unió tagállamai külsõ határainak integrált irá-
nyítása felé címû bizottsági közlemény.6 Az anyag azokat a javaslatokat foglalta össze,
amelyek a külsõ határok integrált irányításának megvalósítását kívánták elõsegíteni.
A javaslatok megfogalmazása elõtt a közlemény többoldalúan vizsgálta a kialakult
határbiztonsági helyzetet és a határrendészeti oktatást és képzést érintõen a Hogyan
fejleszthetõk egymást kiegészítõ módon a személyzettel és a személyzet képzésével foglalkozó
irányelvek cím alatt az alábbiakat állapította meg: „A nemzeti személyzeti politikai irány-
elvek összehangolásának azt a célt kell szolgálnia, hogy fokozatosan csökkenjenek azok a
mennyiségi és minõségi különbségek, amelyek valószínûleg biztonsági torzulásokat eredmé-
nyeznek a tagállamok külsõ határszakaszai között.”7
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4 Council of the European Union: EU Schengen Catalogue. External borders control. Removal and
readmission: Recommendations and best practices. February 2002; 53. p. (A továbbiakban: Schengeni
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Letöltve: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/catalogue%20EN.pdf
(megtekintve: 2012. 04. 14.)

5 Schengeni katalógus, pp. 14.
6 Commission of the European Communities; Communication from the Commission to the Council and

the European Parliament, Towards integrated management of the external borders of the member
states of the European Union; Brussels, 7.5.2002; COM(2002) 233 final; 26. p. (A továbbiakban Az Euró-
pai Unió tagállamai külsõ határainak integrált irányítása felé) Letöltve:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0233:FIN:EN:PDF (2012. 04. 17.)

7 Az Európai Unió tagállamai külsõ határainak integrált irányítása felé. pp.18.



A dokumentum ezt követõen részletesen megfogalmazta a határrendészeti ok-
tatás és képzés fejlesztése érdekében teendõ intézkedéseket, amelyek közül az aláb-
biakat emelem ki:

– Egy közös tanterv kidolgozását a határõrök és középszintû vezetõik részére.
– Rövid idõn belül rendszeres továbbképzések szervezésének elindítását.
– Kiemelt figyelmet a határõrök képzésének európai dimenzióira (nyelvképzés,

annak kidolgozása, hogy a határõrök milyen feltételekkel alkalmazhatók más
tagállamokban, más tagállamok szolgálatainál szervezett továbbképzéseken
részvétel).

– Az integrált határellenõrzés erõsítését.
– Azoknak az intézkedéseknek a megismertetését, amelyek hozzájárulnak a

térség belsõ biztonságának erõsítéséhez.
A dokumentumnak az ad különleges jelentõséget, hogy az általam vizsgált uniós do-
kumentumok közül sem ezt megelõzõen és sem ezt követõen egyik sem fogalmazta
meg ilyen egyértelmûen, hogy a nem megfelelõ számú személyzet alkalmazása és
különbözõ színvonalú felkészítése az egyes határszakaszokon biztonsági torzuláso-
kat eredményezhetnek.

Az egyes dokumentumokban megfogalmazott megállapítások vizsgálatát köve-
tõen szükségesnek tartom az európai határrendészeti oktatás és képzés fejlõdési fo-
lyamatának bemutatását a tartalmi és szervezeti jellemzõk együttes értékelése alap-
ján. Kutatási eredményeimre alapozva a schengeni térségben a határrendészeti okta-
tás és képzés fejlõdését a következõ idõszakokra osztottam:

– A Schengeni Végrehajtási Egyezmény megjelenésétõl az Európai Tanács
leakeni üléséig (1990. 6. 19. – 2001. 12. 14–15.) (központi koordináció nélküli
projekt alapú együttmûködés).

– Az Európai Tanács leakeni ülésétõl a sevillai üléséig (2001. 12. 14–15. – 2002. 6.
21–22.) (a koordinált és integrált határigazgatás gyakorlati megvalósítási fel-
tételeinek megteremtése).

– Az Európai Tanács sevilla-i ülésétõl az Ideiglenes Határõr Képzési Központ
mûködéséig (2002. 6. 21–22. – 2005. 12. 31.) (ideiglenes szervezeti keretek kö-
zött történõ európai szintû tartalmi koordináció).

– A FRONTEX rendelet megjelenésétõl napjainkig (2004. 10. 26. –) (az állandó
szervezeti keretek között történõ európai szintû tartalmi koordináció).

Az egyes idõszakok vizsgálata során megállapítottam, hogy az Európai Tanács
leakeni ülésétõl a sevillai ülésig terjedõ idõszakban jelentõsen felgyorsultak az euró-
pai határrendészeti oktatás és képzés európai szintû koordinációjának megteremtése
érdekében végzett tevékenységek és ily módon a 2001. szeptember 11-i merényletek
hatással voltak az európai határrendészeti oktatás és képzés fejlõdésére.

Összességében a vizsgált dokumentumok és a levont következtetések alapján
úgy értékelem, hogy a schengeni térség külsõ határszakaszain szolgálatot teljesítõ
határõr-tisztviselõk eltérõ színvonalú felkészítése biztonsági kockázatot jelentett és a
2001. szeptember 11-ei merényletek felgyorsították az európai határrendészeti okta-
tás és képzés állandó szervezeti kereteinek kialakítását és az alapszintû határrendé-
szeti oktatás és képzés tartalmi koordinációjának megteremtését.
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Az európai határrendészeti oktatás és képzés
területén elért legfontosabb eredmények

Elõadásom második részében azokat az eredményeket mutatom be, amelyeket a kö-
zösség az egységes és magas színvonalú határrendészeti oktatás és képzés megte-
remtése érdekében elért. Az európai határrendészeti oktatás és képzés jelenlegi fej-
lettségi szakaszában az európai szintû koordináló szerepet a FRONTEX Képzési Egy-
sége valósítja meg, amely alapvetõen az oktatás és képzés tartalmi koordinációján
keresztül valósul meg. Ezeket az eredményeket nem idõrendi, hanem megítélésem
szerinti fontossági sorrendben mutatom be.

Szektorális Képesítési Keretrendszer Határõrök Részére8

A schengeni térségben és a schengeni térséggel együttmûködõ országokban kiemelt
jelentõségûvé vált, hogy a külsõ határszakaszokon szolgálatot teljesítõ és a közös
mûveletekben résztvevõ tisztviselõk egységes és magas színvonalú felkészítésben ré-
szesüljenek. Tekintettel a résztvevõ országok nagy számára, az eltérõ általános és ha-
tárrendészeti oktatási rendszerekre, szükségessé vált egy olyan eszköz megalkotása,
amely a határrendészeti oktatás és képzés területén biztosítja a tartalmi harmonizá-
ció megteremtését, az összehasonlíthatóságot és az átláthatóságot. A fenti célok meg-
valósítása érdekében dolgozta ki a FRONTEX képzési egysége a Szektorális Képesí-
tési Keretrendszer Határõrök Részére címû dokumentumot. „A Szektorális Képesítési
Keretrendszer Határõrök Részére egy olyan átfogó hivatkozási keretrendszer, amely az európai
határõr (határrendészeti) oktatás és képzés minden szintjén meghatározza a határõrök részére
a szakmai és tanulási követelményeket. Ezek a követelmények egyrészrõl a szakmai kompeten-
ciák, míg más részrõl a tanulási eredmények megfogalmazásával kerültek meghatározásra. Ily
módon a Szektorális Képesítési Keretrendszer Határõrök Részére, a szervezeti keretektõl füg-
getlenül, csak a határõr (határrendészeti) oktatás és képzés számára biztosít stratégiai irány-
mutatást. A Szektorális Képesítési Keretrendszer Határõrök Részére kidolgozásának legfonto-
sabb célját képezte, hogy koppenhágai és bolognai folyamat és az egész életen át tartó tanulás
Európai Képesítési Keretrendszerére építve kerüljön meghatározásra a határellenõrzési tevé-
kenységek eredményes végrehajtását biztosító képzési szintek, valamint kompetenciák és tanu-
lási eredmények rendszere. Az egyes képzési szintek és a képzési szintekhez rendelt kompeten-
ciák és tanulási eredmények olyan közös képzési követelményeket képeznek, amelyek segítik az
integrált határellenõrzés teljes körû megvalósítását, a nemzeti szintû határrendészeti oktatás
és képzés egységesítését, erõsítik az oktatás és képzés európai dimenzióit, növelik az együttmû-
ködés és a mobilitás képességét, biztosítják az emberi jogok érvényesítését és összességében hoz-
zájárulnak az európai határrendészeti kultúra erõsítéséhez.”9
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8 Sectoral Qualification Framework for Border Guarding VOL.I.; FROTEX, Warsaw,
ISBN 978-92-95033-66-5; Sectoral Qualification Framework for Border Guarding VOL.II.;
FROTEX, Warsaw, ISBN 978-92-95033-67-2

