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Az elsõ csapások

Az elsõ csapások végrehajtására a legal-
kalmasabb fegyver a Tomahawk robotre-
pülõgép. Legnagyobb elõnye, hogy alkal-
mazása nem igényel összetett támogató
mûveleteket. A célpontok helyzetének
meghatározása mesterséges holdakra te-
lepített érzékelõkkel, a robotrepülõgép in-
dítása nukleáris meghajtású tengeralattjá-
rókról történik, amelyek az ellenség táma-
dásaitól háborítatlanul, teljesen önállóan, a
felfedezés kockázata nélkül tevékenyked-
hetnek gyakorlatilag bárhol, ahol a tenger
mélysége meghaladja az 50 métert. A ten-
geralattjáróról indítható változatok hatótá-
volsága 1150–1500 kilométer, a fegyver tíz
méternél kisebb körkörös szórása megbíz-
hatóan biztosítja a vadászrepülõgép mére-
tû célpontok megsemmisítését. A konflik-
tus korai szakaszában a támadás célpont-
jai közé elsõsorban politikai és katonai ve-
zetési és irányítási pontok, távközlési állo-
mások, rádiólokátorok és más érzékelõk,
valamint légi és haditengerészeti támasz-
pontok tartoznak.

A légi bázisok futópályái és az azokhoz
vezetõ gurulóutak vagy keresztezõdéseik
megrongálása – amelyek kijavítása több
órát, legfeljebb egy vagy két napot vesz
igénybe – teljesen megbénítja a légi tá-
maszpontot. A támadás és az azt követõ
másodlagos robbanások következtében a
szabadban tárolt repülõgépek súlyosan
megrongálódnak és – legalábbis rövid tá-
von – harcképtelenné válnak. A Tomahawk
kazettás fejrésszel felszerelt változata
(TLAM-D) tíz-tizenötször nagyobb területen
képes harcképtelenné tenni a szabadban
tárolt repülõgépeket, mint a hagyományos
robbanófejet hordozó változatok. Mivel
azonban a célok nagy része – a repülésirá-
nyító torony, hangárok és más épületek –
ellen a hagyományos robbanófejjel szerelt
változat tulajdonságai elõnyösebbek, a két
változat vegyes alkalmazása a leghatéko-
nyabb. A megerõsített repülõgép-fedezé-
kek védelmet nyújtanak a légitámadások
ellen, a Tomahawk rendkívüli pontossága
azonban lehetõvé teszi, hogy ezek ajtaját
vegye célba. Ha nem is képes áttörni, az
ajtó olyan mértékben megrongálódik, hogy
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Az Egyesült Államok 
katonai hatalmának korlátai

A katonai hatalom képesség arra, hogy katonai erõ alkalmazásával –
vagy azzal való fenyegetéssel – az ellenséget saját akaratunk teljesíté-
sére kényszerítsük, vagyis arra, hogy a kívánt magatartást tanúsítsa,
vagy ellenkezõleg, egy nem kívánt magatartást feladjon. Az ellenség
infrastruktúrájának és katonai erejének hatékony támadása – amennyi-
ben korlátlanul és számottevõ veszteségek nélkül fenntartható –, ha
nem is töri meg az akaratát, mind katonailag, mind gazdaságilag meg-
bénítja. A cikk azt vizsgálja, hogy az Egyesült Államokat milyen katonai
tényezõk korlátozzák ebben.
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nyithatatlanná válik, csapdába ejtve a bent
lévõ repülõgépet. A robotrepülõgép képes
berepülni a föld alatti hangárokhoz vezetõ
alagutak bejáratán is: az alagutat a bekö-
vetkezõ robbanás beomlaszthatja, a kijára-
tot napokra elzárhatja.

Az Egyesült Államok négy robotrepülõ-
gép-hordozó nukleáris meghajtású tenger-
alattjáróval rendelkezik, közülük kettõ vet-
hetõ be egyidejûleg (miközben a másik
kettõ karbantartás alatt vagy úton van), és
mindegyik 154 Tomahawkkal van felszerel-
ve. További 10-12 vadász tengeralattjáró
járulhat hozzá a támadáshoz, egyenként
tucatnyi robotrepülõgéppel. Ilyen mennyi-
ségû robotrepülõgép felhasználása nem
lenne példa nélküli: az Egyesült Államok
1998 decemberében a Desert Fox (Sivata-
gi róka) hadmûvelet során mindössze
négy nap alatt több mint 325 Tomahawkot
indított iraki célpontok ellen.

Akármilyen meggyõzõ is a Tomahawk
képessége, hogy veszteségek kockázata
nélkül semmisítse meg a nagy mélység-
ben található ellenséges célpontokat, a
legkorszerûbb légvédelmi rendszereken
nem tud áthatolni. A megoldás a lopakodó
technológiában rejlik. (Korábban alkalma-
zásának további korlátja volt, hogy hosszú
– 1500 kilométer távolságon két órát meg-
közelítõ – repülési ideje bizonytalanná tet-
te azon célpontok elpusztítását, amelyek
ez idõ alatt esetleg helyet változtatnak.
A legutóbbi változatok kiküszöbölik ezt a
gyengeséget: mesterséges holdas adat-
kapcsolaton keresztül lehetõség van a ro-
botrepülõgép új célpontra irányítására re-
pülés közben, és akár két órán át várakoz-
hat a levegõben az indítási ponttól 450 ki-
lométernyire.)

