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Napjainkban a világ közeli és távoli régiói-
ban, válságövezeteiben teljesen megszo-
kott látványt jelentenek a csillagos-sávos
lobogó alatt hajózó hadihajók. Jelenleg az
Amerikai Egyesült Államok tartja fenn a vi-
lág legnagyobb és legkorszerûbb haditen-
gerészetét. Bill Clinton egykori amerikai el-
nök 1993 márciusában elhangzott, a flotta
által azóta is nagy elõszeretettel idézett
szavai szerint: „Ha Washingtonban el-
hangzik a válság kifejezés, nem véletlen,
hogy az elsõ kérdés, amelyet mindenki fel-
tesz: hol van a legközelebbi hordozó?”.
Valóban, a hadiflotta és a vele szorosan
együttmûködõ tengerészgyalogság jelenti
a legrugalmasabb és leggyorsabban be-
vethetõ erõt az Egyesült Államok politikai
és katonai vezetése számára: lényegében
bárhol és bármikor le tud sújtani a valódi
vagy vélt ellenségekre. A haditengerészet
azonban nem csak fegyveres akciók vég-
rehajtására alkalmas. Békés nyomásgya-
korlása, fenyegetõ jelenléte a politikai és
gazdasági érdekérvényesítés hatékony
eszköze, de természeti katasztrófákat kö-
vetõen vagy egy konfliktus kirobbanása
esetén a saját és szövetséges állampol-
gárok, illetve általában a bajba jutott lakos-

ság kimentésére és humanitárius segítség-
nyújtásra is messzemenõen alkalmas. 

A történelmi múlt 

Valószínûleg az alapító atyák egyike sem
gondolta volna, hogy azzal a néhány fel-
fegyverzett kereskedelmi és halászhajóval,
amelyet 1775-ben a brit kereskedõhajók el-
leni támadásokra szereltek fel, a világ maj-
dani legerõsebb haditengerészetének
alapjait teremtik meg. A függetlenségi há-
ború (1775–1783) folyamán a formálódó
flotta – hathatós francia támogatással –
szert tett néhány kisebb fregattra, és elsõ
jelentõsebb gyõzelmeit is megszerezte. Az
amerikai haditengerészet az ország füg-
getlenségének elnyerése után gyors ha-
nyatlásnak indult, 1797-re alig maradt na-
gyobb hadihajója. Ekkor azonban – az el-
szemtelenedõ földközi-tengeri kalózálla-
mok miatt – új flottaprogram indult. Az újjá-
születõ haderõnem sikeresen szerepelt az
1798 és 1800 között vívott, úgynevezett
kváziháborúban a francia haditengerészet,
az 1812–1814-es háborúban pedig a kor
legerõsebb haditengerészete, a brit Royal
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Az Amerikai Egyesült Államok haderejét hét egyenruhás testület alkot-
ja: a szárazföldi erõk (US Army), a tengerészgyalogság (US Marine
Corps), a haditengerészet (US Navy), a légierõ (US Air Force), a parti
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lati adatközpont alakulata (National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration Commissioned Corps). Jelen írás e testületek közül az Ame-
rikai Egyesült Államok Haditengerészetét mutatja be.
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Navy ellen is. Az 1812–1814-es háborúban
azonban hatalmas csapás érte a kereske-
delmi tengerészetet. Az ekkorra már a világ
második számú kereskedelmi hajóterét
adó amerikai szállítóhajók a blokád miatt
vagy beszorultak a hazai kikötõkbe, vagy a
brit hadihajók könnyû prédájává váltak.
1815-ben viszont a flotta keményen lecsa-
pott a földközi-tengeri kalózokra, végleg
nyugalmat teremtve a térségben közlekedõ
amerikai kereskedelmi hajók számára. 