9 Kiss Lajos: A határrendészeti oktatás és képzés európai dimenzióinak fejlõdése a schengeni térségben,
a FRONTEX alapszintû oktatási és mid-level képzési programjainak bemutatása és vizsgálata.
PhD értekezés-tervezet pp. 70.



Közös alapszintû oktatási alapprogram az Európai Unióban
szolgálatot teljesítõ határõrök részére

Amint már elõadásom elsõ részében is utaltam rá, 2002-ben megjelent annak igénye,
hogy a schengeni térségben és a térséggel együttmûködõ országokban közös tanter-
vet dolgozzanak ki a határõrök és középszintû vezetõik részére. A közös tanterv ki-
dolgozása a Core Curriculum for border guard training osztrák–svéd projekttel kez-
dõdött meg 2002 júniusában, amelynek eredményeként három keretoktatási alap-
program került kidolgozásra10 az elsõ,11 a második és a mid-level tisztviselõk részére.
A keretprogramok a 2003 októberében Traischkirchenben megnyitott Ideiglenes Ha-
tárõr Képzési Központban kerültek befejezésre és hivatalosan 2004. június 15-én kez-
dõdött meg alkalmazásuk az együttmûködésben résztvevõ országokban.

Az oktatási alapprogramok elsõ módosítására 2005 májusa és 2007 novembere
közötti idõszakban került sor az Ideiglenes Határõr Képzési Központ, majd a
FRONTEX Képzési Egységének vezetésével, amelynek eredményeként egy tartal-
mában és szerkezetében is új, modulrendszerû alapszintû oktatási alapprogram ke-
rült kidolgozásra, amely már a kompetenciákra épült és tartalmazta a különbözõ tí-
pusú határszakaszokra vonatkozó tartalmakat is.

Mindkét szervezet úgy ítélte meg, hogy az elsõ szintû tisztviselõk részére nem
célszerû új oktatási alapprogram kidolgozása, mert az a határõr-tisztviselõknek csak
egy nagyon szûk csoportját érintette és ennek a kategóriának a megfelelõ elhelyezé-
se a nemzeti határrendészeti oktatási rendszerekben nem volt egyértelmû. A közös
tanterv keretében kidolgozott mid-level oktatási programmal kapcsolatban mindkét
szervezet egyetértett abban, hogy azt egy önálló mid-level oktatási alapprogram ke-
retében kell továbbfejleszteni.

A következõ módosításra 2011 januárja és 2012 májusa között került sor, amely-
nek keretében az oktatási alapprogram a kor követelményeinek megfelelõen aktuali-
zálásra került. Az alapszintû oktatási alapprogram jelentõségét az adja, hogy az euró-
pai határrendészeti oktatásban ez volt és még jelenleg is az egyetlen mûködõ oktatási
alapprogram, amely megfelel az általános európai és a speciális határrendészeti szak-
mai követelményeknek.

A Közös Európai Határõr Vezetõi Mesterprogram

A FRONTEX Képzési Egysége 2014 májusára kidolgozta vezetõi mesterprogramjá-
nak tartalmi elemeit, amelynek célja, hogy a résztvevõk a szektorális képesítési keret-
rendszer 7. szintjének megfelelõ, másféléves oktatás keretében sajátítsák el a határ-
rendészeti igazgatás területén a legjobb vezetõi gyakorlatokat, ismerjék meg a
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10 A keret kifejezés ebben az esetben azt jelenti, hogy az oktatási alapprogramok nem készültek el telje-
sen, azokban az oktatás részletes tartalma még nem került kidolgozásra.

11 A FRONTEX terminológiában az elsõszintû tisztviselõ az a személy, aki nem rendelkezik a kényszerítõ
eszközök/intézkedések alkalmazásának jogával. A másodikszintû tisztviselõ rendelkezik a kényszerítõ
eszközök/intézkedések alkalmazásának jogával, a mid-level tisztviselõ jogosult a határõrök csoportjá-
nak vezetésére.
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határrendészet európai dimenzióit és járuljanak hozzá az európai határrendészeti
kultúra megteremtéséhez. A tervezett mesterprogram 10 oktatási modult tartalmaz,
amelyek az egyes tartalmakért felelõs konzorciumi partner intézményben kerülnek
megszervezésre. Amennyiben az akkreditációs folyamat megfelelõen halad, akkor
2015 szeptemberében a FRONTEX elindítja mesterprogramját, amelyet a késõbbiek-
ben oktatói és diákcsere programokkal is támogatni kíván.

A FRONTEX mid-level képzési programja

A 2004 végére az Ausztriában mûködõ Ideiglenes Határõr Képzési Központ szakértõi
számára nyilvánvalóvá vált, hogy a már korábban említett közös tanterv a módosítást
követõen alapszintû oktatási alapprogramként fog megjelenni és a központnak a határ-
õrök középszintû vezetõinek a felkészítését is támogatnia kell valamilyen formában.12

Az elég hosszúra nyúló elõkészítést követõen a gyakorlatban a képzés 2007-ben
kezdõdött meg a FRONTEX szervezésében. A képzés célja azóta is a határrendészeti
területen dolgozó, közelmúltban végzett fiatal tisztek felkészítése a nemzetközi ha-
tárrendészeti együttmûködésre. A mid-level képzés a FRONTEX ez ideig egyetlen
vezetõi továbbképzése.

Az európai határrendészeti oktatás és képzés további fejlesztési lehetõségei

A terjedelmi kertek meghatározták, hogy az európai határrendészeti oktatás és kép-
zés fejlõdésének csak a konferencia témájához kapcsolódó, legfontosabb összefüggé-
seit és eredményeit mutattam be. Ezek az eredmények sok tekintetben nem alapoz-
ták meg a továbbfejlesztés lehetõségeire vonatkozó javaslataimat, amelyek a követ-
kezõket tartalmazzák.

Joggal feltételezhetõ, hogy a FRONTEX mindent el fog követni annak érdeké-
ben, hogy erõsítse szerepét az európai határrendészeti oktatás és képzés koordinálá-
sában és tartalmi harmonizálásában. A tartalmi harmonizálás legfontosabb eszközeit
fogják képezni az oktatás valamennyi szintjét lefedõ oktatási alapprogramok vagy
közvetlenül alkalmazható oktatási programok.

