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A volt szocialista országokban – a rend-
szerváltozás folyamatának részeként – a
haderõt érintõen is meghatározó jellegû
változások történtek. A még napjainkban
is tartó átalakítási folyamat azonban ko-
rántsem látszik zökkenõmentesnek. A
meglévõ haderõt – az ország védelmének
biztosításán túl – egy az elõzõtõl alapjai-
ban eltérõ filozófia szerint mûködõ szövet-
ség elvárásaihoz, mûködési rendjéhez is
igazítani kell. A kivitelezést azonban erõ-
sen megnehezíti, hogy ez az érintett or-
szágok többségében – a haderõ alapjait is

érintõ strukturális átszervezés mellett –
szükségszerûen a technikai korszerûsítést
is megköveteli. Ennek elsõdleges oka,
hogy a térség országainak arzenálját alap-
vetõen azok a szovjet relációból származó
haditechnikai eszközök alkotják, amelyek
többsége – túl azon, hogy esetenként al-
kalmazhatatlan a szövetségi mûveletek-
ben – éppen napjainkban éri, illetve érte el
használhatóságának határait.

A korszerûsítési folyamatnak azonban
igen sok buktatója lehet. A hibás döntések
jelentõs mértékben megterhelhetik a fej-
lesztési alapokat, ezért a haderõ jelenét és
jövõjét egyaránt meghatározó döntések
elõkészítésekor célszerû meghatározni a
prioritásokat. E rendkívül összetett és fele-
lõsségteljes munka során a haderõvel
szemben támasztott követelményeken túl
figyelembe kell venni a fenyegetés válto-
zásának tendenciáit is.

Különösen áll ez a légierõre, és annak
részeként a légvédelemre. A közelmúltban
ugyanis jelentõsen kibõvült azoknak a légi
hadviselési eszközöknek a köre, amelyek-
kel a légvédelmi eszközök egy esetleges
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A NATO-tagállamok többsége kiemelt kérdésként kezeli a meglévõ
haderõ korszerûsítését, átalakítását. Sajnálatos ugyanakkor, hogy tér-
ségünk „új” tagállamainak jelenlegi gazdasági helyzete e területen ese-
tenként még a minimálisan szükséges fejlesztések végrehajtását sem
teszi lehetõvé. A legtöbb esetben az átalakításhoz – vagy hivatalos
szóhasználattal élve a „fejlesztéshez és fenntartáshoz” – szükséges
politikai akarat megléte mellett is folyamatosan hiányoznak a megfele-
lõ anyagi források, márpedig ezek hiányában az elkövetkezõ idõszak-
ban nagy valószínûséggel Magyarország is csak a haderõcsökkentés
terén lehet képes eredményt felmutatni. 

Légvédelem. A hagyományos megközelítés
szerint az elsõdlegesen az ellenséges légitá-
madásra történõ reakciót jelentõ légvédelem
felölel minden olyan tevékenységet, intézke-
dést és eszközt, melyek végrehajtása, illetve
alkalmazása az ellenséges légi támadás ha-
tékonyságának csökkentésére vagy meg-
szüntetésére irányul. Ennek megfelelõen a
légvédelmi mûveletek célja a meghatározott
területek, illetve objektumok légvédelmének
– az ellenség légi támadásának teljes idõ-
szakában történõ – megvalósítása a saját
csapatok hatékony tevékenysége, illetve az
ellenség által elérhetõ saját értékek és erõk
oltalmazása céljából.
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fegyveres konfliktus esetén szemben talál-
hatják magukat. Mivel alapvetõ követel-
mény a légvédelemmel szemben, hogy a
védendõ objektumok, saját erõk és eszkö-
zök ellen irányuló csapások következmé-
nyeként jelentkezõ károk, veszteségek
csökkentése érdekében a lehetõ legna-
gyobb veszteséget okozza a légi ellen-
ségnek, a szükséges hatékonyság biztosí-
tása érdekében elkerülhetetlen a légi fe-
nyegetést jelentõ eszközök, valamint az al-
kalmazásukból fakadó kockázatok folya-
matos értékelése.

A légi fenyegetés

A rendkívül gyors technológiai fejlõdés, a
tömegpusztító fegyverek és hordozóik el-
terjedése, az általuk képviselt légi fenye-
getés jelentõs változásokat indukált. Míg
nem is olyan régen csak a pilóta által ve-
zetett felfegyverzett repülõgépek és a he-
likopterek alkották a légi hadviselési, illet-
ve légi támadóeszközök teljes arzenálját,
addig az utóbbi évek fegyveres konfliktu-
saiban már megjelentek a különbözõ aero-
dinamikai elven mûködõ robotrepülõgé-
pek, a távvezérelt és pilóta nélküli légi jár-
mûvek, a levegõ-föld osztályú rakétafegy-
verek és a ballisztikus rakéták is.

Ezek az eszközök nagy kihívást jelentenek
a légvédelem számára, mivel a csúcstech-
nológiát igénylõ merevszárnyú repülõgépek
kifejlesztésének és rendszerben tartásának
költségeihez képest viszonylag csekély rá-
fordítással állíthatók elõ és tömegesen had-
rendbe állíthatók. Természetesen az egyre
újabb és korszerûbb légi támadóeszközök
megjelenése nem járt automatikusan a már
régebb óta alkalmazott repülõgépek és he-
likopterek kiválásával, melyek a megfelelõ
korszerûsítések után a továbbiakban is szá-
mottevõ fenyegetést jelentenek. Ennek

megfelelõen tehát napjainkban a légi fenye-
getés spektrumát a merevszárnyú repülõ-
gépek, a helikopterek, a ballisztikus rakéták,
a manõverezõ robotrepülõgépek, a pilóta
nélküli repülõgépek, valamint a levegõ-föld
osztályú rakéták képezik.