Az 1812–1814-es háborúban a haditen-
gerészet költségvetését korábban folyama-
tosan csökkentõ kongresszus tekintélyes
flottaprogramot fogadott el, számos új sor-
hajó és fregatt állt szolgálatba. Ezeket az-
tán szinte semmire sem használták, ám
nagy számuk késõbb évtizedekig hátráltat-
ta új hajók építését, ezért az amerikaiak le-
maradtak Európához képest a gõzhajtás és
a korszerû tüzérség alkalmazásában. A
flotta ebben az idõszakban kezdte meg
Latin-Amerika térségében az úgynevezett
ágyúnaszád-diplomáciát, és 1853–1854-
ben döntõ szerepet játszott Japán „meg-
nyitásában” is. (Utóbbi esetben a Matthew
Calbraith Perry kommodor – rangidõs sor-
hajókapitány – vezette amerikai hajóraj a
Nyugattól addig elzárkózó Japán vezetését
kikötõinek megnyitására, illetve az Egyesült
Államokkal való diplomáciai és kereskedel-
mi kapcsolatok felvételére kényszerítette.) 

Az 1861 és 1865 között dúló polgárhá-
ború idején mindkét fél lázas hajóépítésbe
kezdett, a hatalmas hadihajópark döntõ
többsége azonban – a hadmûveletek jelle-
ge miatt – kizárólag folyami vagy part men-
ti bevetésre készült. Ráadásul a polgárhá-
borút követõen a flotta jelentõsége ismét
csökkent, így újabb három évtizedes tetsz-
halott állapot következett. Eközben azon-
ban gyökeres változás állt be az amerikai
külpolitikában: befejezõdött a „Vadnyugat”
meghódítása, az Egyesült Államok így „be-

nõtte” a rendelkezésére álló területet. A di-
namikusan növekvõ gazdaság azonban
újabb és újabb piacokat követelt, amelye-
ket – követve az európai nagyhatalmak
példáját – csak gyarmatosítással lehetett
megszerezni. Az alapvetõen területvéde-
lemre épülõ, „defenzív” amerikai külpoliti-
ka lényegében egy évtized alatt „offenzív-
vá” vált, ami jelentõsen felértékelte a flotta
szerepét. Ez a megváltozott stratégiai hoz-
záállás jól nyomon követhetõ a kor egyik
legnagyobb hatású stratégiai gondolkodó-
ja, Alfred Thayer Mahan kapitány munkás-
ságában. Az 1890-es években sorra épül-
tek a korszerû sorhajók és páncélos cirká-
lók, amelyek a spanyolok ellen vívott 1898-
as háborúban sikerrel szerepeltek. A flotta
két elsöprõ gyõzelmet aratott, így döntõ
szerepet játszott a Fülöp-szigetek és Puer-
to Rico elfoglalásában, illetve Kuba, sõt ál-
talában egész Közép-Amerika félgyarmati
függésbe vonásában. A háború újabb len-
dületet adott a flotta fejlesztésének, így
1907 és 1909 között már egy hatalmas kö-
telék (16 sorhajó és a kíséretük), az úgyne-
vezett nagy fehér flotta kerülte meg a Föl-
det, jól jelezve az Egyesült Államok nagy-
hatalmi ambícióit. Az immár a világ elsõ-
számú ipari hatalmának számító USA ek-
kor már gõzerõvel építette új, csupa nagy-
ágyús csatahajóit, azaz aktív részese volt
az elsõ világháborút megelõzõ haditenge-
részeti fegyverkezési versenynek. 

Az Egyesült Államok az elsõ világháború
alatt vált a világ legerõsebb tengeri hatal-
mává – annak köszönhetõen, hogy 1917
elejéig nem vett részt benne. Így amíg a ri-
vális nagyhatalmak erõforrásait lekötötte a
háború, addig a US Navy a világ legerõ-
sebb csatahajóflottáját építtette meg. Az el-
sõ világháború után újraéledõ haditengeré-
szeti fegyverkezési versenyben az Egye-
sült Államok indult a legnagyobb eséllyel,
de erõfölényérõl lényegében maga mon-
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dott le az 1922-es washingtoni flottaegyez-
ményben. A két világháború közötti idõ-
szakban így mindvégig paritás volt a brit és
az amerikai haditengerészet között. 