A B–2 lopakodó bombázó tizenhat,
ugyancsak lopakodó, 310 kilométer ható-
távolságú JASSM (Joint Air-to-Surface
Stand-off Missile – összhaderõnemi leve-

gõ-felszín távolsági robotrepülõgép) hor-
dozására képes. A B–2 típusú bombázó-
kat mind Jugoszláviában (1999), mind Af-
ganisztánban (2001) és Irakban (2003)
elõvigyázatosságból szinte minden külde-
tésen legalább egy, olykor két EA–6B típu-
sú zavaró repülõgép támogatta, de a B–2
akkor még szabadesésû bombákkal volt
felszerelve, és gyakorlatilag át kellett re-
pülnie a célpont felett (legalább egy alka-
lommal így is elõfordult, hogy a bombázó
annak ellenére terv szerint végrehajtotta a
támadást, hogy a rossz idõjárás meggátol-
ta a zavaró repülõgépeket a felszállás-
ban). A JASSM hatótávolságának köszön-
hetõen nincs szükség arra, hogy a B–2 be-
hatoljon az ellenséges légtérbe, olyan biz-
tonságos távolságot tarthat attól, ami meg-
haladja a mobil légvédelmi rakétarendsze-
rek hatótávolságát, így azok nem jelente-
nek fenyegetést a számára, lopakodó tu-
lajdonsága pedig megóvja attól, hogy az
ellenséges korai légi riasztó (Airborne
Early Warning – AEW) és vadászrepülõgé-
pek észleljék. Ez szükségtelenné teszi a
bombázó zavaró repülõgépek általi, illetve
utóbbiak vadászrepülõgép-kíséretét, a
nukleáris meghajtású tengeralattjárókéhoz
hasonló önállóságot biztosítva a B–2 szá-
mára. (Légi utántöltésre szükség van, de
ez a célterülettõl legalább 4500 kilométer-
re, az óceán felett történik.) A bombázó je-
lenlétének elsõ jele robotrepülõgépeinek
becsapódása lesz.

Mind a Tomahawk, mind a B–2 alkalmaz-
ható a támadás elsõ hullámában, annak el-
sõ éjjelén. Az okozott károk felmérése
ugyanazokkal a mesterséges holdakkal
történik, amelyek lehetõvé tették a célpon-
tok kijelölését és helyzetük meghatározá-
sát. A robotrepülõgépek fenyegetést jelen-
tenek minden rögzített célpont számára,
kivéve, ha olyan mélyen van az ellenség
területén, hogy kívül esik a Tomahawk, illet-
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ve a JASSM hatótávolságán, és a legkor-
szerûbb légvédelmi rendszerek védelme-
zik, vagy mélyen a föld alatt van.

A légi bázisok ellen ismétlõdõ támadá-
sok az onnan induló vadászrepülõgép-be-
vetések számát körülbelül a légi támasz-
pont eredeti teljesítõképességének hato-
dára vetik vissza (ami az eredményt tekint-
ve lényegében megegyezik azzal, mintha
a vadászrepülõgépek egyhatoda teljes
ütemben hajtana végre bevetéseket, míg a
többi egyet sem hajt végre, vagyis mintha
a gépek öthatoda megsemmisült volna).
Azok a légierõk, amelyek nagy hangsúlyt
fektetnek repülõ rajok rövid alkalmi futópá-
lyáról – például kijelölt autópálya-szaka-
szokról – történõ üzemeltetésére, az ere-
deti bevetésszám felét is képesek lehetnek
fenntartani. Hasonló elõnyöket kínálnak a
STO(V)L (Short Take-off and [Vertical]
Landing – rövid fel- és [függõleges] leszál-
lás) repülõgépek, de az ilyen gépeket szá-
razföldi bázisokról egyedül üzemeltetõ Ki-
rályi Légierõ az év elején kivonta Harrier
repülõgépeit a rendszerbõl.

Valószínû, hogy már az elsõ csapás
csaknem teljesen megfosztja az ellensé-
get korai légi riasztó, tengerészeti járõr
(Maritime Patrol – MP) és légi utántöltõ re-
pülõgépeitõl, mivel ezek  mérete nem teszi
lehetõvé a tárolásukhoz szükséges fede-
zékek építését. Ezeknek az eszközöknek a
hiánya döntõ hatást gyakorol a konfliktus
további menetére.

A flotta védelme

Nagy hatótávolságú tengerészeti járõr re-
pülõgépek – vagy azok feladatait ellátni
képes pilóta nélküli repülõeszközök – nél-
kül a hatalmas óceáni területek és partvo-
nalak feletti folyamatos ellenõrzést nem le-
het biztosítani. A letapogatási gyakoriság