Merevszárnyú repülõgépek. Az oltalma-
zott objektumok számára hagyományosan
nagy fenyegetést jelentõ merevszárnyú,
pilóta által vezetett repülõgépeket – bele-
értve a bombázókat, a vadászbombázó-
kat, a vadászrepülõket, a felderítõ-, a szál-
lító és a csatarepülõgépeket egyaránt –
széles körû bevethetõségük miatt a légi
hadviselés majd’ minden területén alkal-
mazhatják. Eszközei lehetnek a stratégiai
légi támadásoknak, a támadó és védelmi
légi szembenállási mûveleteknek, és vég-
rehajthatnak a légi lefogás, a közvetlen lé-
gi támogatás, az elektronikai hadviselés,
valamint a légi felderítés körébe sorolható
feladatokat is. Lényeges jellemzõjük, hogy
a közvetlen emberi irányítás révén rendkí-
vül rugalmasan képesek alkalmazkodni a
feladatok végrehajtásának környezetében
bekövetkezõ változásokhoz. Célpontjaik
éppen ezért elsõsorban az olyan nagy ér-
tékû és jelentõségû objektumok, mint pél-
dául a tengeri kikötõk, a repülõterek, a
csapatcsoportosítások, a légvédelmi raké-
ta- és tüzérfegyverek, a vezetési és irányí-
tási központok, valamint a logisztikai bázi-
sok. Fedélzeti fegyvereik, függesztmé-
nyeik (a szokásos bombák, fedélzeti gép-
puskák, gépágyúk mellett irányított és
nem irányított föld-föld és levegõ-levegõ
rakéták, felderítõ és elektronikai hadviselé-
si eszközök) rendkívül széles alkalmazási
lehetõségeket biztosítanak.

Jelentõségük csökkenése nagy valószí-
nûséggel a közeli jövõben sem várható. 
A technikai fejlesztések irányait és eredmé-
nyeit figyelembe véve azonban az elkövet-
kezõ idõszakban egyre inkább a többfel-
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adatú, univerzálisan alkalmazható repülõ-
gépek rendszerbe állításával kell számolni.

Helikopterek. A helikopterek is a klasszi-
kus légi támadóeszközök kategóriájába
sorolhatók. Kezdetben elsõsorban felderí-
tésre, tüzérségi tûzvezetésre vagy a csa-
patok és az anyagi–technikai eszközök
szállítására alkalmazták õket. A technikai
fejlõdés és az újabbnál is újabb harcásza-
ti fogások eredményeként azonban napja-
inkra már az egyik legveszedelmesebb lé-
gi támadóeszközzé váltak.

A helikopterek – beleértve a harci, a
szállító és a felfegyverzett helikoptereket
egyaránt – rendkívül széles spektrumban
alkalmazhatók. Sokoldalúságuk, nagy túl-
élõ és páncélelhárító képességük révén
ideális eszközei a szárazföldi csapatok lé-
gi támogatásának, a légi deszantmûvele-
tek végrehajtásában pedig kiemelt jelentõ-
ségük van. Mivel a kis repülési magasság
elõnyeit kihasználva nagy pontossággal
és rejtetten képesek a kijelölt erõket a
meghatározott helyre – akár az ellenség
mélységébe is – eljuttatni, nagy hatékony-
sággal alkalmazhatók a szemben álló fél
erõinek megbontása, vezetési és irányítási
központjainak, kulcsfontosságú objektu-
mainak és harcrendi elemeinek elfoglalá-
sa, illetve elpusztítása során. Békében,
válság- és konfliktushelyzetben egyaránt
jól bevethetõk az evakuálási és kutató-
mentõ mûveletek végrehajtására. Fegy-

verzetüket a fedélzeti géppuskák, a gép-
ágyúk, az irányított és nem irányított raké-
ták, a gránátvetõk, a levegõ-levegõ raké-
ták, valamint a felderítõ és elektronikai
hadviselési eszközök jelenthetik. Alkalma-
zásuk nagy fenyegetést jelent a földi tele-
pítésû légvédelmi rakéta- és tüzérfegyve-
rekre is. Hátrányos tulajdonságuk viszont,
hogy fegyverzetük miatt viszonylag közel
kell repülniük a célobjektumokhoz, ami sík
terepen jelentõsen megkönnyíti észlelésü-
ket, felderíthetõségüket.

Ballisztikus rakéták. A közelmúlt fegyve-
res összecsapásai fontos tanulságokkal
és tapasztalatokkal szolgáltak a légvédel-
mi fegyverrendszerek és mûveletek terve-
zõi számára. E rakéták alkalmazása – vi-
szonylag kis találati pontosságuk ellenére
is – elsõsorban nagy hatótávolságukból és
megsemmisíthetõségük korlátaiból adó-
dóan komoly veszélyként értékelhetõ, hi-
szen tömegpusztító fegyvereket is képe-
sek szállítani. Nem elhanyagolható az
sem, hogy bevetésük, illetve az alkalma-
zásukkal való fenyegetés súlyos lélektani
hatással jár. 