A FRONTEX által koordinált határrendészeti oktatás és képzés fejlesztésében
azonban a legnagyobb elõrelépési lehetõséget, az ügynökség és a végrehajtók közötti
távolság csökkentésében látom. Ennek pedig legfontosabb eszköze lehet, a határren-
dészeti oktatás és képzés egyre több tartalmi elemének a virtuális téren keresztül tör-
ténõ eljuttatása a végrehajtásban dolgozó tisztviselõkhöz illetve az oktatásban részt-
vevõ hallgatókhoz. Ez az eszköz meg fogja változtatni a hagyományos oktatási felfo-
gást: az osztályterem átalakul, a tanár a gyakorlati foglalkozások koordinátora és a
szemináriumok vezetõje lesz és a tanárközpontú oktatás hallgatóközpontú oktatássá
alakul át. A hallgatók ismeretszerzésében a virtuális tér lesz a meghatározó.

* * *
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12 A módosítás során a közös tanterv mid-level tisztviselõkre vonatkozó része nem került módosításra és
a továbbiakban nem került alkalmazásra.



Összességében úgy ítélem meg, hogy a 2001. szeptember 11-ei események hatással
voltak a schengeni térség határellenõrzési tevékenységére, a négyszûrõs határbiz-
tonsági modell majd az integrált határbiztonsági modell kialakítására és ezen belül az
európai határrendészeti oktatás és képzés fejlõdésére. Ez a hatás elsõdlegesen abban
volt érzékelhetõ, hogy a korábbi gyakorlathoz képest az európai határrendészeti ok-
tatás és képzés tartalmi harmonizációjának megvalósítása jelentõsen felgyorsult.

Székely Zoltán

A kiterjesztett valóság és
a robotok alkalmazási lehetõsége
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.158

A kiterjesztett valóság (augmented reality – AR) a felhasználó által észlelt valóság ki-
egészítése virtuális elemekkel. Ezek a kiegészítõ elemek általában a számítástechnika
harmadik generációjának, a mindenütt jelen lévõ számítástechnikának (ubiquitous
computing) felhasználó-központú kialakítása (user-centered design – UCD) révén,
ember által könnyen érzékelhetõ virtuális valóság (virtual reality – VR) formájában
jelennek meg az észlelt valós környezet elemein vagy elemei felett. Ezzel kiegészíti és
érzékelhetõ formában megjeleníti az ember által az észlelési folyamat során az érzé-
kelt külvilághoz a tanuláson, tapasztaláson, meggyõzõdésen, hiten, babonán stb.
hozzákapcsolt képzettársításokat, információkat, sõt akár olyan információkat is kö-
zölhet, amely az ember által az adott pillanatban nem érzékelhetõ. Például egy másik
nézõpontból történõ képrögzítés eredményét vagy a szabad szemmel látható fény-
tartományon kívüli elektromágneses hullámok spektrográfos megjelenítését.

A módszer elõször a sci-fi irodalomban jelent meg, Lyman Frank Baum (az Óz a
nagy varázsló szerzõje) a The Master Key címû, 1901-es kiadású könyvében, ahol a
többi ember természetérõl kap ezen a módon információt a mesebeli felhasználó.
Az általa viselt szemüveg „C” azaz „cruel” betûvel jelöli a kegyetlen embereket,
„G” azaz „good” betûvel a jó embereket és így tovább.

A gyakorlatba történõ átültetésre elõször 1957-ben született eszköz, a Sensorama
ami „természetesen” szekrény méretû volt és az elõre felvett filmre vetítette rá a
többletinformációkat, mely segítségével egy környéken lehetett barangolni, miköz-
ben szagokat, légmozgást és 3D képet is imitált. A találmányt 1961-ben szabadalmaz-
tatták (US 3050870 A számú szabadalom).

Napjainkra a kiterjesztett valóság megjelenítésének népszerû módja az okos-
szemüveg lett. Az elsõ, hétköznapi viselésre is alkalmas ilyen eszközt a Google Inc. sza-
badalmaztatta (US 7631968 B1 számú szabadalom). Ugyanakkor nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a kiterjesztett valóság bármilyen okosüvegen, tehát olyan többrétegû felü-
leten alkalmazható, amely részben vagy egészben átlátszóvá tehetõ elemekbõl áll
(US 20060196613 A1 számú szabadalom). Jelen tanulmány elsõsorban a ma divatos okos-
szemüvegek alapján magyarázza a kiterjesztett valóság alkalmazási lehetõségeit.
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Kézenfekvõ, ma már az élet minden területét átható példával élve a kiterjesztett
valóság alkalmas arra, hogy amikor meglátunk egy embert, akkor megnézzük a fõ
szociális hálókon (például a Facebook, a Linkedin, Google+ vagy más közösségi por-
tálon) az adatlapján azért, hogy így kiderítsük családi állapotát, korát, fõbb érdeklõ-
dési körét.

Nyilvánvalóan persze a rendvédelmi szervek feladatellátása közben nem feltét-
lenül ez lenne a fõ cél, de persze a nyílt információszerzés és a lakossággal történõ
szoros együttmûködés tekintetében felettébb hasznos lehet. Mindazonáltal a rend-
védelmi szerveknél történõ alkalmazásra elsõsorban az alábbi lehetõségeket emel-
ném ki:

1. Adattárakból lekérdezés

Jelenleg amikor az utcán valakit igazoltatás rendõri intézkedés alá vonnak, a sze-
mélytõl el kell kérni személyazonosító okmányát vagy okmányait, majd a rendõrnek
a rádión keresztül, rádióforgalmazás útján meg kell hívnia az ellenõrzést végzõ állo-
mást, közölnie kell az érintett személyi adatait végül megvárni a választ, jobb esetben
betûnként be kell pötyögni és SMS-ben elküldeni a személyazonosító adatokat. Ez je-
lentõs mennyiségû idõ az intézkedés alá vont személy és a rendõr számára is, sok-
szor ki kell várni, amíg a meghívott állomás jelentkezik, valamint elvonja az intézke-
dõ figyelmét az igazoltatott személyekrõl, csökkentve az intézkedés biztonságát. Né-
hány rendõri egység – elsõsorban a mélységi ellenõrzést végzõk – rendelkeznek
kézben tartható, mobileszközzel, ez azonban szintén lefoglalja az intézkedõ rendõr
egyik kezét. Ezzel szemben az okosszemüveg és a kiterjesztett valóság megfelelõ al-
kalmazása esetén csak meg kell kérni az igazoltatott személyt, hogy tartsa fel sze-
mélyazonosító okmányát, melyrõl a gép olvasásra alkalmas adatsort (MRZ) az
okosszemüveg kamerája képes leolvasni, majd az adattárakban automatikusan el-
lenõrizni és az eredményt az adott személyen megjeleníteni úgy, hogy azt csak az in-
tézkedõ rendõr látja. Mindeközben le sem kell vennie a szemét az intézkedés alá
vont személyrõl, akár kedélyesen beszélgethet is az állampolgárral. Így az igazoltatás
rendõri intézkedés sokkal gyorsabban, diszkrétebben és kulturáltabban hajtható
majd végre. Nem szabad elhanyagolni továbbá az abból az elõnybõl fakadó megle-
petés erejét sem, hogy az esetleg körözés alatt álló személy nem a rendõrökkel egy-
szerre tudja meg az eredményt.