korlátai miatt a mesterséges holdakból álló
óceánfigyelõ rendszerek – mint amilyen az
amerikai NOSS – nem képesek önállóan,
más eszközök közremûködése nélkül
megbízhatóan ellátni ezt a feladatot.
(A Szovjetunió már az 1970-es években
felállított mesterséges holdakból álló óce-
ánfigyelõ rendszert, az ellenséges hadiha-
jók felderítésében mégis tengerészeti járõr
repülõgépeire volt kénytelen hagyatkozni.)
A világûr közeli (20–100 kilométeres) ma-
gasságtartományban mûködõ, levegõnél
könnyebb pilóta nélküli repülõeszközök
(léghajók) – mint a kínai JK–5, JK–12 és
JKZ–20 – a mesterséges holdakét megkö-
zelítõ látómezõvel rendelkeznek, képesek
hónapokig folyamatosan szinte egy hely-
ben a levegõben tartózkodni, nehezen fel-
deríthetõk, ugyanakkor viszonylag olcsók
és ebbõl következõen könnyen pótolhatók.
Azonban a rendkívül ritka levegõ miatt kü-
lönleges hajtómûveket igényelnek, ame-
lyek fejlesztése jelenleg kísérleti szakasz-
ban van. A látóhatáron túli radarok képe-
sek ugyan észlelni az akár több ezer kilo-
méter távolságra lévõ felszíni célokat, de
felbontásuk olyannyira korlátozott, hogy
nem tudják megkülönböztetni a kereske-
delmi és hadihajókat, vevõállomásaik pe-
dig kiterjedt és sérülékeny célpontok, és
érzékenyek a zavarásra. A tengerfenékre
telepített szonárhálózat szintén csak hoz-
závetõleges adatokat képes szolgáltatni
az ellenséges hadihajók helyzetérõl.
A partokon lévõ egyéb érzékelõk látóme-
zeje legfeljebb a horizontig – a part menti
domborzattól függõen 50-80 kilométerre –
terjed, a más forrásokból származó (pél-
dául civil halászhajók által szolgáltatott)
adatok pedig véletlenszerûek. Tengeré-
szeti járõr repülõgépek nélkül az ellenség
nem képes az amerikai hadihajók ellen
összehangolt légitámadást végrehajtani; a
szórványos repülõgép- és robotrepülõ-
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gép-támadások nem képesek áttörni a cél-
pontok légvédelmi rendszereit. Az ameri-
kai nukleáris meghajtású vadász tenger-
alattjárók a nyílt tengeren elpusztítják
és/vagy kikötõibe kényszerítik az ellensé-
ges flottát, ahol robotrepülõgép-támadá-
sok martalékává válik.

Az amerikai hadihajók ellen az egyetlen
hatásos fegyver a tengeralattjáró marad,
azonban a dízel-elektromos tengeralattjá-
rók legfeljebb támaszpontjaik két-négy-
száz kilométeres körzetében jelentenek fe-
nyegetést a náluk jóval gyorsabb felszíni
hadihajók számára (a nem nukleáris
levegõfüggetlen meghajtás megsokszo-
rozza ugyan a merülésben tölthetõ idõt, de
nem növeli érdemben a hatósugarat). Ez-
zel szemben mindössze három-négy
csendes nukleáris meghajtású vadász ten-
geralattjáró elegendõ ahhoz, hogy igen
komoly fenyegetést jelentsen az amerikai
repülõgép-hordozó csapásmérõ csopor-
tok számára, de ilyen tengeralattjáró-flottá-
val napjainkban mindössze három állam –
az Egyesült Királyság, Franciaország és
Oroszország – rendelkezik. 

Rakétavédelem

Kína 2010 végén – a világon elsõként és
máig egyetlenként – hajó elleni ballisztikus
rakétát (Anti-Ship Ballistic Missile – ASBM)
állított rendszerbe. Mivel a repülõgéphor-
dozó-fedélzeti repülõgépek hatósugara –
elfogadható bevetési ütem fenntartása
mellett – légi utántöltéssel sem haladja
meg az 1400 kilométert, a hordozók raké-
tavédelme nélkül ez a becslések szerint
1500 kilométer hatótávolságú rakéta ered-
ményesen meggátolhatná a repülõgépe-
ket abban, hogy elérjék célpontjaikat.

Az Egyesült Államok haditengerészete
kétrétegû – a ballisztikus rakétát röppályá-

ja középsõ szakaszán elfogó SM–3 típusú,
légkörön kívüli (exoatmoszferikus), illetve
végsõ szakaszán elpusztító SM–2 Block IV
típusú, légkörön belüli (endoatmoszferi-
kus) elfogórakétákból álló – rakétavédelmi
rendszerrel rendelkezik, amely képes
megvédeni a flottát a ballisztikusrakéta-tá-
madásoktól, feltéve, hogy az elfogórakéták
célmegsemmisítési valószínûsége elég
nagy, és mennyisége is elegendõ.

Az Egyesült Államok eddig tizennyolc kí-
sérletet végzett az SM–3 rakétával balliszti-
kus rakéták elfogására (Japán pedig továb-
bi négyet). Tizenhét rakétából tizenöt elta-
lálta a célt – hibás rendszerbeállításból adó-
dóan egy rakéta nem indult el –, ami közel
0,9-es célmegsemmisítési valószínûséget
jelent. (Az azzal kapcsolatos információk,
hogy a célpont végzett-e az elfogást meg-
nehezítõ tevékenységet – például bocsá-
tott-e ki álcélokat – nem nyilvánosak.)
Az SM–2 Block IV-gyel három – sikeres – el-
fogási kísérletre került sor, ebbõl azonban
aligha lehet messzemenõ következtetést le-
vonni. Az SM–3 rakétát célravezetõ SPY–1
rádiólokátor nagy hatótávolságának (650 ki-
lométer) és a rakéta nagy hatómagasság-
tartományának (70–500 kilométer) köszön-
hetõen elegendõ idõ áll rendelkezésre egy
második rakéta indítására, amennyiben az
elsõ elvétette a célt. Így nincs szükség min-
den célpont ellen eleve két rakéta indításá-
ra, ami lehetõvé teszi a rakéták gazdaságo-
sabb felhasználását. Ez az eljárás ugyanak-
kor feltételezi a radar hatótávolságának tel-
jes kihasználását, ezért a fegyvert hordozó
hadihajóknak mintegy 700 kilométer távol-
ságot kell tartaniuk a partvonaltól. Az SM–2
esetében – jóval kisebb hatótávolsága miatt
– két rakéta indításával kell számolni,
amennyiben a támadó fegyver átjut az elsõ
védelmi rétegen.