A ballisztikus rakétákat – melyek alapve-
tõen az elsõ csapás, vagy az úgynevezett
megtorló támadás eszközei – elsõsorban
célba juttatásuk sebessége és indításuk
változatossága teszi a váratlan támadások
megfelelõ fegyvereivé. Mivel az alkalmazó
országok számára lehetõvé teszik a katonai
erõ nemzeti határokon túli, nagy távolságú
kivetítését, bevetésükkel viszonylag egy-
szerûen átstrukturálható a harcmezõ felépí-
tése is, nem is szólva arról, hogy megsem-
misítésük jelentõs erõforrásokat köthet le.

A legnagyobb veszélyt azonban az je-
lenti, hogy a rakéták gyártási technológiá-
jának egyszerûségébõl adódóan elõállítá-
si költségük – a merevszárnyú repülõgé-
pekhez és helikopterekhez viszonyítva –
olyan alacsonnyá vált, hogy beszerzésü-
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A kiterjesztett llégvédelem a repülõgépek és
helikopterek, a távvezérelt és pilóta nélküli lé-
gi támadóeszközök, valamint az aerodinami-
kai rakéták és a ballisztikus rakéták elleni te-
vékenységek, rendszabályok és eszközök
összessége, melyek célja az ellenség légi tá-
madó tevékenysége hatékonyságának csök-
kentése, illetve megszüntetése. Eszközei a
felsorolt légi hadviselési eszközök ellen tevé-
kenykedõ légvédelmi rendszerek, az önálló-
an alkalmazott eszközök, valamint az ezek
mûködését biztosító szervezeti egységek.
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ket már a szegényebb országok, sõt akár
egyes terrorista csoportok is megenged-
hetik maguknak.

A manõverezõ robotrepülõgépek, vagyis
a különbözõ típusú és kategóriájú, szárny-
nyal, illetve felhajtóerõt létrehozó felületek-
kel, vezérsíkkal és a légkör oxigénjét hasz-
nosító hajtómûvel felszerelt, program sze-
rinti röppályán vagy távirányítással repülõ
eszközök sok tekintetben a ballisztikus ra-
kétákkal megegyezõ fenyegetést képvisel-
nek. Röppályájuk jellege szerint alapvetõen
két csoportba sorolhatók. Az egyik csopor-
tot azok az eszközök jelentik, amelyek a tel-
jes repülési idõ alatt terepkövetõ repüléssel
közelítik meg a célpontjukat, míg a másik
csoportba tartozó robotrepülõgépek repü-
lésük kezdõ fázisában ballisztikus pályán
repülnek, és csak a kijelölt célpont körzeté-
ben térnek át terepkövetõ repülésre.

Méretük, formájuk, irányítási módjuk,
vagy a harci rész fajtája szerint napjaink-
ban a manõverezõ robotrepülõgépeknek
széles választéka van rendszerben. Ható-
távolságuk 30 km-tõl akár 3000 km-ig is
terjedhet, és elsõdleges célpontjaik a stra-
tégiai jelentõségû, nem mobil célpontok.

Birtoklásuknak jelentõs lélektani szerepe
is van, mivel folyamatos fenyegetést jelente-
nek a kialakult válsággócokban. Fejleszté-
süknél – a mind modernebb technológia al-
kalmazására való törekvés mellett – megfi-
gyelhetõ egy, a harcászati ballisztikus raké-
tákéhoz hasonló irányvonal is, aminek ered-
ményeként olcsó, a célba juttatás pontossá-
gát és valószínûségét illetõen korlátozott
harcászati képességekkel bíró légi támadó
robotrepülõgépek készülnek és válnak vi-
szonylag könnyen elérhetõvé „mindenki”
számára. Az általuk képviselt fenyegetés
mértékét jól jelzi, hogy akár tömegpusztító
eszközöket is képesek célba juttatni.

A pilóta nélküli repülõgépek kategóriá-
jába a távirányítású és a programvezérlé-

sû pilóta nélküli jármûvek tartoznak. Alap-
vetõ jellemzõjük, hogy viszonylag ala-
csony elõállítási és beszerzési költségük
ellenére rendkívül sokoldalúan alkalmaz-
hatók. Ennek megfelelõen felhasználha-
tók felderítési, megfigyelési feladatokra,
elektronikai hadviselésre, föld- és vízfel-
színi célok elleni csapásmérésre egy-
aránt, de részt vehetnek a légvédelmi
rendszer elnyomásában, és bevonhatók
tüzérségi tûzvezetésre és megtévesztés-
re is. Nagy elõnyük, hogy kezelõszemély-
zetük a repülõgép-vezetõkénél lényege-
sen kevesebb kiképzést igényel. Meg-
semmisítésük – kis méretük és ennek
megfelelõen kis hatásos radarhullám-
visszaverõ keresztmetszetük, valamint
rendkívül alacsony repülési magasságuk
miatt – nehéz feladatot jelent a légvéde-
lem számára.

A levegõ-föld osztályú rakéták veszé-
lyessége elsõsorban nagy repülési sebes-
ségükben és kis hatásos radarkeresztmet-
szetükben, tehát felderítésük és megsem-
misítésük ebbõl adódó problémáiban rej-
lik. Sokoldalúságukat és egyben az elle-
nük való tevékenység nehézségeit is jel-
lemzi, hogy irányítási rendszerük lehet rá-
dióparancs vezérlésû, radarok elleni önrá-
vezetõ, valamint félaktív lézer, elektron-op-
tikai, illetve televíziós irányítású.