Az amerikai iparban rejlõ hatalmas képes-
ségek csak a második világháború során
bontakoztak ki, amikor az Egyesült Államok
immár vitán felül a világ legerõsebb hadi-
és kereskedelmi tengerészetét hozta létre.
A US Navyt a második világégés összes je-
lentõsebb tengeri hadszínterén bevetették.
Egységei ott harcoltak az Atlanti-óceánon, a
Földközi- és az Északi-tengeren, kivették ré-
szüket a konvojcsatákból, biztosították a
szövetséges erõk partraszállásait. Az ame-
rikai haditengerészet számára azonban a fõ
hadszíntér a csendes-óceáni volt, ahol erõ-
inek többsége összpontosult, és ahol vesz-
teségeinek nagy részét elszenvedte. A had-
mûveletek során amerikai oldalon két csata-
hajó, öt repülõgép-hordozó, hat kísérõ repü-
lõgép-hordozó, hét nehéz- és három köny-
nyûcirkáló, 70 romboló, 11 kísérõ romboló,
48 tengeralattjáró, valamint több száz ki-
sebb hadihajó semmisült meg. Mindezt
azonban bõven ellensúlyozták az újonnan
szolgálatba álló egységek. 1941 decembe-
re és 1945 októbere között az amerikai ipar
18 nagy repülõgép-hordozót, kilenc könnyû
repülõgép-hordozót, 114 kísérõ repülõgép-
hordozót, nyolc csatahajót, két csatacirká-
lót, 13 nehézcirkálót, 33 könnyû- és légvé-
delmi cirkálót, 349 rombolót, 12 aknarakó
rombolót, 498 kísérõ rombolót, 55 szállító-
hajóvá átépített rombolót és 203 tenger-
alattjárót készített el. A hajók nagy részét a
US Navy állította szolgálatba, de tekintélyes
mennyiség került a szövetséges haditenge-
részetek állományába is. 

Jól jelzi az amerikai iparban rejlõ lehetõsé-
geket, hogy ugyanezen idõszak alatt 874
aknaszedõ hajó, 1824 nagyobb és 2886 ki-
sebb õrhajó, 1531 segédhajó, valamint
4094 nagyobb partra szállító hajó, illetve 79

418 kisebb deszantnaszád készült el. Emel-
lett figyelembe kell venni a kereskedelmi flot-
ta számára átadott több ezer egységet is,
például a 2710 Liberty hajót, a 490 T2-es
tartályhajót és az 534 Victory hajót. Ez a ha-
talmas armada – figyelembe véve a hadi- és
kereskedelmi hajók átlagosan 25–30 éves
élettartamát – lényegében a hidegháború
teljes idõszaka alatt behozhatatlan elõnyt
biztosított az amerikai haditengerészetnek a
nagy rivális szovjet flottával szemben. 

A hidegháborúban a US Navyre renge-
teg feladat hárult. Már 1947-ben egy na-
gyobb köteléket kellett Isztambulhoz vezé-
nyelni, hogy Törökország ellen tudjon állni
a „barátságos” szovjet bázisépítési tervek-
nek. A fõ feladat innentõl lényegében adott
volt: nyomon kísérni, figyelemmel követni a
szovjet flotta fejlõdését, illetve egységei-
nek, kötelékeinek mozgását a világóceá-
non. A feladat különösen a hatvanas évek
kezdetétõl vált egyre nehezebbé, amikor a
Szovjetunió tömegesen kezdte szolgálat-
ba állítani nukleáris meghajtású tenger-
alattjáróit. Ráadásul a Gorskov tengernagy
irányította flottaprogramnak köszönhetõen
a nyolcvanas évek elejére a szovjet hadi-
tengerészet – a repülõgép-hordozóktól el-
tekintve – nagyobb, sõt esetenként korsze-
rûbb hajóparkkal rendelkezett amerikai el-
lenfelénél. Ekkor azonban a Reagan-admi-
nisztráció hatalmas, 600 hajós flottaprog-
ramba kezdett, amelyre a gazdaságilag
összeroppanó Szovjetunió már nem tudott
érdemben válaszolni. 