Kína az elmúlt öt évben évi 12-15, a hajó
elleni ballisztikus rakétáéval megegyezõ
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felépítésû DF–21 (CSS–5) típusú rakétát
gyártott, ezzel az ütemmel számolva 2016-
ra 70-90 ASBM-mel rendelkezhet. Ameny-
nyiben az SM–3 célmegsemmisítési való-
színûsége valós körülmények között meg-
egyezik a kísérletek során tapasztalttal, 90
hajó elleni ballisztikus rakéta elfogásához
– húsz százaléknyi tartalékkal számolva –
mintegy 120 SM–3 és öt SM–2 rakétára
lenne szükség. (A 90 ballisztikus rakétából
körülbelül nyolcvanat az elsõ, további
nyolc-kilencet a második SM–3 elpusztít, a
megmaradt egy-kettõ ellen két-két SM–2
Block IV rakétát indítanak.) Az Egyesült Ál-
lamok jelenleg 22 ballisztikusrakéta-elhárí-
tó rendszerrel felszerelt hadihajóval (öt
Ticonderoga hajóosztályú cirkálóval és ti-
zenhét Arleigh Burke osztályú rombolóval)
és mintegy 90 SM–3 típusú rakétával ren-
delkezik; 2016-ra a hajók száma 41-re, a
rakétáké 341-re nõ (az SM–2 Block IV
gyártása 75 darabnál befejezõdött). Figye-
lembe véve az Obama-adminisztráció
2009 szeptemberében bejelentett döntése
következtében fellépõ igényeket is (misze-
rint Európa ballisztikus rakéták elleni vé-
delmét is ilyen rakétákkal kívánja megolda-
ni), ez az erõ elegendõ arra, hogy a Csen-
des-óceánon megóvja az amerikai flottát a
hajó elleni ballisztikus rakéták fenyegeté-
sétõl. (A meglévõ 22 hajóból tizenhat a
Csendes-óceáni, hat az Atlanti-óceáni
Flotta kötelékébe tartozik. Az Európa bal-
lisztikusrakéta-védelmével kapcsolatos kö-
telezettségvállalás miatt a két flotta közötti
eloszlás a jövõben fokozatosan kiegyenlí-
tettebbé válik, de a csendes-óceáni hajók
száma így is elegendõ lesz arra, hogy – a
japán-tengeri és perzsa-öböli jelenlét fo-
lyamatos fenntartása mellett – a flotta vé-
delmét biztosítani tudják.)

Kínában kutatások folynak olyan hajó el-
leni rakétafegyverek kifejlesztésére is,
amelyek röppályájuk kezdeti szakaszán

ballisztikus rakétaként viselkednek, majd a
sûrûbb légrétegbe visszaérkezve – a vízen
kacsázó kavicshoz hasonlóan – akár több-
ször „visszapattannak” arról a világûrbe,
megnehezítve az elfogásukat. Mivel a bal-
lisztikusrakéta-elhárító rakéták nagymér-
tékben támaszkodnak a rakéta röppályájá-
nak elõrejelzésére, egy ilyen fegyver ko-
moly fenyegetést jelentene, azonban meg-
építése mind a hajtómû, mind a manõvere-
zõ képesség tekintetében hatalmas tech-
nikai kihívás. A kutatás egyelõre kezdeti
szakaszban van, és a fegyver aligha áll
hadrendbe a tizenkettedik ötéves terv
(2011–2015) vége elõtt.

Az amerikai szárazföldi légi és tengeré-
szeti bázisok ballisztikusrakéta-védelmét a
PAC–3 rakétavédelmi rendszer látja el.
A PAC–3 a repülés végsõ szakaszán sem-
misíti meg a ballisztikus rakétát, és a
40–150 kilométer hatómagasságú, légkö-
rön kívüli és légkörön belüli elfogásra egy-
aránt képes THAAD (Terminal High-
Altitude Area Defense – végsõ szakaszbé-
li nagy magasságú területvédelem) rakéta-
elhárító rendszerrel kétrétegû védelmet
biztosítana. A THAAD-ból jelenleg mind-
össze két üteg áll hadrendben, melyekhez
2013-tól további kettõ csatlakozik.

Kína két dandár (körülbelül 30) közúti
jármûrõl indítható, szilárd hajtóanyagú,
nagy pontosságú, 1800 kilométer hatótá-
volságú DF–21C (CSS–5 Mod 3) balliszti-
kus rakétával rendelkezik. Ezek ellen két
THAAD üteg (48 rakéta) képes eredmé-
nyes védekezést biztosítani. (Feltételezve,
hogy a DF–21 különféle változatainak
gyártási üteme nem haladja meg az elmúlt
évek átlagát, Kína a hajó elleni DF–21D és
a DF–21C típusból összesen 12-15 rakéta
gyártására lehet képes évente. A kapaci-
tásnak a két rakéta közötti megoszlása ter-
mészetesen nem látható elõre, ahogyan a
gyártás ütemének esetleges növelése
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sem.) Kínának további hat dandár DF–15
(CSS–6) ballisztikus rakétája van (90-110
indítójármû, 350-400 rakéta), azonban e
rakéták hatótávolsága (600 kilométer) nem
teszi lehetõvé amerikai támaszpontok tá-
madását, és túlnyomó többségük Tajvanra
irányul. Ha – például a harci töltet csökken-
tésével – Kína megnövelné is e rakéták ha-
tótávolságát annyira, hogy elérjék az ame-
rikai légi bázist a kínai szárazföldrõl 640 ki-
lométerre lévõ Okinava szigetén, az ott ta-
lálható PAC–3 osztály (négy üteg) képes
lenne megvédeni a támaszpontot. (Kína
ebbõl a típusból korábban évi 20-40 raké-
tát gyártott, de a jelek szerint a fegyver
gyártása véget ért.)

Egyetlen más állam sem rendelkezik
olyan sokrétû ballisztikusrakéta-program-
mal és ért el olyan látványos fejlõdést a
ballisztikus rakéták célravezetése, pontos-
ságának javítása terén, mint Kína.