Kiemelten fontosak az elektromágneses
hullámokat kisugárzó rádiótechnikai eszkö-
zök elleni rakéták. Ezek a légvédelem el-
nyomásának egyik fõ eszközét jelentõ
fegyverek különösen nagy fenyegetést je-
lentenek, hiszen már viszonylag nagy tá-
volságból, a légvédelmi rakétafegyverek
hatótávolságán kívülrõl képesek csapást
mérni a légvédelmi rendszer elemeire, el-
sõsorban a felderítõ és tûzvezetõ radarok-
ra. Éppen ez a tulajdonságuk indokolja,
hogy a légi támadás során nagy valószínû-
séggel a radarok aktivizálására, bekapcso-
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lására használt megtévesztõ, pilóta nélküli
repülõgépekkel együtt vetik be õket.

Bár nem képezi a légi fenyegetés részét,
de a teljesség kedvéért feltétlenül szólni
kell arról is, hogy a légvédelmi csapatok –
a feladatuk végrehajtása során – komoly
földi fenyegetéssel szembesülhetnek, ami
negatívan befolyásolhatja harctevékeny-
ségük sikerét. Különösen igaz ez a száraz-
földi csapatok légvédelmét megvalósító
szervezetszerû erõkre, amelyek közel
olyan szintû földi fenyegetettségnek van-
nak kitéve, mint az általuk oltalmazott szá-
razföldi erõk. A légvédelem tervezõi szá-
molhatnak azzal a ténnyel is, hogy a lég-
védelmi rendszer áttörésére a szemben ál-
ló fél bevetheti különleges erõit is, továbbá
a peremvonal közelében feladatot végre-
hajtó alegységek ellen a tüzérség közve-
tett irányzású tüzet is alkalmazhat.

A légvédelemmel szembeni 
elvárások változása

A légi fenyegetést jelentõ eszközök teljes-
nek mondható spektrumának ismeretében
lehetõség nyílik az ellenük való védelem
megtervezésére. Mivel a légi támadóesz-
közök típusválasztékának bõvülése a leg-
több esetben a légvédelemmel szembeni
elvárások változásával is jár, a folyamat el-
sõ lépéseként meg kell határozni azokat a
légi támadóeszközöket, amelyek a légvé-
delem valószínûsíthetõ célpontjait jelent-
hetik. Ennek során a légi fenyegetést je-
lentõ eszközök típusválasztékát le kell szû-
kítenünk azokra a légi támadóeszközökre,
amelyek a települési helyeiket tekintve po-
tenciálisan képesek lehetnek a Magyar
Köztársaság, illetve a szövetséges álla-
mok területén lévõ lehetséges célpontok
elérésére.

Ezek ismeretében második lépésként a
fegyverpiacon rendelkezésre álló légvé-
delmi célú fegyverek, illetve fegyverrend-
szerek arzenáljából ki kell választanunk
azokat, amelyek képesek lehetnek az el-
lentevékenységre. Ez a munka azonban
rendkívül nagy körültekintést igényel an-
nak ellenére is, hogy a légvédelmi célú
fegyverek, illetve fegyverrendszerek ké-
pességei, harci lehetõségei nagyon pon-
tosan meghatározhatók. Már a célkitûzé-
sek megfogalmazásánál is nagyot téved-
hetünk. A helytelenül kitûzött célok rossz
irányban hatnak a parancsnokok és a tör-
zsek munkájára, azon keresztül pedig a
csapatok harckészültségére és harcké-
pességére, ugyanakkor feleslegesen ter-
helik a hadseregfejlesztési alapokat. Ép-
pen ezért már a munka kezdetén célszerû
rögzítenünk, hogy amennyiben a légvéde-
lem nem rendelkezik a potenciális fenye-
getést jelentõ légi támadóeszköz-típusok
valamelyike elleni tevékenységre képes
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Kiterjesztett iintegrált llégvédelem. A fegyve-
res küzdelem összfegyvernemi szemlélet-
módja megköveteli valamennyi haderõ-
nem,egységes elgondolás alapján történõ,
összehangolt alkalmazását. Mivel a légvéde-
lem célkitûzéseinek megvalósítása nemcsak
a légierõ rendelkezésére álló erõforrásokkal,
hanem a szárazföldi csapatok és a haditen-
gerészet erõforrásaival is elõsegíthetõ, egy-
értelmûen jelentkezik a rendelkezésre álló
valamennyi fegyverrendszer integrált alkal-
mazásának igénye. Az integráció eredmé-
nyeként többek között a légvédelem is egy
magasabb szinten, az úgynevezett kiterjesz-
tett integrált légvédelem szintjén realizálód-
hat. A kiterjesztett integrált légvédelem mû-
veletei felölelik a vadászbombázó és bombá-
zó repülõgépek, a föld-föld, a föld-levegõ és
a levegõ-föld típusú rakéták alkalmazását, az
információs hadviselés elemeit, valamint az
elektronikai ellentevékenységet egyaránt. Az
integráció jelentõs elõrelépést jelent az ellen-
ség ballisztikus rakétái által jelentett fenye-
getés csökkentésében, ami elsõsorban ab-
ból adódik, hogy lehetõvé vált a rakéták tel-
jes röppályán, sõt már az indítás elõtt történõ
megsemmisítése, valamint a repülésük kez-
deti szakaszán való elõrejelzése.
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légvédelmi eszközökkel, akkor ezek a tá-
madóeszközök ráhatás nélkül érhetik el ki-
jelölt célpontjaikat, ami nyilvánvalóan
megengedhetetlen mértékû kockázat.