2. Egyszerûbb ügyintézés

Nem szükséges hosszadalmas irodai elõkészítõ munkát alkalmazni az egyes ügyek-
kel kapcsolatos eljárási cselekmények rögzítésénél, egyszerûen elegendõ a készülõ
felvételt megfelelõ többletinformációval ellátni, azon a releváns személyeket, tárgya-
kat, távolságokat stb. a kiterjesztett valóság segítségével megjelölni. Ennek köszön-
hetõen az eljárási jegyzõkönyvek valóban élõben, az eljárási cselekmény megtörtén-
tekor készülhetnek, azonnal csatolhatóak hozzá különbözõ adatok más, párhuzamos
adattárakból.
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3. Folyamatos helyzettudatosság

Tulajdonképpen a kiterjesztett valóság legelemibb alkalmazása. Lényege az érzékelt
valóság kiegészítése releváns eseményeket, helyszíneket stb. jelölõ térképpel. Javítja
a szolgálatot teljesítõ rendõr helyzettudatosságát, lerövidíti a mûködési terület meg-
ismeréséhez szükséges idõt. Legnagyobb jelentõsége a frissen kiképzett, illetve a
megerõsítésként a területre vezényelt állomány tekintetében van, hiszen biztosítja
számukra, hogy a terület földrajzi, építészeti, bûnügyi és rendészeti jellemzõivel tisz-
tában legyenek.

4. Közvetlen információcsere

Lehetõvé teszi az egyes rendõri egységek közötti valós idejû információcserét. Példá-
ul a járõr elõl futva menekülõ vagy bûncselekményt elkövetõ személy képe és az ese-
mény pontos térbeli és idõbeli paraméterei azonnal átadhatók a többi járõr egység
számára, nem kell hosszadalmas személyleírások rádión történõ továbbításával idõt
veszíteni az üldözésbõl.

5. Gyorsabb és pontosabb tevékenység-irányítás

Az azonnali, multimédiás információtovábbításnak az alá- és fölérendelt egységek-
nél is fontos szerepe van. Új szolgálati feladat vagy esemény esetén nem kell a rend-
õri egységeket rádión tájékoztatni, esetleg a területrõl berendelni a biztosítási terv is-
mertetésére, új eligazításra. Egyszerûen csak ki kell küldeni az okosszemüvegre a
megfelelõ információkat, dokumentumokat, földrajzi koordinátákat. Ez rendkívüli
mértékben képes megnövelni a rendõrség irányított beavatkozási képességét, ezáltal
javítani a segélyhívásokra, riasztásokra történõ reagálási idõt. Nagyobb léptékben
gondolkodva pedig a szolgálati helyre bevonulást és az eligazítást is kiválthatja, így a
rendõrök a lakásajtón kilépve máris megfelelõen eligazítva szolgálatba léphetnek,
legalább 20%-kal növelve a közterületen eltöltött idõt és nem utolsó sorban az illeté-
kességi terület lefedettségét.

6. Tudásbázis elérés

A rendvédelmi szervekre jogszabályok és egyéb közjogi szervezetszabályzó eszkö-
zök, valamint jogi kötõerõvel nem bíró szakmai elõírások egész sora vonatkozik, me-
lyek változásait a képzési rendszer csak jelentõs késéssel tudja követni. Ezen kívül
több intézkedési helyzetben olyan ismeretekre lehet hirtelen szükség, amely nem a
szûkebben vett rendészeti szakmába tartozik. Tipikus példa erre egy közúti ellenõr-
zésen megállított ritka autótípus motor- és alvázszámának fellelhetõsége a gépjármû
tulajdonjogának ellenõrzéséhez. Az ebbõl adódó hiányosságok kiküszöbölésére va-
lamint a jogszabályi változások lekövetésére, amely kiterjesztett valóság segítségével
azonnali információt ad az ellenõrnek.

160 HADTUDOMÁNY 2015/1–2.

FÓRUM: AZ MHTT KONFERENCIÁJA – ASZIMMETRIKUS HADVISELÉS



HADTUDOMÁNY 2015/1–2. 161

7. Hatékonyabb képzés

Olyan képzési alkalmazáscsomagot lehet a rendõrök rendelkezésére bocsátani,
amely az okosszemüvegen keresztül elérhetõ, alapvetõen gamification technikával
ösztönzi a felhasználót a rendszeres tanulásra illetve a szakmai tudás szinten tartásá-
ra, ugyanakkor megengedi, hogy saját maga ossza be az idejét, akkor tanuljon, ami-
kor számára a leginkább alkalmas. A kiterjesztett valóság felhasználásával továbbá
úgy tudunk valós helyszíneket szimulációval kombinálni, hogy nem szükséges
hosszadalmas elõkészítés, mesterséges effektusokat generáló bonyolult berendezé-
sek, ami különösen a lõfegyverhasználat illetve a katasztrófahelyzetek elhárítása
során költséghatékony alternatívát jelent.

8. Technikai eszközök használata

A robotok számára a valós környezet érzékelése az emberekhez képest eltérõen
megy végbe, a megfelelõ észlelés komoly kihívást jelent, ezzel szemben könnyen
tudják kezelni a virtuális valóságot, mert kihagyhatják az érzékelés lépését. Megfele-
lõ háttérrel tetszõleges számú ember és robot osztozhat ugyanazon közös kiterjesz-
tett valóságon, felerõsítve egymás érzékelési, észlelési illetve feldolgozási képessége-
it. A közös kiterjesztett valóságnak köszönhetõen olyan együttmûködési platform
jön létre, amely rendkívül hatékony ember–robot munkamegosztást tesz lehetõvé.
Erre a megoldásra példa, ha a kiterjesztett valóság részeként a tõlem adott távolság-
ban repülõ robotrepülõgép kivetíti elém az olyan tereptárgyak mögötti területet,
amelyet saját pozícióból nem láthatok be, vagy közelrõl megszemlélhetek vélhetõen
veszélyes, például bombagyanús vagy feltehetõen mérgezõ tárgyat, anyagot.

Hangsúlyozva az utolsó pont jelentõségét, az ember–gép közös kiterjesztett va-
lóság lehetõvé teszi, hogy a robotokat az élõerõ hatékony megerõsítéseként alkal-
mazhassuk, miközben ne jelentsen problémát az ember–gép-interfész külön megte-
remtése.

* * *

A robotok alkalmazásának elõnyei az alábbi pontokban foglalhatók össze:
– életre, testi épségre fokozottan veszélyes helyzetben részben kiválthatja az

élõerõt és a szolgálati állatokat;
– elvesztése pusztán anyagi kárt jelent;
– amit egy robot megtapasztal, azt perceken belül ugyanazon boly összes robot-

ja tudni fogja;
– hitelesen képes jogsértés vagy eljárási cselekmény rögzítésére;
– csökkenti az adminisztratív terhelést, mégis javítja a szolgálatellátás doku-

mentáltságát;
– nem lehet megvesztegetni.

A robotok alkalmazhatósága tekintetében a hivatásos rendõr tiszthelyettes-állomány kö-
rében végzett felmérés is pozitív eredményeket hozott, ugyanakkor fontos kiemelni,
hogy a tiszthelyettesek is úgy gondolják, irányítása bonyolult, nem egyszerû feladat.

* * *

RENDÉSZETI SZEKCIÓ



Elsõsorban e mérés eredmény indított arra, hogy kutatásomban elsõ lépcsõként
olyan platformot keressek, amely révén az ember–robot közös munkavégzés minél
egyszerûbben megvalósítható. Ennek érdekében idén augusztusban egy 11 tagú
nemzetközi konzorcium vezetõjeként Horizont 2020 pályázatot nyújtottam be,
amelyben 4,9 millió euró összegû támogatást igényelek egy olyan, kiterjesztett való-
sággal operáló, szociális hálózatot is magába foglaló platform kialakítására, amely
mind a lakosság és rendõrség, rendõr és rendõr, illetve rendõr és robot közötti kom-
munikációt képes a kiterjesztett valóság hídján át a kibertérbe emelni és ennek segít-
ségével egyszerûbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tenni.