A szovjet–amerikai ellentét szerencsére
mindig a háborús szint alatt maradt. Az
1962-es kubai rakétaválság során ugyan a
két szuperhatalom közel került egy világ-
méretû konfliktus kialakulásához, de a két
állam vezetõi meg tudtak egyezni egy
mindkét fél számára elfogadható kompro-
misszumban. A szovjet rakéták kivonásá-
ban azonban nem kis szerepe volt az ame-

42



VÉDELEMPOLITIKA

rikai haditengerészetnek, amely blokádot
vont a karibi szigetország köré. 

A US Navy a hidegháború forró konfliktu-
saiban is szerepet vállalt. Koreában lénye-
gében hagyományos feladatkörben szere-
pelt, kivívta a tengeri uralmat, tüzérségi tü-
zével és repülõgépeivel támogatta a szá-
razföldi erõk harcát, deszantokat tett part-
ra, szükség esetén evakuálta a csapdába
esett erõket, illetve biztosította a tengeren
érkezõ utánpótlást. Vietnamban azonban
már más szerepkörben is helyt kellett áll-
nia. A hagyományos „kékvízi” (nyílt tengeri)
feladatok mellett itt sokkal nagyobb súllyal
jelentek meg az olyan, „barnavízi” tevé-
kenységek, mint a partvidék, valamint a na-
gyobb folyók hajóforgalmának ellenõrzése,
illetve a gerillacsapatok ellen vívott aszim-
metrikus hadviselés. A zûrzavaros Közel-
Kelet is állandó feladatokat adott az ameri-
kai haditengerészetnek: a 6. flotta az ösz-
szes arab–izraeli összecsapást „figyelem-
mel” kísérte, Libanonban pedig kétszer
– 1958-ban és 1982–1983-ban – is beavat-
kozott az ottani polgárháborúba, a második
esetben nem túl nagy sikerrel. Az 1983-as
grenadai invázióban újra hagyományos fel-
adat, egy tengerideszant-hadmûvelet várt
a flottára, s lényegében hagyományos fel-
adatokat (az ellenséges partvidék blokád
alá vétele, erõk felvonultatása, a szállítási
útvonalak biztosítása, légi támogatás, ten-
gerideszant-mûveletre való felkészülés) lá-
tott el az 1990–1991-es Öböl-háborúban is. 

1991-ben, a hidegháború végére hatal-
masra nõtt az amerikai haditengerészet.
Több mint 600 000 fõs személyi állománya
mellett (ebben nem szerepelt a tengerész-
gyalogság további 200 000-es létszáma) a
világ legtöbb országának fegyveres ereje el-
törpült, ráadásul elképesztõ mennyiségû ha-
ditechnikai eszköz állt rendelkezésére. A
flotta gerincét a 15 – kilenc hagyományos és
hat nukleáris meghajtású – repülõgép-hor-

dozó alkotta, fedélzetükön általában – bár
ez feladattól függõen változhatott – egy 86
repülõeszközbõl (80 repülõgép, hat helikop-
ter) álló repülõwing (ezred) állomásozott. A
repülõgép-hordozók mögött, legalábbis fon-
tossági sorrendben, a tengeralattjáró fegy-
vernem következett. Az Egyesült Államok
hadászati elrettentésének egyik legfonto-
sabb elemét, az úgynevezett másodikcsa-
pás-mérést 34 nukleáris meghajtású ballisz-
tikus rakétahordozó tengeralattjáró biztosí-
totta. A rakétahordozókat 86 nukleáris meg-
hajtású vadász tengeralattjáró oltalmazta, il-
letve igyekezett megakadályozni az ellensé-
ges hajók mozgását. A tengeralattjáró flotta
részét képezte még egy különleges erõk
szállítására kialakított típus is. A nagy felszí-
ni egységek közé, amelyek fõ feladata a
hordozók védelme, illetve a tengeralattjárók
elleni hadviselés volt, négy rakétás csataha-
jó, 46 rakétás cirkáló, 49 rakétás romboló és
97 rakétás fregatt tartozott. A partvédelmi
erõket hat rakétás gyorsnaszád, valamint
több mint 100 õrnaszád adta. A tengeride-
szant-képességeket 12 rohamhajó (más né-
ven deszant támogató helikopter-hordozó),
52 nagyméretû partra szállító hajó és több
mint 400 deszant naszád biztosította. Ellen-
séges vizeken 30 aknamentesítõ hajó tisztí-
totta meg az utat a flotta elõtt. 