Sajnos nagyon úgy tûnik, hogy hazánk
jelenlegi gazdasági helyzetében a véde-
lemre fordítható anyagi keretek szûkössé-
ge egyre „elviselhetõbbé teszi a kockáza-
tokat” is. A kiterjesztett integrált légvéde-
lem elméletébõl és gyakorlatából fakadó
elvárások, a fenyegetettség, valamint a
légvédelem stratégiájával kapcsolatos
elemzések eredményei alapján azonban
mindenképpen célszerû átgondolnunk a
lehetõségeinket.

A fejlesztés lehetséges 
területei és korlátai

Mindenekelõtt rögzítsük: ha a légi támadó-
eszközök által képviselt fenyegetés mérté-
kének, illetve jellegének megváltozása in-
dokolja, úgy – a korszerûtlen, lejárt szava-
tossági idejû harci–technikai eszközök ki-
vonása mellett – elméletileg nincs más le-
hetõségünk, mint a légvédelem eszköz-
parkjának korszerûsítése, vagyis igény
szerint mennyiségi és minõségi bõvítése.
Mivel e kérdéskört illetõen a különbözõ fó-
rumokon számtalan félreértéssel találkoz-
hatunk, célszerû legalább röviden áttekin-
tenünk az aktív légvédelem, s benne a ra-
kétavédelem alapvetõ technikai forrásait
képezõ haditechnikai eszközöket. 

A légierõ-doktrína alapértelmezései sze-
rint ebbe a kategóriába tartoznak a repü-
lõeszközök, a légvédelmi tüzér és föld-le-
vegõ típusú rakétaeszközök, valamint a
vezetési és irányítási rendszerek, beleért-
ve a felderítõ eszközöket is. 

A repülõeszközök körébe a légi támadó-
eszközök tényleges megsemmisítésére is
képes elfogó vadászok és felfegyverzett

helikopterek mellett az elektronikai hadvi-
selés repülõgépei, a felderítõ és megfigye-
lõ repülõeszközök, a légi riasztási és veze-
tési rendszerek, valamint a légi megfigyelõ
és célmegjelölõ rendszerek tartoznak. Ez a
sokszínûség egyben azt is jelenti, hogy a
repülõcsapatok tevékenységében a légvé-
delem csak egy kisebb részterület.

Lényegesen egyszerûbb a helyzet a lég-
védelmi tüzér és föld-levegõ típusú rakéta-
eszközöket illetõen. Ezek a kis, közepes
és nagy hatótávolságú fegyverek, illetve
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A llégvédelem öösszetevõi. A légvédelem ke-
retében végrehajtásra kerülõ tevékenységek
négy csoportba, az aktív és a passzív légvé-
delem, a megelõzõ mûveletek, valamint a
csapatvezetési mûveletek csoportjába oszt-
hatók. Az aktív légvédelem a fegyverrend-
szerek közvetlen alkalmazásán alapuló tevé-
kenységeket takar, és elsõsorban a különbö-
zõ típusú légi támadóeszközök megsemmisí-
tésére irányul a meghatározott körzetek, ob-
jektumok, illetve a saját csapatok oltalmazá-
sa céljából. Ezzel szemben a passzív légvé-
delem az ellenséges légi támadás hatékony-
ságának csökkentését, vagyis a légi támadó-
eszközök által esetlegesen végrehajtott csa-
pások következményeinek csökkentését cé-
lozza. E kategóriába tartozik például az álcá-
zás, a rejtés, a megtévesztés, a helyreállítás,
az erõk és eszközök széttelepítése, valamint
a különbözõ védelmi célú építmények létre-
hozása. A megelõzõ mûveletek fõ célja az el-
lenség légi támadó potenciáljának korlátozá-
sa, vagyis közvetett módon a légvédelem ha-
tékonyságának fokozása. E tevékenységek
felölelik a szemben álló fél légi támadóeszkö-
zeinek bevetés, illetve rakéták esetében indí-
tás elõtt történõ megsemmisítését, valamint a
felderítõ és érzékelõ rendszerek, az informá-
ció-feldolgozó központok és kiemelt jelentõ-
ségû kommunikációs rendszerek pusztítását
egyaránt. A légvédelem feladatainak végre-
hajtása gyakorlatilag elválaszthatatlan az
úgynevezett csapatvezetési mûveletektõl.
Tulajdonképpen az ebbe a kategóriába so-
rolható tevékenységek révén válik lehetõvé a
légvédelem aktív, passzív, illetve megelõzõ
mûveleteinek összehangolása és hatékony
végrehajtása.
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fegyverrendszerek kizárólag légvédelmi
célokat szolgálnak. A földi telepítésû lég-
védelmi rakétafegyverek a légi támadó-
eszközök leghatékonyabb és éppen ezért
világviszonylatban is legelterjedtebben al-
kalmazott „ellenszerei”.

A csoport harmadik elemét a különbözõ
érzékelõk, mûholdak, radarok és azonosí-
tó rendszerek kombinációját alkalmazó ve-
zetési és irányítási rendszerek jelentik. Az
általuk szolgáltatott információk révén
ezek az eszközök annak ellenére is jelen-
tõs szerepet játszanak a légvédelem fel-
adatainak végrehajtásában, hogy közvet-
lenül nem vesznek részt a légi támadóesz-
közök megsemmisítésében.