Az uniós források minél jobb felhasználása érdekében arra törekszem, hogy a
hazai kutatók és leendõ kutatók figyelmét a téma iránt felkeltsem. Erre kiváló lehetõ-
séget biztosít egyrészt az NKE HHK által évente megrendezett Robothadviselés konfe-
rencia, másrészt az NKE és a BME közötti együttmûködés által nyújtott lehetõség,
mely – reményeim szerint – a 2015/2016-os tanévtõl kezdõdõen közös TDK, diploma-
munka illetve szakdolgozati témák kiírásában testesül meg.

Terveim között szerepel még egy intézményközi tudományos diákkör megala-
pítása annak érdekében, hogy a téma számára megfelelõ kutatói utánpótlást, esetleg
a távolabbi jövõben egy egyetemi kutatóintézetet illetve megfelelõ tudásmenedzs-
mentet biztosíthassunk.

Kovács Gábor

Az intergrált határellenõrzési rendszer
létrehozására irányuló törekvések Törökországban
10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.162

Az aszimmetrikus hadviseléssel kapcsolatos szakirodalom széles körûen feldogozza
annak megjelenési formáit. Ennek egyik markáns elemét képezi a terroristák és a ter-
rorizmus elleni küzdelem. Az aszimmetrikus hadviselés nem stratégiai szinten érvé-
nyesül, hanem a szemben álló felek közötti közdelem bármely formája megjelenhet
az eszköztárban.

2010-ben lehetõségem nyílott „Az integrált határigazgatási rendszer létrehozása”
EU-s Twinning program keretében Törökországban tölteni másfél évet. Munkavég-
zésem során szembesültem a robbantásokkal, a rendõrjárõrök elleni merényletekkel,
a sportoló rendõrök elleni támadással, a határõrõrsök megtámadásával és a katonák
lemészárlásával. Ezen alatt az idõ alatt sikerült tanulmányoznom Törökország állam-
határainak õrizetében résztvevõ szervezetek feladatrendszerét, amely szervezetek
szerepe rendkívül meghatározó az ország biztonsága szempontjából.

A törökországi politikai vezetés és a lakosság nagy része elkötelezett az uniós
csatlakozás mellett. Ebben a csatlakozási folyamatban meghatározó elem a törökor-
szági államhatárok – mint leendõ uniós és késõbb majd schengeni külsõ határ – meg-
bízható õrzése. Az ország jelentõs szerepet tölt be a kelet-nyugati irányultságú
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illegális migráció vonatkozásában, a keleti és déli határainak irányából számottevõ
mennyiségû illegális migráns érkezik az országba.

Jelenleg öt, meghatározó szervezet foglalkozik a határellenõrzéssel: a török szá-
razföldi erõk, a nemzeti rendõrség, a csendõrség, a parti õrség és a vámõrség. Ezen
szervezeteken kívül más szervezetek is jelen vannak az államhatárokon, melyek
közül kiemelhetõ az Egészségügyi Minisztérium tevékenysége, amely az általános
egészségügyi- (human), valamint az állat- és növény-egészségügyi rendszabályok
betartását ellenõrzi. A szervezetek közötti együttmûködés és információcsere mini-
mális, így a hatásfokuk nem elegendõ ahhoz, hogy ebben a formában megfeleljenek
az uniós normáknak.

A török állami vezetés eltökélt szándéka volt, hogy a több szervezet együttes te-
vékenységével megvalósuló jelenlegi határellenõrzési rendszer helyett létrehozásra
kerüljön egy teljesen új, önálló, hivatásos állománnyal mûködõ, nem katonai jellegû
határõr szervezet.

A török szárazföldi határok általános jellemzõi

Törökország földrajzi elhelyezkedése kedvezõ, Európát köti össze Ázsiával és Afriká-
val. Kelet és Nyugat találkozása, ezáltal az Ázsiából és Afrika irányából érkezõ ke-
let-nyugati illegális migráció egyik fõ útvonalába esik. A szárazföldi határok õrizeté-
ért, az egész ország szárazföldi határainak vonatkozásában (az Iraki határviszonylat
egy kisebb szakaszának kivételével, melyet a Török Csendõrség ellenõriz), a Török
Szárazföldi Erõk speciális határõr egységei felelõsek.

A törökországi teljes szárazföldi határszakaszon (2 949 km) összesen 390 katonai és
csendõrségi objektum található.1 Ezek az õrsök önellátóak, biztonságukról maguk gon-
doskodnak, az állomány sorállomány, néhány tiszt vezetésével, létszámuk igen változó.

A határõrizetben modern eszközöket és felszereléseket alkalmaznak (hõkamera,
elektromos érzékelõk), dea rendszer alapja alapvetõen a járõrszolgálat és figyelõ jár-
õrök. A katonák az illetékességi terület teljes mélységében együttmûködnek a rend-
õrség és a csendõrség erõivel. Az elfogott személyeket további eljárás lefolytatására
nekik adják át.

Az erõk és eszközök elhelyezésénél általában figyelembe vették a földrajzi-, az
idõjárási viszonyokat és a kockázatelemzés eredményeit.

Törökország és a szomszédos országok államhatárainak nagyságrendje

A Török állam teljes államhatárának hossza: 9479 km (ebbõl szárazföldi: 2949 kilomé-
ter, tengeri: 6530 kilométer).

Törökországot a szárazföldön nyugatról két ország, keletrõl és délrõl hat ország
határolja. Határbiztonsági szempontból a keleti- és déli államhatárok jelentik a leg-
nagyobb kockázatot.

RENDÉSZETI SZEKCIÓ

1 A könnyebb érthetõség miatt, a továbbiakban határõr õrs megnevezés kerül alkalmazásra. (A szerzõ
megjegyzése.)



A határbiztonságot számtalan veszély fenyegeti, melyek közül a legjellemzõbbek:
– a szomszédos országokban lévõ eltérõ állami berendezkedés és jogrendszer;
– a szomszédos országok határõrizeti rendszere és eljárása nem eléggé modern

és nem kompatibilis a törökországi rendszerrel, vagy egyes országok nem is
õrzik a határaikat;

– egyes szomszédos országok támogatják az illegális migrációt és a politikai
okokból történõ kivándorlást (legális migráció), támogatják továbbá, hogy a
török nyelvû lakosság elhagyja országukat;

– némelyik szomszédos ország támogatja a Törökország elleni fegyveres tevé-
kenységet;

– a szomszédos államok az illegális migráció visszaszorításában esetenként
nem partnerek (nincs ennek érvényben lévõ kiadatási egyezmények);

– néhány szomszédos országban, az embercsempészés, a szervezett bûnözés és
a terrorista szervezetek száma évrõl évre nõ.

Az egyes határviszonylatok jellemzõi

A bolgár–török határviszonylat

Ezen a határszakaszon a fõ veszélyt a kifelé irányuló illegális migráció jelenti, e mel-
lett jelentõs a csempésztevékenység. A viszonylatban Edirne–Kapikule a legnagyobb
közúti- és vasúti határátkelõhely, ahol a többi, határellenõrzésben résztvevõ szerve-
zettel együtt, a rendõrség hajtja végre a határforgalom ellenõrzési feladatokat. A tö-
rökök a bolgár határrendészeti szervekkel szoros kapcsolatot ápolnak, a közös járõr-
szolgálat ellátására és az információk cseréjére megállapodás-tevezetet készítettek
elõ, az együttmûködés elkezdõdött.