A flotta légiereje szintén döbbenetes
mennyiségû eszközzel rendelkezett: a
3659 repülõgépbõl álló állományt tovább
erõsítette a tengerészgyalogság 1377 re-
pülõgépe és helikoptere. Ez a lenyûgözõ
méretû haderõnem 1991 után, a Szovjet-
unió széthullását követõen lényegében el-
lenfél nélkül maradt. A feladatok mennyi-
sége azonban nem csökkent, ám annyi-
ban változott, hogy immár nem egy nagy,
hanem sok kis konfliktusban kellett az ese-
tek jelentõs részében fegyveresen is helyt-
állni. A US Navy egységei részt vettek, il-
letve vesznek a balkáni konfliktusok keze-
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lésében, a 2001 óta zajló afganisztáni, illet-
ve a 2003 óta tartó iraki mûveletekben, de
jelentõs szerepet játszottak a balsikerû
1992–1995-ös szomáliai békefenntartó
mûveletek támogatásában is. 

Napjaink amerikai 
haditengerészete 

A kilencvenes években folyamatosan
csökkent a US Navy személyi állománya
és eszközparkja, ugyanakkor az állandó
korszerûsítésnek és az új eszközök szol-
gálatba állításának köszönhetõen képes-
ségei nem kisebbedtek jelentõsen, sõt
egyes területeken (szállítási kapacitás, de-
szant képességek, felderítés) inkább nö-
vekedtek. Az amerikai haditengerészet az
új évezred kezdetén is meggyõzõ erõfö-
lényben van a világ összes többi haditen-
gerészetével szemben, s az amerikai stra-
tégiai dokumentumok alapján kijelenthetõ,
hogy a politikai és katonai vezetés eltökélt
ennek az erõfölénynek a fenntartásában.
Jellemzõ, hogy a 2009. évi védelmi költ-
ségvetésbõl 149,3 milliárd dollár jut a hadi-
tengerészetre, ami több, mint a világ bár-
mely más országának védelmi költségve-
tése. Csak az új hajók és repülõgépek be-
szerzése közel 29 milliárd dollárba fog ke-
rülni, mely összegnél csak tíz ország költ
többet védelmi célokra. 

A haditengerészet állományába 2008
végén 333 488 hivatásos és 5965 reakti-
vált tartalékos, azaz összesen 339 453 fõ
tartozott. A haderõnem szervezetszerûen
két nagy flottára oszlik, amelyek állomá-
nyából – meghatározott válságkörzetekbe
– további négy flottát különítenek ki. Az At-
lanti-óceánért és melléktengereiért a 2., a
Csendes-, illetve Indiai-óceánért és mel-
léktengereikért pedig a 3. flotta felel. (Az
elsõ flotta – történelmi okokból kifolyólag –