Áthatolás a légvédelmen

Az Egyesült Államok haditengerészetének
tizenegy repülõgép-hordozója van, ame-
lyek közül legfeljebb hat alkalmazható
egyidejûleg egy lehetséges konfliktusban,
miközben kettõ – szükség szerint – átveszi
azoknak a hajóknak a helyét, amelyeket át-
vezényeltek a konfliktusövezetbe, a többi
három pedig karbantartás alatt van.
(A 2003-as iraki háborúban öt hordozó vett
részt, egy hatodik váltott egyet ezek közül,
egy hetedik a nyugati Csendes-óceánra
hajózott, és egy nyolcadik is elhagyta kikö-
tõjét.) Mindegyik repülõgép-hordozón 44
F/A–18 (20 –C, 12 –E és 12 –F) típusú va-
dászrepülõgép szolgál, tehát egy hat hor-
dozóból álló csoportosítás összesen 264
vadászrepülõgépet képes a konfliktusöve-
zetben üzemeltetni. A légierõ tizennégy na-
gyobb támaszpontot üzemeltet tengerentú-

lon, amelyek közül kilenc (Lakenheath,
Spangdahlem és Aviano Európában,
Kadena, Miszava, Oszan, Kunszan és An-
dersen a csendes-óceáni térségben, illetve
Diego Garcia az Indiai-óceánon) képes
egy-egy vadászrepülõ-ezred (72 repülõ-
gép) befogadására. A tengerészgyalog-
ság ivakuni légi bázisa fél ezred (36 repü-
lõgép) üzemeltetésére alkalmas.

Ha minden többcélú vadászrepülõgépet
a légi fölény kivívására használ, az Egye-
sült Államok a korszerû (úgynevezett ne-
gyedik generációs, jellemzõen a hetvenes-
nyolcvanas években kifejlesztett), hangse-
besség feletti, látótávolságon túli (Beyond
Visual Range – BVR) levegõ-levegõ raké-
tákat hordozni képes repülõgépek terén –
az ellenséges légi támaszpontok elleni tá-
madások következtében – a Föld csaknem
bármely pontján legalább négyszeres túl-
erõben van. A légi fölény lehetõvé teszi a
célpontok azonosításához, osztályozásá-
hoz, követéséhez és helyzetének megha-
tározásához szükséges – korai riasztó
(E–3 AWACS, E–2), tengerészeti járõr
(P–3), elektronikai felderítõ (RC–135 Rivet
Joint, EP–3) és mozgócél-felderítõ rádiólo-
kátorral felszerelt (E–8 JSTARS, RQ–4
Global Hawk) – repülõeszközök biztonsá-
gos üzemeltetését, egyben megakadá-
lyozza az ellenséget ugyanebben.

A GPS-vezérlésû fegyverek elterjedésé-
nek köszönhetõen az Egyesült Államok ké-
pes a kis hatótávolságú légvédelmi eszkö-
zök (Short Range Air Defenses –
SHORAD) – a légvédelmi tüzérség (Anti-
Aircraft Artillery – AAA) és a vállról indítha-
tó légvédelmi rakéták (Man-Portable Air
Defence System – MANPADS) – hatóma-
gasságán kívülrõl csapásokat mérni, ezért
ezek az eszközök nem jelentenek fenyege-
tést repülõgépei számára. A korszerû ra-
darvezérlésû légvédelmi rakéták (Surface-
to-Air Missile – SAM) legyõzése ezzel
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szemben komoly – de nem megoldhatat-
lan – kihívás.

Irak 1991-ben agresszívan alkalmazta
radarvezérlésû légvédelmi rakétáit, a raké-
ta repülési ideje alatt mindvégig megvilá-
gítva a célt. A csapásmérõ gépeket kísérõ,
légvédelmet elnyomó repülõgépekrõl indí-
tott, nagy sebességû lokátor elleni rakéták
(High Speed Anti-Radiation Missile –
HARM) még a légvédelmi rakéta repülése
alatt elpusztították az azt irányító radart,
így a rakéta elvétette a célt. Az iraki légvé-
delem nagy része a háború elsõ hetében
megsemmisült, ezt követõen a szövetsé-
ges csapásmérõ repülõgépek kíséret nél-
kül támadhatták célpontjaikat. Az 1999-
ben vívott háborúban ezzel szemben a ju-
goszláv légvédelem a rakétaindítást köve-
tõen kikapcsolta a célmegvilágító lokátort,
s így elvesztette ugyan a rakétát, de sike-
resen fenntartotta a leghatásosabb légvé-
delmi eszközei által jelentett fenyegetést a
konfliktus teljes idõtartama alatt, arra kény-
szerítve a szövetségeseket, hogy a légvé-
delmet elnyomó repülõgépek minden
egyes küldetésen kísérjék a csapásmérõ
gépeket. Irak öt, Jugoszlávia három repü-
lõgépet lõtt le radarvezérlésû légvédelmi
rakétával, de utóbbi a szövetséges erõfor-
rások lekötésével sikeresen korlátozta a
mûveletek ütemét, és légvédelme lénye-
gében épségben átvészelte a háborút.
A légvédelemnek ez az indirekt hatása ké-
pes ugyan jelentõsen lelassítani a légi mû-
veleteket, de nem tudja megakadályozni a
célpontok megsemmisítését. Nem a légi
háború eredményét, csupán bekövetkez-
tének idõpontját teszi kérdésessé, ami
csak a légvédelem elnyomására rendelke-
zésre álló erõforrások mennyiségétõl függ.