A görög–török viszonylat

A görög-török kapcsolatokra az elmúlt évszázadok ma is rányomják a bélyegüket.
A Török Hadsereg határon szolgálatot teljesítõ erõinek a hatékonysága nem elégsé-
ges. Görögország irányába tartó illegális migránsok jelentõs száma miatt a Frontex a
korábbi években idõszakonként segítséget nyújtott a görög határrendészeti szervek-
nek. A gyorsreagálású, nemzetközi határrendészeti erõkbõl álló szervezettel, idõsza-
konként akciókat szervez és hajt végre fõleg a görög–török határviszonylat görög ol-
dalán. A végrehajtott akciók eredményesek, az akciók alatt és az azokat követõ idõ-
szakokban, statisztikailag kimutatható az illegális határátlépések csökkenése.

A szíriai–török viszonylat

2011 elsõ félévében a Szíriában lezajlott zavargások miatt, több ezer menekült érke-
zett Törökország területére, ahol az államhatár közelében ideiglenes menedéket biz-
tosítottak számukra a török hatóságok. Ezeknek a menekülteknek a száma 2014-ig
folyamatosan növekedett, a szíriai polgárháború miatt nem tudnak visszatérni hazá-
jukba. A szír hatóságok határõrizeti hatékonysága gyenge, rendkívül magas az ille-
gális migránsok és a menekültek száma.
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Az iraki–török viszonylat

Ebben a határviszonylatban a legmeghatározóbb veszélyforrás a terrorveszély. A ha-
tárõrizeti feladatokat itt a csendõrség hajtja végre. A területen (az ország mélység-
ben) a hadsereg is jelen van, esetenként megelõzõ csapásokat hajtanak végre az iraki
területen megbújó a PKK2 terroristák és bázisaik ellen. Az Iszlám Állam terorristái is
komoly veszélyt jelentenek.3 Emellett, jelentõs az ember-, az áru- és a kábító-
szer-csempészet. Ennek a jelenségnek a megakadályozása jelentõs erõt igényel és
köt le a rendészeti és a honvédelmi szervektõl.

A terepviszonyok ezen a területen meglehetõsen mostohák, az idõjárás szélsõsé-
ges, hideg, hegyvidéki. A viszonylatban, az államhatár mentén a török oldalon akna-
mezõ található, melynek visszatartó képessége csekély.

Az iráni-török viszonylat

Az iraki határszakaszhoz hasonlóan, az iráni viszonylatban is meghatározó veszély-
forrás a terrorfenyegetettség.4 A határszakaszon, az államhatáron átnyúló bûnözés
jelentõs. Legjellemzõbb az embercsempészet, a kábítószer- és árucsempészet.

A csempészek a nehezen járható utak miatt, öszvéreket és lovakat használnak
közelekedési eszköz gyanánt. A határvonal közelében itt is gyakran találhatunk tele-
püléseket, mely megnehezíti a jogellenes cselekmények felfedését. A határterület a
tengerszint felett 2000–3000 méter magasságban terül el. A határõrizeti munkát szá-
mos vízmosás, völgy nehezíti meg, a hegységek magasak és nehezen járhatóak.
Az idõjárási viszonyok fõleg a téli idõszakban mostohák. Téli idõjárás uralkodik az
év 10 hónapjában. A heves hóesések következtében a közelekedés télen néha lehe-
tetlen.

RENDÉSZETI SZEKCIÓ

2 „A Kurdisztáni Munkáspárt (Partiya Karkeren Kurdistan – PKK) 1974-es alapítása óta jelentõs problé-
mát okozott a török kormányok életében. Törökország a legutóbbi idõkig nem ismerte el a kurd kisebb-
ség létezését, a török nép részének tekintette õket. A PKK 1974-ben marxista-leninista lázadó csoport-
ként alapított kurd szeparatista szervezet, amely a független kurd állam létrehozását tûzte ki céljául, de
akkor még egy világméretû kommunista forradalom kereteiben. Tagjai fõképpen törökországi kurdok
voltak. A szervezet 1984-ben kezdte meg fegyveres harcát, mely akkor még csak vidéki akciókra korlá-
tozódott. A váltást a ‘90-es évek hozták el, amikor a PKK fõ profiljává a városi terrorista cselekmények
váltak.” A terrorizmus szerepe a török biztonságpolitikában http://biztpol.corvinusembassy.com
/?module=corvinak&module _id=,” Letöltés. 2014. 11. 21.

3 „Az elmúlt napokban komoly harcok folytak az Iszlám Állam fegyveresei és a kurd Peshmerga között,
amelynek eredményeként a kurdok visszafoglalták a stratégiai szempontból kulcsfontosságú várost,
Rabiát. A gyõzelemmel elvágták a dzsihadista csoport utánpótlási útvonalát. Eközben a szír-török ha-
tárnál fekvõ, kurdok lakta Kobane városát több oldalról ostromolják a dzsihadisták, Törökország felé
menekülésre késztetve az ott élõ kurdokat. A török vezetés kezdeti dilemmája lezárult, és a parlament
elfogadta azt a kormányzati javaslatot, amellyel az ország is csatlakozik az Iszlám Állam elleni harc-
hoz.” http://kitekinto.hu/iszlam/2014/10/04/heves_harcok_sziria_iraki_es_torok_hatarainal/#.VIIZVDctCt8
Káply Mátyás | 2014. október 4., szombat, Letöltés. 2014. 11. 21.

4 „A török parlament felhatalmazást adott csütörtökön a kormánynak, hogy katonai alakulatokat küldjön
Szíriába és Irakba az Iszlám Állam fegyveresei ellen. A török hadseregnek 1 évre nyílt meg ez a lehetõ-
ség. A parlament azt is engedélyezte, hogy a szíriai és iraki terrorellenes hadmûveletekben részt vevõ
külföldi katonák török katonai támaszpontokat használhassanak, és azokról induljanak bevetésre”
http://444.hu/2014/10/02/a-torok-hadsereg-is-mehet-harcolni-az-iszlam-allam-ellen/ Sakazsi 2014.10. 02.
Letöltés. 2014. 11. 21.



Az örmény–török viszonylat

Az örmény és a grúz közös határ – a határrendészet szempontjából – a legprobléma-
mentesebb viszonylat. Ennek a fõ oka, hogy az államhatár mindkét oldalán erõs a ha-
tárõrizeti tevékenység.

Az örmény határ a határforgalom elõl le van zárva.

A grúz–török viszonylat

Jelenleg a grúz-török viszonylat képezi a legkisebb kockázatot. A határsértõk száma
elenyészõ.

Az aknamezõk az államhatár mentén az örmény, az azerbajdzsáni, az iráni, az
iraki és a szíriai határviszonylatban találhatóak. A határsáv és a mûszaki zárrendszer
célja, hogy megakadályozzák az államhtáron kersztül ható illegális migrációt és
csempésztevékenységet.

A Törökországi tengeri határok határõrizete

Törökország tengeri határainak hossza számottevõen nagyobb (6 530 km), mint a
szárazföldi határoké (2949 km). A tengereken a határrendészeti feladatokat a belügyi
alárendeltségben lévõ Parti Õrség hajtja végre.