sohasem létezett, mivel ezt a nevet – nem
hivatalosan a US Coast Guard, azaz az
Egyesült Államok Parti Õrsége viseli.) A 2.
flotta alárendeltségébe tartozó 6. flotta ol-
talmazza az Egyesült Államok és szövetsé-
gesei érdekeit a Földközi-tengeren, míg a
4. flotta a karibi-, illetve a dél-atlanti térség-
ben teszi ugyanezt. A 3. flotta alárendelt-
ségébe tartozó 5. flotta illetékessége az In-
diai-óceánra, a Perzsa-öbölre és a Vörös-
tengerre, a 7. flottáé pedig a kelet-ázsiai
vizekre terjed ki. Érdemes megjegyezni,
hogy a hidegháborúban kialakult szerve-
zet a közelmúltban változott meg, ugyanis
a 2. flotta keretén belül 2008. július elsejé-
vel állt fel újra az 1943 és 1950 között egy-
szer már létezõ 4. flotta, amelynek egyik fõ
feladata a kábítószer-kereskedelem elleni
fellépés. Nagy kérdés, hogy az Obama-
adminisztráció mit tervez a latin-amerikai
országok – különösen Venezuela és Kuba
– által hevesen vitatott csoportosítással: az
sem kizárt, hogy a 4. flotta újra megszûnik.
Ez a flottaszervezet az elõretolt állomásoz-
tatásnak köszönhetõen lehetõvé teszi,
hogy a haditengerészet lényegében bár-
hol és bármikor be tudjon avatkozni az
Egyesült Államok számára kiemelkedõ
stratégiai fontosságú régiókban. A harcoló
egységek mellett a US Navy állományába
tartozik még a Katonai Tengeri Szállítási
Parancsnokság (Military Sealift Command
– MSC), a tartalékflotta (Naval Reserve
Force – NRF) és a Tengeri Különleges
Hadviselési Parancsnokság (Naval Spe-
cial Warfare Command – NSWC) is. 

A hajópark rendkívül egységes, a leg-
több esetben egy típushoz általában egy
hajóosztály egységei tartoznak, ami meg-
könnyíti és olcsóbbá teszi a fenntartást.
Mint arról már korábban is szó esett, a flot-
ta egyik fõ feladata a nukleáris elrettentés,
azon belül is a hiteles második csapásmé-
rõ képesség fenntartása. A 14 hadászati
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célokra alkalmazott Ohio osztályú nukleá-
ris meghajtású ballisztikus rakétahordozó-
tengeralattjárónak éppen ezért még min-
dig kiemelt szerepe van. A típus hajóin
egyenként 24 darab UGM–133A Trident
D–5 típusú interkontinentális ballisztikus
rakéta található, amelyek elvben akár 8–12
darab 100–475 kilotonnás robbanótöltetet
is hordozhatnak, azonban a START- és a
SORT-szerzõdéseknek megfelelõen ennél
kevesebb, általában négy-öt robbanófej
van egy-egy rakétán. A négy legöregebb
Ohio hajót átépítették robotrepülõgép-hor-
dozónak, silónként hét-hét, összesen 154
Tomahawk típusú eszközt szereltek be, il-
letve az elsõ két siló helyére a különleges
mûveleteket, elsõsorban a Navy SEALS
bevetését támogató berendezések, zsilip-
kamrák, mini tengeralattjárók stb. kerültek.
A tengeralattjáró fegyvernem további ele-
mét az 53 – jelenleg három típus hajóiból
álló – támadó (vadász) tengeralattjáró biz-
tosítja: 47 a Los Angeles osztályhoz tarto-
zik, három a Seawolf, négy darab pedig a
Virginia osztály tagja. A torpedó mellett
minden egység fegyverzetének integráns
része a Tomahawk robotrepülõgép, amely-
lyel több száz, sõt akár kétezer kilométerre
lévõ célpontokat is meg lehet támadni, il-
letve a különféle típusú víziaknák. 

A hidegháború után megváltozott straté-
giai helyzet jól tetten érhetõ a tengeralatt-
járó fegyvernem típusösszetételén. A Los
Angeles osztályú hajók leváltására ugyan-
is a Seawolf osztályt, a vadászhajók Rolls-
Royce-át szánták, azonban a kifejezetten a
szovjet tengeralattjáró flotta ellen tervezett
típus túl nagynak és túl drágának bizonyult
a hidegháború utáni világban, ezért a ter-
vezett 29 egységbõl csak három készült
el. Napjainkban ugyanis elsõsorban nem
az orosz nukleáris tengeralattjárók fenye-
getik az amerikai hadihajó-kötelékeket, ha-
nem a harmadik világ országainak – elsõ-