Egészen más a helyzet akkor, ha az ellen-
ség radarvezérlésû légvédelmi rakétái tény-
legesen képesek a támadó repülõgépek
megsemmisítésére. A jelenleg rendszeresí-

tett lokátor elleni rakéták hatástalanok a kor-
szerû mobil légvédelmi rakétarendszerek-
kel szemben, mivel ezek 10-15 másodper-
cen belül képesek befogni a célt és rakétát
indítani ellene, hatótávolságuk akár a 100
kilométer is lehet, rakétáik sebessége pedig
eléri vagy jócskán meghaladja a lokátor el-
leni rakétákét. (A korszerû, jelentõs – 50 ki-
lométert meghaladó – hatótávolságú, mobil
légvédelmi rakétarendszerek közé tartozik
az amerikai MIM–104 Patriot, a fran-
cia–olasz Aster 30 SAMP/T, valamint az
orosz S–300P, S–300V és S–400.)

A probléma megoldásához olyan eljá-
rásra van szükség, ami lehetõvé teszi,
hogy az ellenséges légvédelmi rakéta-
rendszereket lokátor elleni rakéták helyett
nagy hatótávolságú GPS-vezérlésû fegy-
verekkel támadják meg. Túl azon, hogy a
támadó repülõgépek a légvédelmi rend-
szerek hatótávolságán kívülrõl mérhetnek
azokra csapást, a módszer további elõ-
nye, hogy a célpont akkor is megsemmisít-
hetõ, ha kikapcsolja a lokátort a megtáma-
dására használt fegyver repülése közben.
E fegyverek hatótávolságának vagy meg
kell haladnia az ellenséges légvédelmi ra-
kétarendszerekét, vagy alkalmazhatónak
kell lenniük lopakodó repülõgépek belsõ
fegyverterébõl.

A légi indítású robotrepülõgépek, mint a
SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile
Extended Response – kiterjesztett reagálá-
sú távolsági támadó robotrepülõgép) és a
már említett JASSM hatótávolsága megha-
ladja a 300 kilométert, ami lehetõvé teszi
alkalmazásukat hagyományos repülõgé-
pekrõl anélkül, hogy azoknak be kellene
hatolniuk az ellenséges légtérbe. Nagy
magasságból indítva a JSOW (Joint Stand-
Off Weapon – összhaderõnemi távolsági
fegyver) siklóbomba hatótávolsága eléri a
75 kilométert, ami elegendõ a fegyvert hor-
dozó B–2 lopakodó bombázó megóvásá-
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hoz. Az F–22 lopakodó vadászrepülõgép
belsõ fegyvertere nem elég nagy ahhoz,
hogy a JSOW elférjen benne, de képes a
nagy magasságból indítva 65 kilométert
meghaladó hatótávolságú SDB (Small
Diameter Bomb – kis átmérõjû bomba) sik-
lóbomba hordozására.

A radarvezérlésû légvédelmi rakétarend-
szerek észleléséhez, azonosításához és
osztályozásához olyan, az ellenséges ra-
darjeleket érzékelõ elektronikai felderítõ
(Electronic Intelligence – ELINT) repülõgé-
pekre van szükség, mint az RC–135 Rivet
Joint és az EP–3, követésükhöz a mozgó-
cél-felderítõ (Moving Target Indicator –
MTI) rádiólokátorral felszerelt repülõeszkö-
zök – az E–8 JSTARS és az RQ–4 Global
Hawk – is hozzájárulnak. A nagy távolság-
ban lévõ célok helyzetének a fegyverek
célzásához kellõen pontos meghatározása
a felsorolt eszközök közül többnek az egy-
idejû jelenlétét teszi szükségessé, ezért
ezek száma legalább annyira korlátot szab
a mûveletek ütemének, mint a csapásmé-
rõ eszközöké. A célpontok azonosítására
és helyzetük meghatározására a közelük-
ben lévõ különleges alakulatok is képesek.
Ezeket az alakulatokat vagy helikopterrel
kell az ellenséges területre juttatni, aminek
alkalmazását korlátozza a hatótávolság és
az idõjárás, vagy gépjármûvel hatolnak be
oda, ami járható utakat feltételez.

A mobil légvédelmi rakétarendszerek
csak addig észlelhetõk biztonságosan
nagy távolságról, amíg lokátorukat bekap-
csolva tartják, követésük ezután bizonyta-
lanná válik. Figyelembe véve, hogy egyes
eszközök menetkésszé tételének ideje
nem haladja meg az öt percet, a nagy
megsemmisítési valószínûség gyors rea-
gálást tesz szükségessé. Mint minden szá-
razföld felett repülõ robotrepülõgép, a légi
indítású robotrepülõgépek is – legalábbis
a cél közelében – kis magasságon repül-

nek, hogy felderítésük elkerülése érdeké-
ben kihasználják a terep adottságait.
Az akár hét-tíz programfordulót is magá-
ban foglaló repülési útvonal megtervezése
az idõtartam lerövidítésére tett jelentõs
erõfeszítések ellenére is közel 30 percet
vesz igénybe, és további 15-20 percre van
szükség ahhoz, hogy a hangsebesség
alatti sebességgel repülõ fegyver elérje a
célt. A siklóbombák ezzel szemben nem
földközelben, bonyolult útvonalon közelítik
meg céljukat, ezért a támadás megterve-
zésére kevesebb mint egy perc elegendõ.
Az F–22 kihasználhatja egyedülálló képes-
ségét, hogy – lopakodó tulajdonságai
megõrzése mellett – utánégetõ használata
nélkül, hangsebesség feletti sebességgel
repülve behatoljon az ellenséges légtérbe,
és megsemmisítse a célpontot akár 15-20
perccel azt követõen, hogy annak észlelé-
se megtörtént.