A Fekete-tengeri határok

A Fekete-tengeri határok mentén, általában azzal párhuzamosan, hegyvidéki terület
húzódik, amely keskeny tengeri partvonalat eredményez. A hegyek magasak és er-
dõvel fedettek. A tengerparton fõútvonalak haladnak az egész régióban. Néhány he-
lyen az utak a szárazföld irányába fordulnak. A közlekedési lehetõségek a határsér-
tõk számára kedveznek, megkönnyítik a tengerpartról az ország mélységébe történõ
eljutást. Ebben a viszonylatban fõleg a befelé irányuló migráció és csempészet a je-
lentõs.

A Parti Õrség hajóinak típusa és azok állapota változó, megtalálhatóak benne a
régebbi és a legmodernebb hajótípusok is. A hajókról hiányoznak a határrendészeti
munkát és felderítést támogató berendezések és mûszerek. A Parti Õrség nem végez
tevékenységet a szárazföldön (például járõrözés, egyéb ellenõrzések).

A Márvány-tengeri határok

A tengerparti terület fõleg síkság, amelyben a tenger kis öblöket formázott. A tenger-
parti területek lakossága fõleg a nyári idõszakban megnövekszik, a városokban
nagyszámú turista tartózkodik. A Márvány-tenger Törökországban beltengernek
számít, de a tengeri hajóforgalom ezen a tengerszakaszon számottevõ. A legfõbb
problémát a kifelé irányuló illegális migráció okozza.
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Az Égei-tengeri határok

A meghatározó domborzati viszonyok a magas hegyek, amelyek közvetlenül a ten-
gerparthoz csatlakoznak. A partvonal viszonylag keskeny. A török partok közelében
számos görög sziget található. Ezen a tengeren a fõ probléma az illegális migráció és a
jogellenes halászati tevékenység.

A Földközi-tengeri határok

A Földközi-tengeren a fõ kockázati tényezõ a cigaretta, az alkohol, az üzemanyag, a
kozmetikumok és a tea csempészete. A területen a terrorfenyegetettség folyamato-
san jelen van.

A határellenõrzésben résztvevõ szervezetek és tevékenységük

A Török Hadsereg erõi

Korábban a Csendõrség volt felelõs a szárazföldi határszakaszokért, de az 1980-as
években a megnövekedett terrorfenyegetés miatt a hadsereg erõi vették át a határ-
õrizeti feladatokat. A szárazföldi határok biztonságáról és védelmérõl szóló törvény
alapján, napjainkban is a török hadsereg szárazföldi erõinek feladatkörébe tartozik
Törökország szárazföldi határai sérthetetlenségének biztosítása. A katonák gyakorla-
tilag határvédelmi tevékenységet végeznek, melynek fõ módszere az államhatár kö-
zelében (az általában két kilométer szélességû határsávban) végzett járõrözés. A had-
sereg az általuk elfogott személyeket további eljárásra a rendõrségnek adja át.

A hadsereg sorállományának felkészítése a határõrizeti feladatok ellátására
hat–tíz hétig tartó alapképzésen történik, amelyet a határvonal közelébe települt, ha-
társzolgálatot végrehajtó honvédségi erõknél vezetnek le. A képzés magában foglalja
a határõrizetben résztvevõ erõk hatékony alkalmazására történõ felkészítést.
Ez alapvetõen csak gyakorlati felkészítést ad, megtanítja a katonákat a technikai esz-
közök kezelésére és alkalmazására. A felkészítés kizárólag csak a jövõbeni várható
szolgálati feladatok ellátására terjed ki.

A Török Nemzeti Rendõrség

A határforgalom ellenõrzését az összes határátkelõhelyen (szárazföldi, vízi, légi) a
Rendõrség, a Belügyminisztérium Biztonsági Fõigazgatóságának szervezete végzi.
A Rendõrség felelõs a nagyobb városok biztonságáért, valamint a határforgalom-el-
lenõrzési feladatok koordinálásáért és végrehajtásáért. Az országban 1197 rendõrõrs,
756 kerületi és 81 tartományi igazgatóság mûködik az ankarai központon kívül kb.
250 000 fõs állománnyal.

A Csempészés- és Szervezett Bûnözés Elleni Fõosztály foglalkozik – egyebek
mellett – az illegális migráció, az embercsempészés és az emberkereskedelem elleni
küzdelemmel.

RENDÉSZETI SZEKCIÓ



A Csendõrség

A Csendõrség szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl szóló törvény alapján a Csend-
õrség kettõs feladatrendszerû szervezet. Rendészeti feladatkörében ellátja a közrend
és a közbiztonság fenntartását. Katonai jellegû fegyveres testületként – mint a hadse-
reg része – a vezérkar alárendeltségében tevékenykedik, veszélyeztetettség esetén és
háborúban támogatja a hadsereg tevékenységét. Testületi jellemzõi miatt viszont kö-
zelebb áll a hadsereghez, mint a rendõrséghez.

A Csendõrség hivatásos és sorozott állománnyal hajtja végre feladatait. A Török
Csendõrség illetékességi területe: általánosságban a rendõrség illetékességi területén
kívüli terület (városokon kívüli terület), ami az ország területének 92%-át foglalja
magába. A Csendõrség felelõs a teljes Iraki viszonylat egy szakaszának (kb. 200 kilo-
méter) a határbiztonságáért.

A Csendõrség szervezetében a határõrizeti feladatok ellátását (a hivatásosok ve-
zetésével) a sorállomány végzi. A szervezet összlétszáma 150 000 fõ, ebbõl a határõri-
zeti és határvédelmi feladatok ellátásába mindösszesen kb. 6000 fõt vonnak be.
A csendõrtiszti és tiszthelyettesi állomány képzése közvetlenül kapcsolódik az állam-
határral kapcsolatos ismeretek elsajátításához. A képzés egyéni és kötelékkiképzést is
magába foglal, melynek alapja az alkalmazásra történõ felkészítés.

A Parti Õrség

A Parti Õrség, mint fegyveres rendészeti szerv, békeidõben a Belügyminisztérium-
hoz tartozik, háborúban és válsághelyzetben a haditengerészet irányítása alatt mû-
ködik. A szervezet állományának döntõ része korábban a haditengerészetnél teljesí-
tett szolgálatot. A parti õrségek parancsnokságai az illetékességi területükön látnak
el a határvízen határellenõrzési feladatot. A Parti Õrség létszámát 3250 fõre becsülik,
melynek többsége hivatásos állományú.

A szervezet csak a tengeri határokért felelõs, nincs hatásköre a szárazföldön és a
határátkelõhelyeken. A határátkelõhelyek az útiokmányok ellenõrzést a török rend-
õri erõk végzik.

A Vámõrség

A Vámõrség szervezetérõl és hatáskörérõl szóló rendelet alapján a fõ feladatai közé
tartozik mindenfajta csempészés megelõzése, felderítése és nyomozása. A Vámõrség
a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozik. A vámõrség helyettes államtitkársága felelõs a
jármûforgalomért és az áruk határátlépésért, az embercsempészet felderítéséért, va-
lamint a határátkelõhelyek biztonságáért.

A Vámõrség széleskörû hazai és nemzetközi együttmûködést folytat a társszer-
vekkel. A határátkelõhelyek rendjének fenntartását is a Vámõrség hajtja végre.
A török határátkelõhelyeken jelenleg a Rendõrség „csak” az útiokmányokkal kapcso-
latos tevékenységekért felelõs, minden egyéb feladatot a Vámõrség lát el.
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Az integrált határigazgatási rendszer létrehozására irányuló törekvések

A jelenlegi határigazgatási rendszer fõ jellemzõje, hogy a szervezetek közötti infor-
máció áramlás hatásfoka nem elégséges. Minden szervezet a legjobb tudása szerint
végzi feladatát, de az együttmûködés hiánya az eredményesség rovására megy.
Törökországban idõszerû a határrendészettel kapcsolatos szabályzók, a szervezeti
felépítés, az alkalmazott határõrizeti módszerek korszerûsítése, amennyiben az or-
szág meg szeretne felelni az uniós elvárásoknak.