Az eszközparkot figyelembe véve tehát
az aktív légvédelem technikai jellegû kor-
szerûsítése során viszonylag szûk keretek
között mozoghatunk. A meglévõ képessé-
gek bõvítése, illetve a légvédelem haté-
konyságának fokozása érdekében valójá-
ban azt kell eldöntenünk, hogy repülõgé-
peket – természetesen a szükséges fegy-
verzettel együtt –, légvédelmi rakétafegy-
vereket, vagy a légi támadóeszközökrõl
szóló információk megszerzésére, feldol-
gozására, illetve továbbítására alkalmas
technikai eszközöket, többek között pél-
dául radarokat kell beszereznünk, illetve
rendszerbe állítanunk.

A döntés meghatározó tényezõje, hogy
szövetségi keretek között kell gondolkod-
nunk, és elsõsorban a rendelkezésre álló,
illetve a rendszeresítésre tervezett techni-
kai eszközök szövetséges mûveletekben
való alkalmazhatóságának – interoperabi-
litásának – lehetõségét célszerû szem
elõtt tartanunk. Feltétlenül át kell gondol-
nunk azt is, hogy a szövetségnek megéri-
e megbontani a már kipróbáltan is mûkö-
dõ légvédelmi rendszerét egy hazánkhoz
hasonló kis tagállam által rendszeresített,
és a szövetségi rendszerben addig még

nem alkalmazott – ráadásul nagy valószí-
nûséggel kis volumenben beszerzett –
harci–technikai eszköz „csatlakoztatható-
sága” érdekében.

Azt a szinte természetesnek tekinthetõ
elvárást is figyelembe kell vennünk, hogy a
korszerûsítés során esetleg rendszerbe ál-
lított technikai eszközöknek, fegyvereknek
és fegyverrendszereknek lehetõség szerint
már békeidõben is biztosítaniuk kell ha-
zánk légvédelmét. Ismételjük, nem egy
önálló magyar légvédelmi rendszer létre-
hozásáról van szó, csupán azt kívánjuk je-
lezni ezzel, hogy a légvédelemnek – hang-
súlyozottan beleértve a rakétavédelmet is –
lehetnek nemzeti keretek között, illetve
nemzeti felelõsség keretében megoldandó
szegmensei is. Tegyük mindjárt hozzá, hogy
adódhatnak persze olyan légvédelmi fel-
adatok is – mint például a nagy hatótávolsá-
gú ballisztikus rakéták elleni védelem –,
amiket az európai tagállamok esetében
semmiképpen sem kezelhetünk egy-egy
nemzet önálló felelõsségeként.

Mindenekelõtt azt kell áttekintenünk,
hogy melyek azok a szövetség által felvál-
lalt feladatok, amelyek a légvédelem mun-
kafolyamatának részeként folyamatosan,
vagyis már békeidõben is hozzájárulhat-
nak a nemzeti hatáskörbe tartozó feladatok
megoldásához, illetve elõsegíthetik, bizto-
síthatják azok végrehajtását, valamint me-
lyek azok a technikai jellegû erõforrások,
amelyek már békeidõben is alkalmazhatók
hazánk légterének oltalmazására. Alapve-
tõen ide sorolhatók a szövetség légi veze-
tési és irányítási rendszerének elemei, be-
leértve a különbözõ radarokat is, de ilye-
nek lehetnek a szomszédos országok re-
pülõgépei is, amelyek a felderítési adatok
szükséges távolságát figyelembe véve
még váratlan támadás esetén is képesek
lehetnek országaik meghatározott objektu-
mainak, illetve körzeteinek kölcsönös oltal-
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mazására. Emellett persze ide tartoznak
azok a lég- és rakétavédelmi fegyverek,
fegyverrendszerek is, amelyek – kontinen-
sünk valamely pontjára telepítve – védelmi
ernyõjükkel lefedik hazánk területét. Egyér-
telmûen ebbe a kategóriába kell sorolnunk a
feltétlenül „szövetségi erõforrásként” kezel-
hetõ, nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták
elleni védelemi rendszert is. Egy ilyen, az
amerikai földi telepítésû, középsõ fázisban
megsemmisítõ rakétavédelmi rendszerhez
hasonló védelmi rendszer ugyanis – az el-
lenrakéták telepítési helyeinek megfelelõ ki-
választása esetén – a fenyegetés mértékével
arányosan, a szükséges hatékonysággal
biztosíthatná az európai tagállamok nagy
hatótávolságú ballisztikus rakéták elleni vé-
delmét már békeidõben is.

A szövetség erõforrásainak – beleértve a
technikai és humán jellegû erõforrásokat
egyaránt – felhasználására való törekvé-
sek mellett a tagállamoknak kötelezettsé-
gei is vannak: a közös erõforrások megte-
remtése és fenntartása értelemszerûen a
tagállamok feladata. Ugyanakkor az
észak-atlanti szerzõdésben megfogalma-
zott alapelveknek megfelelõen a szövetsé-
gi kötelezettségek (vállalások) teljesítése
mellett minden egyes tagállamnak joga és
egyben felelõssége is saját értékeinek,
objektumainak, területének védelme. Ha
tehát teljesítettük szövetségi kötelezettsé-
geinket, akkor élhetünk a tagságból adó-
dó elõnyökkel és lehetõségekkel, ám ha
ezen felül további igényeink vannak, akkor
azokról magunknak kell gondoskodnunk. 