Ha a feladat megköveteli az ellenséges
légtérbe történõ behatolást, a lopakodó re-
pülõgépeknek is szükségük van zavaró re-
pülõgépek kíséretére. Ahhoz, hogy a zava-
rás hatékony legyen, a kísérõ repülõgépek
legfeljebb körülbelül 130 kilométerre lehet-
nek a támadó repülõgéptõl, ami a legtöbb
esetben elegendõ ahhoz, hogy az ellensé-
ges légvédelmi rakétarendszerek hatótá-
volságán kívül maradjanak. Ahogy minden
más pilóta vezette harci repülõgépnek, a
lopakodó repülõgépeknek is a kutató-
mentõ helikopterek 3-500 kilométeres ha-
tótávolságán belül kell maradniuk.

A korszerû, mobil légvédelmi rakéta-
rendszerek által jelentett fenyegetés meg-
gátolja a hagyományos repülõgépeket ab-
ban, hogy behatoljanak az ellenséges lég-
térbe, amíg nem sikerül ezt a fenyegetést
semlegesíteni, illetve errõl megbízhatóan
meggyõzõdni. A Jugoszlávia ellen vívott
háború tapasztalatai azt mutatják, hogy a
fenyegetés a konfliktus teljes idõtartama

44



VÉDELEMPOLITIKA

alatt mindvégig fenntartható. A mobil cél-
pontok észlelésére, azonosítására, osztá-
lyozására, követésére és helyzetük meg-
határozására alkalmas nagyméretû repülõ-
gépeknek és pilóta nélküli repülõeszkö-
zöknek – mint az E–8 JSTARS és az RQ–4
Global Hawk – biztonsági okokból leg-
alább 40 kilométerrel a legközelebbi felté-
telezett légvédelmi rakétaüteg hatótávol-
ságán kívül kell maradniuk, ami jelentõsen
csökkenti a fedélzetükön lévõ érzékelõk-
nek a horizont és a terep által korlátozott
felderítési távolságát. Ennélfogva a kor-
szerû, mobil légvédelmi rakétarendszerek
gyûrûje menedéket nyújthat a nagy mély-
ségben lévõ mobil célok számára, ameny-
nyiben a gyûrû hézagmentessége biztosít-
ható. Ha ez a fenyegetés nem áll fenn, az
Egyesült Államok képes az ellenséges mo-
bil célpontok megsemmisítésére.

Az Egyesült Államok 
katonai hatalmának korlátai

Oroszország – illetve az Egyesült Királyság
és Franciaország – nukleáris meghajtású
vadász tengeralattjárói nemcsak arra ké-
pesek, hogy távol tartsák a – sok esetben a
légierõ alkalmazásának egyetlen lehetõsé-
gét jelentõ – repülõgép-hordozókat, hanem
fenyegetést jelentenek az amerikai hadi- és
kereskedelmi flotta számára az óceánokat
átszelõ hajózási útvonalak mentén, a távoli
szorosokban és kikötõkben is.

Kína nagy erõfeszítéseket tesz, hogy az
Egyesült Államok hadereje ellen aszim-
metrikus fenyegetést jelentõ képességekre
– hajó elleni ballisztikus rakétákra, mester-
séges hold elleni fegyverekre – tegyen
szert, de ma még nem ezek, hanem a
részben Oroszországtól vásárolt, részben
orosz licenc alapján gyártott mintegy 290
Szu–27 (J–11) és Szu–30, valamint a 300

saját fejlesztésû J–10 és JH–7 vadászre-
pülõgép jelenti a védelmet. Kína ezeket a
repülõgépeket huszonöt nagyobb légi tá-
maszpontról üzemelteti, amelyek közül
több megerõsített fedezékekkel és föld-
alatti hangárokkal van ellátva. Mindössze
tizenöt fegyverrel számolva bázisonként –
ami aligha lenne elegendõ minden egyes
fedezék megtámadására – közel 400 ro-
botrepülõgép kellene ahhoz, hogy minden
támaszpontot egyszer meg lehessen tá-
madni. Ez az Egyesült Államok teljes ten-
geralattjáró-fedélzeti robotrepülõgép-
készletének mintegy 90 százaléka, és
húsz százalékkal több, mint a Desert Fox
hadmûvelet során négy nap alatt felhasz-
nált mennyiség, ráadásul a más célpontok
ellen indított fegyvereket még nem foglalja
magában.

Hat repülõgép-hordozóval számolva az
Egyesült Államok összesen legfeljebb
mintegy 590 vadászrepülõgépet képes fel-
vonultatni a térségben, beleértve a koreai
Oszan és Kunszan, valamint a Kína közép-
sõ területeitõl túlságosan távoli, Japán leg-
nagyobb szigete, Honsú északi csúcsán
található Miszava légi bázis használatát is.
Életszerûbb csak a kadenai és az ivakuni
támaszpontokkal és öt hordozóval számol-
ni, ami összesen körülbelül 330 repülõgé-
pet jelent. Ha az amerikai légi bázisok és
repülõgép-hordozók zavartalanul üzemel-
hetnek, és sikerül Kína támaszpontjainak
teljesítõképességét kétharmadával vissza-
vetni, az Egyesült Államok akkor is csak
alig ötharmadszor annyi bevetést képes
végrehajtani, mint Kína, ami erõsen kérdé-
sessé teszi a légi fölény gyors és nagy
veszteségek nélküli kivívását – még ha
Kadenáról F–22-esek repülnek is F–15-
ösök helyett.