sorban szovjet-orosz eredetû – hagyomá-
nyos, diesel-elektromos meghajtású ten-
geralattjárói. Ez a nem lebecsülendõ kihí-
vás pedig a part menti vizeken jobban ma-
nõverezõ – és nem utolsósorban olcsóbb –
típust követelt meg. Ez lett a 30 darabosra
tervezett Virginia osztály. A tengeralattjáró-
parknál meg kell még említeni a két mentõ
tengeralattjárót, amely a bajbajutott ten-
geralattjárók legénységének kimentésén
túl a különleges erõk katonáinak rejtett cél-
ba juttatására is képes. 

A flotta leglátványosabb elemét a 107
nagy felszíni hadihajó adja, amelyen belül
kétségkívül a 11 nukleáris meghajtású re-
pülõgép-hordozó a legfontosabb, a legna-
gyobb harcértékû és persze a legdrágább
elem. Az Enterprise, illetve a tíz Nimitz osz-
tályú egység az amerikai haditengerészeti
gondolkodás stratégiai elemei. A nagyjából
5500 fõs legénységû úszó városok mind-
egyikének megvan a saját fedélzeti repülõ-
wingje, amelynek típusösszetétele a követ-
kezõ: 55 F/A–18 Hornet vadászbombázó,
négy EA–6B Prowler elektronikai felderítõ
és zavaró repülõgép, négy E–2C Hawkeye
légtérellenõrzõ repülõgép, hat S–3B Viking
tengeralattjáró elleni repülõgép, négy
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Nimitz oosztály 
Típus: nukleáris meghajtású repülõgép-hor-

dozó (CVN)
Vízkiszorítás: 103 000 tonna 
Méretek: hossz 333 méter (317 méter a víz-

vonalon), szélesség 76 méter (41 méter a
vízvonalnál), merülés 12,5 méter 

Meghajtás: 2 reaktor, 4 gõzturbina, 260 000 LE 
Legnagyobb sebesség: 30+ csomó (56+ km/h)
Hatótávolság: lényegében korlátlan 
Legénység: 5700 fõ, ebbõl 2500 a repülõ-

wing állományában 
Fegyverzet: 2–3 darab 8 csövû Sea Sparrow

légvédelmi rakétaindító, 3–4 Phalanx vagy
RIM-116 típusú pontvédelmi rendszer, 12,7
mm-es és 7,62 mm-es géppuskák, maxi-
mum 90 repülõgép és helikopter 

Egységek száma: 10 aktív 
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SH–60F Seahawk tengeralattjáró elleni he-
likopter, és két HH–60H Seahawk kutató-
mentõ helikopter. Lényegében bármelyik
amerikai repülõgép-hordozón több bevet-
hetõ harci repülõgép összpontosul, mint
amennyivel a föld legtöbb országa rendel-
kezik. A nagy felszíni hajók közé tartozik
még a Ticonderoga osztály 22 rakétás cir-
kálója, az Arleigh Burke osztály 52 rakétás
rombolója, 21 Oliver Hazard Perry osztályú
rakétás fregatt, valamint egy part menti ha-
dihajó. A cirkálók fõ feladata a repülõgép-
hordozók és a rohamhajók – elsõsorban re-
pülõgépekkel és rakétákkal szembeni – ol-
talmazása. Aegis lokátorrendszerük hatal-
mas területet képes ellenõrzés alatt tartani,
a hajó orr-, illetve tatrészén elhelyezett két
61 cellás indító rendszerük pedig a légvé-
delmi, tengeralattjáró elleni és szárazföldi
célpontok elleni rakéták és robotrepülõgé-
pek széles skáláját képesek indítani. Az
Arleigh Burke osztály rombolói lényegében
akkorák, mint a Ticonderoga osztály cirká-
lói, viszont olcsóbbak és olcsóbban üze-
meltethetõk. Rakétafegyverzetük kicsit ki-