Az utóbbi években ezen elvárások teljesítésére európai uniós projektek valósul-
tak meg.

Az Integrált Határigazgatás Megvalósítási Terve – 1. fázis

Az Integrált Határellenõrzésrõl szóló Nemzeti Cselekvési Terv alapján, még mindig
folyamatban van a jogszabályok felülvizsgálata és az Integrált Határigazgatási Rend-
szer (IBM) kialakítása. A Belügyminisztérium szervezetében létrehozásra került az
Integrált Határmenedzsment Hivatal, amely a felelõs az IBM rendszerének kialakítá-
sáért és az önálló Határõr szervezet létrehozásának koordinálásáért.

Az új szervezeti modell kialakításában kiemelkedõ jelentõségû volt a TR 07 IB JH 04
számú, az Integrált Határigazgatás Megvalósítási Terve – 1. fázis elnevezésû, 18 hó-
napig tartó Twinning projekt, mely projekt elõkészítette az Integrated Border Mana-
gement (IBM) bevezetésével kapcsolatos tevékenységeket. (Magyarország volt a pro-
jektet vezetõ ország, konzorciumban az Egyesült Királysággal.)

Ezen projekt nemzetközi alapokon biztosította Törökország számára a legjobb
európai uniós és schengeni gyakorlat adaptációját. A projekt indításakor a török mi-
niszterelnök kiadta az integrált határellenõrzés megteremtésérõl szóló referendu-
mot, mely kötelezõ jelleggel magas (miniszteri) szintû együttmûködést ír elõ a szer-
vezeteknek.

A török kormány felismerte azt is, hogy az új szervezet mellett, az IBM-ben
résztvevõ szervezetek közötti hatékonyabb együttmûködéssel és koordinációval je-
lentõsen növelhetõ a határellenõrzési rendszer hatékonysága.

Az IBM kialakításának egyik eredményeként hivatásos állományú, új, önálló ha-
tárõrizeti szervezet jön létre. A szervezet létrehozása és az átalakítás ütemezve törté-
nik meg, az új szervezet elõször a kevésbé veszélyeztetett nyugati határszakaszokon
(bolgár-török viszonylat) veszi át a határrendészeti feladatokat, majd, az ütemterv-
nek megfelelõen, a maradék határszakaszokon kezdi meg az ellenõrzést. Az IBM-rend-
szer is megalakul, ennek keretében Közös Koordinációs és Kockázatelemzõ Központ
létrehozását tervezik, amelyben mindegyik, az IBM-ben érdekelt szervezet képvisel-
teti magát.

Az uniós szakértõk és a török partnerek közös munkája eredményeként elké-
szült a török határõrség szervezetének létrehozására szolgáló törvény tervezete.
A projekt végeredménye a Nemzeti Akcióterv és a Road Map aktualizálása, valamint
a tervezett Törökországi Integrált Határellenõrzési Rendszert részletesen bemutató
összefoglaló jelentés elkészítése volt.
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A projekt sikeres volt, végrehajtása megkezdõdött, de sajnos az utóbbi években
kialakult politikai helyzet nem teszi lehetõvé a projektben foglaltak további megvaló-
sítása (legalábbis a déli és a keleti határszakaszok mentén).

Az Integrált Határigazgatás Megvalósítási Terve – 2. fázis

A TR 08 IB JH 04 számú, az IBM Kockázatelemzõ Központ Létrehozására irányuló
projekt megvalósításának jogát Finnország nyerte el, melynek témája az Európai
Unió legjobb gyakorlata alapján, a kockázatelemzõ tevékenység fejlesztése Törökor-
szágban. A második fázis megvalósítása az elsõ fázis eredményeire támaszkodik, cél
a Közös Kockázatelemzõ Központ létrehozása, amely a határrendészeti kérdésekkel
fog majd foglalkozni.

A Török Határõrök Képzése (TR 07 IB JH 02 oktatási projekt)

A szervezet létrehozása mellett, napirenden van a török határrendészeti képzés
rendszerének kialakítása, aminek a vezetõje Németország volt. A török Belügymi-
niszter döntése alapján, a Török Rendõr Akadémián már a 2011/2012-es tanévben lét-
rehozták a határrendész szakmai felkészítést koordináló Határõr Fakultációt.
A hosszú távú tervek között szerepel az önálló Határõr Akadémia megalapítása,
amely a határõr tisztképzés igényeit elégítené ki.

* * *

Megállapítható, hogy 2011-ben Törökországban elindult egy fejlõdési folyamat, amely
a kialakult politikai helyzet miatt megtorpanni látszik. Az integrált határigazgatási
rendszer szervezeti elemei közötti együttmûködés elkezdõdött. A megvalósult projek-
tek eredményeit felhasználva, a határhelyzet konszolidálása után, a török partnerek
elõtt megvan a lehetõség arra, hogy 10–15 éven belül egy, az Európai Unió és
schengeni elõírásoknak megfelelõ integrált határigazgatási rendszer alapjait lerakja.

* * *

Az aszimmetrikus hadviselés egyik megjelenési formája a terrorizmus. Az államhatá-
ron átszivárgó terroristák elleni tevékenység egyik fõ jellemzõje az államhatárok
megbízható õrzésének biztosítása. Rendkívül fontos, hogy az államhatár biztonságo-
san le legyen zárva, ezzel biztosítva azt, hogy illetéktelen személyek azt ne lépjék át.

A Magyar Köztársaság Rendõrsége határrendészeti szakembereinek szakmai ta-
pasztalatait egész Európában elismerik. Hazánk mindig is vezetõ szerepet töltött be a
schengeni vívmányok elméleti és gyakorlati megvalósításában.

Törökországban a jövõben szükséges egy olyan szervezet létrehozása, amely fe-
lelõs az államhatárral kapcsolatos tevékenységrendszer irányításáért. Az, hogy ez a
létrejövõ új szervezet a jövõben milyen módszerekkel, mikortól, hogyan fogja ezt a
feladatot ellátni, az a török politikai és szakmai vezetés felelõssége.
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Zárszó

A jelen konferencia témaválasztása sokáig vita tárgyát képezte, de nem volt rossz végül is a té-
maválasztás. Ha több idõt szánhattunk volna e kérdések megvitatására, akkor is hasznosan
tudtuk volna az idõt eltölteni – mondta a konferencia zárszavában Nagy László.

A konferenciák örök dilemmája, hogy azok elõadás-centrikusak vagy vita-centrikusak le-
gyenek – ezt most sem sikerült feloldani. Egy másik dilemma, hogy azok megoldást fogalmaz-
zanak meg vagy kérdéseket vessenek fel – amit szintén nem lehetett most helyre tenni.

A tanácskozás reggel mintegy 150 fõs hallgatósággal kezdte a munkáját, amelyben közel
negyvenen vállaltak szerepet elõadóként, hozzászólóként.

Nagy László végezetül köszönetet mondott a közremûködõknek, a támogatóknak, az
együttmûködõ partnereknek: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek és a Magyar Tudományos
Akadémia Hadtudományi Bizottságnak, hogy segítették a Hadtudományi Társaságot egy szín-
vonalas konferencia megszervezésében.
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