Kína 2007 januárjában bizonyságát ad-
ta, hogy rendelkezik olyan fegyverrel,
amely képes az alacsony ûrpályán keringõ
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mesterséges holdak megsemmisítésére.
Egy lehetséges mesterséges hold elleni
háború mindkét félnek komoly károkat
okozna, de nem gyakorolna döntõ hatást a
konfliktus kimenetelére. (A precíziós fegy-
vereket vezérlõ GPS mûholdjai nem lenné-
nek veszélyben, mert közepes – 21 800 ki-
lométeres – magasságú ûrpályán keringe-
nek.) A kínai katonai gondolkodás ismere-
tében elképzelhetõ, hogy Kína a kezdemé-
nyezés megragadása érdekében –  s hogy
elõnyösebb helyzetbõl kezdhesse a hábo-
rút – megelõzõ csapást mér a Japánban
található amerikai légi és haditengerészeti
támaszpontokra még azelõtt, hogy az
Egyesült Államok hadereje felvonulhatna a
térségben. Mivel ez világos agresszió len-
ne Japánnal szemben, elkerülhetetlenül
belerántaná az országot a háborúba.

Ukrajna az S–300P mellett S–300V típusú
mobil légvédelmi rakétarendszerrel is ren-
delkezik. A gumikerekes S–300P mobilnak
tekinthetõ ugyan, de jellemzõen az általa
oltalmazott kiemelt politikai, népességi,
ipari és katonai központok, fontosabb ob-
jektumok, rögzített berendezések közelé-
ben kiépített indítóállások között mozog,
ezért helyesebb áttelepíthetõnek nevezni.
A lánctalpas S–300V ezzel szemben bárhol
alkalmazható: hatékonyan képes kitölteni a
légvédelmi rendszer réseit, vagy lesben áll-
hat a határok közelében, ismert vagy felté-
telezett behatolási útvonalak mentén. Ha
Ukrajna úgy alkalmazza ezeket az eszkö-
zöket, ahogyan Irak tette 1991-ben, gyor-
san elveszíti azokat, de ha Jugoszlávia pél-
dáját követi, a Kijev–Odessza–Szevasz-
topol vonaltól keletre lévõ mobil célponto-
kat Egyesült Államok nem képes megtá-
madni. (Fehéroroszország szintén rendel-
kezik mind az S–300P, mind az S–300V ra-
kétarendszerrel, de sem a légvédelmi esz-
közök mennyisége, sem az ország mérete
nem tesz lehetõvé ilyen védelmet.)

Kazahsztán legnyugatibb városa, Aktau
egyaránt 1500 kilométerre van a Földközi-
tengertõl és a Perzsa-öböltõl, a fõváros,
Asztana mintegy kétszer ilyen távol. Ka-
zahsztán vadászrepülõgépei (42 MiG–31,
39 MiG–29 és 25 Szu–27) képesek megvé-
deni az ország légterét, egyszerûen azért,
mert az Egyesült Államok repülõgépei nem
tudják megfelelõ létszámban elérni azt.
Vannak más, hasonlóan elzárt államok –
ilyenek többek között a Kazahsztántól dél-
re esõ szovjet utódállamok: Kirgizisztán,
Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbe-
gisztán –, amelyeknek azonban nincs szá-
mottevõ légvédelmi képessége (Tádzsi-
kisztánnak például egyetlen harci repülõ-
gépe sincs), ezért ezeket nem nevezzük
meg külön. Egyet kivéve: ez Mongólia. Jó-
formán semmilyen hadereje nincs ugyan,
de az északról Oroszország, minden más
irányból Kína által körülzárt ország az
Egyesült Államok számára elérhetetlen.

Az Egyesült Államok katonai hatalmát há-
rom tényezõ korlátozza: a nukleáris meghaj-
tású vadász tengeralattjárók, a korszerû
légvédelem és a földrajzi elzártság. Hét
olyan állam van, amely felett nem képes ka-
tonai eszközökkel hatalmat gyakorolni:
Oroszország, az Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Kína, Ukrajna, Kazahsztán és
Mongólia. Indiára ez ma még nem igaz, de
Újdelhi 2018-ig mintegy 180 új többcélú va-
dászrepülõgép (121 Szu–30 és 35 MiG–29,
valamint legalább 20, de akár 140 saját
gyártású Tejas) beszerzését tervezi, 400 fö-
lé növelve korszerû vadászgépei számát.

Ellentámadás 
az Egyesült Államok ellen

Hatalmas légi és haditengerészeti fölénye
miatt az Egyesült Államok megtámadásá-
hoz lopakodó bombázókra, nagy pontos-
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ságú, hagyományos robbanófejjel felsze-
relt interkontinentális ballisztikus rakétákra
vagy nukleáris meghajtású tengeralattjáró-
ról indított robotrepülõgépekre lenne szük-
ség. Lopakodó bombázója csak az Egye-
sült Államoknak van, hagyományos robba-
nófejjel felszerelt interkontinentális ballisz-
tikus rakétája egyetlen államnak sincs.
Mind az Egyesült Királyságnak, mind
Oroszországnak vannak atomtengeralatt-
járó-fedélzeti, hagyományos robbanófejjel
felszerelt, nagy pontosságú robotrepülõ-
gépei és nukleáris meghajtású vadász ten-

geralattjárói, a Barracuda hajóosztály szá-
mára Franciaország is tervezi ilyenek be-
szerzését. Ezek a fegyverek lehetõvé te-
szik ugyan az Egyesült Államok területén
lévõ rögzített célpontok megtámadását, de
kis számuk miatt, és mert a csapásokat
nem követnék továbbiak, a támadás hatá-
sa katonai szempontból csekély lenne. Ezt
legfeljebb az növelhetné meg érdemben,
ha sikerülne a hadmûveletek további me-
netére jelentõs hatást gyakorló célokat,
például a mesterséges holdakat irányító
földi berendezéseket megsemmisíteni.  
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