A magyar légvédelem 
korszerûsítésének alternatívái

A légvédelem szükséges hatékonyságá-
nak, a védelmi képességek szükséges
mértékének megteremtése rendkívül költ-

ségigényes feladat. A finanszírozási nehéz-
ségek azonban jelentõs mértékben csök-
kenthetõk a szövetség adta lehetõségek ki-
használásával, a terhek megosztásával, va-
lamint a rendelkezésre álló erõforrások ha-
tékony felhasználásával. Ezt igazolja az a
NATO-ban elfogadott fejlesztési koncepció
is, miszerint az egyes tagállamok modul-
szerûen integrált védelmi képességei képe-
zik a szövetség egységes védelmi rendsze-
rét. Az elképzelések szerint ez az integrált
légvédelmi rendszer (NATO Integrated Air
Defence System – NATINADS) már nem-
csak a repülõgépek és helikopterek, a táv-
vezérelt és pilóta nélküli légi támadóeszkö-
zök által képviselt, hagyományosnak tekint-
hetõ légi fenyegetés elhárítására lesz ké-
pes, hanem a ballisztikus rakéták megsem-
misítésére, illetve hatékonyságának csök-
kentésére is.

Ez a megoldás valamennyi tagállam ré-
szére elõnyös lehet. Kiemelten elõnyös le-
het azonban a hazánkhoz hasonló kisebb
tagállamok esetében, amelyeknek önerõ-
bõl esélyük sem lehetne egy hatékony „sa-
ját” védelmi rendszer létrehozására. Sem-
miképpen sem várható el azonban a szö-
vetségtõl, hogy az egyes tagállamok lég-
védelmét folyamatosan, vagyis már béke-
idõben, egy esetleges váratlan támadás
esetén is biztosítsa. Márpedig amit a szö-
vetségi rendszer nem képes megoldani,
arról a kockázatok szem elõtt tartásával
saját erõforrásokkal kell gondoskodnunk.

A szakértõk többsége – a légi támadó-
eszközök által képviselt fenyegetés mérté-
kének és változási tendenciáinak fényé-
ben – azt az álláspontot képviseli, hogy a
légvédelem tekintetében hazánknak –
több más tagállamhoz hasonlóan – elsõ-
sorban a békeidõben, váratlanul bekövet-
kezõ légi csapások elhárításában akad-
hatnak nehézségei. Mivel a légvédelem
szempontjából a kritikus keresztmetszetet
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a békében, határainkon kívülrõl indított,
váratlanul bekövetkezõ légi csapások el-
hárítása, illetve hatásainak csökkentése
jelenti, az eddig alkalmazott logikát követ-
ve mindenekelõtt azt kell megvizsgálnunk,
hogy az érintett idõszakban – a lehetséges
települési helyeket és a repülési jellemzõ-
ket figyelembe véve – milyen típusú légi
támadóeszközök lehetnek képesek a ha-
zánk területén lévõ objektumok elleni csa-
pásmérésre.

Napjainkban a Magyar Köztársaság terü-
letén lévõ objektumok elleni váratlan csa-
pásnak békeidõben kicsi az esélye. Ameny-
nyiben mégis bekövetkezne, úgy nagy való-
színûséggel távvezérelt, pilóta nélküli légi
támadóeszközökkel vagy ballisztikus raké-
tákkal történne. Emellett persze nem zárhat-
juk ki a repülõgépek alkalmazását sem, ám
ennek valószínûsége az értékelések alapján
nagyságrendekkel kisebb.

Könnyen belátható tehát, hogy egyálta-
lán nem vagyunk jó helyzetben. A légvé-
delem számára ugyanis éppen ezeknek a
leginkább valószínûsíthetõ légi támadó-
eszközöknek a megsemmisítése okozza a
legnagyobb nehézséget. Ennek persze
számos oka van. Röviden összefoglalva:
méreteik és röppályájuk jellemzõi miatt
ezeket a repülõeszközöket a legnehezebb
felderíteni, követni és – egyszerû szóhasz-
nálattal élve – eltalálni.

Az eredményes ellentevékenység elõfel-
tételeként szólnunk kell a valószínûsíthetõ
légi támadóeszközök felderítésének lehe-
tõségérõl is. A feladatot egy olyan szövet-
ségi rendszer képes a legnagyobb haté-
konysággal megoldani, amely a földi, vízi
és légi telepítésû radarok mellett olyan ûr-
bázisú érzékelõ eszközökkel is rendelke-
zik, amelyek képesek a potenciális ve-
szélyforrásként értékelt körzetekbõl eset-
legesen elindított légi támadóeszközökrõl
információkat szolgáltatni.

Az elõzõekbõl következõen tehát légvé-
delmi célból alkalmazható eszközeinket és
képességeiket figyelembe véve feladata-
ink egyértelmûek. Rendszeresített har-
ci–technikai eszközeink ugyanis – beleért-
ve a felfegyverzett repülõgépeket és a föl-
di telepítésû légvédelmi rakétafegyvereket
egyaránt – gyakorlatilag éppen a távvezé-
relt, pilóta nélküli légi támadóeszközök,
valamint a kis és közepes hatótávolságú
ballisztikus rakéták ellen tehetetlenek. En-
nek megfelelõen az egyedüli megoldást
csak a védelmi képességek fejlesztése,
vagyis olyan légvédelmi célú fegyverek, il-
letve fegyverrendszerek hadrendbe állítá-
sa jelenti, amelyek a csapásmérõ eszkö-
zök megsemmisítése révén már békeidõ-
ben is képesek lehetnek az esetlegesen
bekövetkezõ csapás megállítására, de
legalább hatásának csökkentésére.

A valószínûsíthetõ légi támadóeszközök
– mármint a pilóta nélküli légi jármûvek és
a ballisztikus rakéták – jellemzõinek isme-
retében nem sokat válogathatunk. A lég-
védelem ma ismert arzenálját tekintve
ugyanis e támadóeszközökkel kellõ haté-
konysággal csak az ilyen célra kifejlesztett
légvédelmi rakétafegyverek, illetve fegy-
verrendszerek vehetik fel a harcot. Persze
nem feledkezhetünk meg a légvédelmi
céllal bevethetõ repülõgépekrõl sem. Ezek
azonban számos elõnyös tulajdonságuk
ellenére sem tudják megsemmisíteni a
ballisztikus rakétákat, és a pilóta nélküli lé-
gi támadóeszközök ellen is csak korláto-
zott képességekkel rendelkeznek. Ebbõl
következõen tehát nagyon bízunk abban,
hogy a magyar légierõ fejlesztése nem ért
véget a Gripen-beszerzéssel.

Ha minimális szinten már békeidõben is
garantálható, és nem csak más nemzetek
jóindulatú és gyors segítségére alapozott
biztonságot szeretnénk, akkor Magyaror-
szág számára csak egy alternatíva létezik:
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a földi telepítésû légvédelem fejlesztése,
egy korszerû, a hagyományos repülõesz-
közök mellett a ballisztikus rakéták elleni
tevékenységre is képes légvédelmi rakéta-
fegyver beszerzése és harcrendbe állítása.
Mivel a nemzetközi fegyverpiacon több
ilyenfajta képességekkel bíró légvédelmi
rakétafegyver található, a típusválasztás
összetett, részletes vizsgálódást igényel.
Ez a megoldás persze semmiképpen sem
lesz olcsó. Azt a tényt figyelembe véve
azonban, hogy a meglévõ, gyakorlatilag
csak a hagyományos légi jármûvek ellen
alkalmazható légvédelmi rakétafegyvere-
ink egy része hamarosan lecserélésre szo-
rul, a korszerûbbnek tekinthetõ rakétafegy-
vereink pedig csak kis hatótávolságú esz-
közök, akkor ez az elképzelés a jelenlegi
helyzetünkben egyértelmûen reálisnak tû-
nik. Ráadásul az sem elhanyagolható
szempont, hogy ez a megoldás az eszkö-
zök mobilitásából adódóan lehetõséget
adna a szövetséges mûveletekben történõ
részvételre is. Egy ilyen, a hagyományos
repülõeszközök mellett a ballisztikus raké-
ták elleni tevékenységre is képes légvédel-
mi rakétafegyvernek a Magyar Légierõ
szervezetében való rendszerben tartásával
és a szövetségi rendszerbe történõ integ-
rálásával a Magyar Köztársaság aktívan
hozzájárulhatna a kollektív védelemhez is.

Feltétlenül hangsúlyoznunk kell azon-
ban, hogy a légvédelem hatékonysága
alapvetõen függ a légi támadóeszközök
megsemmisítésére képes fegyverek, illet-
ve fegyverrendszerek információkkal törté-
nõ ellátásának színvonalától is. Szeren-
csére ezen a területen a szövetség vi-
szonylag jó képességekkel rendelkezik. A
tagállamok területén megfelelõ helyeken
telepített felderítõ eszközök egységes
rendszert alkotva kellõ alapot szolgáltat-
nak a feladatok végrehajtásához. A rend-

szer képességeire, illetve információellá-
tottságára jellemzõ, hogy az Amerikai
Egyesült Államok az általa üzemeltetett
mûholdas érzékelõk segítségével folyama-
tosan – vagyis már békeidõben is – képes
a szövetség területén kívülrõl indított bal-
lisztikus rakéták indításának észlelésére
és azok kezdeti röppályájának elemzése
alapján várható becsapódási körzetük elõ-
rejelzésére is.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy ha-
zánknak ezen a téren nincs mit tennie. Ép-
pen ellenkezõleg: a szükséges felderítõ
eszközöket a megfelelõ helyekre telepítve
gondoskodnunk kell az országunk felett
repülõ légi támadóeszközök felderítésérõl
és követésérõl is.

Összességében tehát nagyon úgy tûnik,
hogy a légvédelem átalakítását – fejleszté-
sét, fenntartását – illetõen kényszerpályán
vagyunk. Olyan kényszerpályán, ahol a tõ-
lünk majdhogynem független tényezõk ál-
tal pontosan meghatározhatók a tenniva-
lók. Persze szerencsénkre (vagy éppen
szerencsétlenségünkre) errõl a kényszer-
pályáról bármikor leléphetünk. Azt azon-
ban feltétlenül világosan kell látnunk, hogy
lelépésünknek mindenképpen ára van.
Kockázatot kell vállalnunk.

A légvédelem jövõképére, a fejlesztés le-
hetséges irányainak megítélésére, illetve az
esetleges szükséges eszközök beszerzésé-
re vonatkozó döntés persze semmiképpen
sem egyszerû. A biztonságot fenyegetõ ve-
szélyek és kihívások ugyanis nehezen prog-
nosztizálhatók, így a kivédésükre irányuló
tennivalók is csak nehezen tervezhetõk
meg, készíthetõk elõ. Éppen ezért a jövõ
hadviselésének kérdéseivel foglalkozó
szakemberek csak nagy óvatossággal vála-
szolhatnak arra a kérdésre, mit kell tennünk
annak érdekében most, hogy biztonságban
élhessünk a jövõben.                                
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