sebb, „csak” 90 cellás, amelyen belül vi-
szont több – általában 56 darab – a száraz-
földi és tengeri célok ellen bevethetõ robot-
repülõgép. A típus gyártása kifutóban van,
bár a váltásra tervezett Zumwalt osztály kö-
rül kialakult költségvetési vita, illetve a
program befagyasztása miatt az eredetileg
tervezett 62 Airleigh Burke osztályú rombo-
lón felül már további négyet rendeltek. 
A cirkálók és a rombolók közös jövõbeni fel-
adata a ballisztikus rakéták elleni védelem,
amelyet a közelmúltban rendszeresíteni
kezdett új típusú RIM161 Standard Missile 3
típusú elfogórakétákkal oldhatnak meg. 

Az elsõsorban tengeralattjáró elleni had-
viselésre kialakított Oliver Hazard Perry
osztály fregattjai kifutó típust jelentenek, el-
sõsorban nem a hajók életkora, hanem az
amerikai haditengerészet stratégiai kon-
cepciójának megváltozása miatt. (A szol-
gálatból kivont egységek jelentõs részét
szövetséges haditengerészetek számára
adták át.) A fregatt helyét ugyanis a jövõ-
ben az úgynevezett part menti hadihajó (lit-
toral combat ship) fogja felváltani. Az ere-
detileg nyolcvan, jelenleg már csak 55–60
egységre tervezett megrendelésért jelen-
leg két – egy hagyományos és egy három-
törzsû (triamarán) kialakítású – koncepció
vetélkedik, a Freedom és az Independence
osztály. Közös bennük a fregattnál kisebb
méretük, nagy sebességük, illetve vegyes
– részben fregattra, részben kisméretû de-
szant hajóra emlékeztetõ – kialakításuk. 
A part menti hadihajó kifejezetten a sekély
partközeli vizeken folytatott hadviselésre
készült. Önállóan vagy csoportosan, saját
fegyverzetük által oltalmazva – a fedélzetü-
kön állomásozó egy vagy két szakasznyi
katonával, illetve egy-két helikopterrel –
lesznek képesek a kisméretû rakétás
gyorsnaszádok, diesel-elektromotoros ten-
geralattjárók elleni küzdelemre, aknamen-
tesítésre, illetve bizonyos szárazföldi mûve-
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Ticonderoga oosztály 
Típus: rakétás cirkáló (CG) 
Vízkiszorítás: 9600 tonna 
Méretek: hossz 173 méter, szélesség 17 méter,

merülés 10 méter 
Meghajtás: 4 gázturbina, 80 000 LE 
Legnagyobb sebesség: 32+ csomó (60+ km/h)
Hatótávolság: 6000 tengeri mérföld (11 000 km)

20 csomós (37 km/h) sebességgel 
Legénység: 360 fõ 
Fegyverzet: 2 darab, egyenként 61 cellás

Mk41 rakétaindító rendszer légvédelmi és
tengeralattjáró elleni rakéták, illetve robot-
repülõgépek számára, 2 darab négycsö-
ves Harpoon hajóelleni rakétaindító, 2 da-
rab 127 mm-es ágyú, 2 darab 25 mm-es
gépágyú, 2–4 darab 12,7 mm-es géppus-
ka, 2 Phalanx pontvédelmi rendszer, 2 da-
rab háromcsövû tengeralattjáró elleni tor-
pedóindító, 2 helikopter 

Egységek száma: 22 aktív, 5 már leszerelve 
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letek, például túszmentés vagy rajtaütés
végrehajtására. A típus lényegében az
amerikai haditengerészet aszimmetrikus ki-
hívások elleni válaszlépésének tekinthetõ.
A sokak által vitatott koncepció életképes-
sége valószínûleg csak az elsõ éles hely-
zetben fog bebizonyosodni. 

A flotta kisebb egységei közé 16 õrhajó
és kilenc aknavadász hajó tartozik. Szá-
muk elsõ látásra rendkívül csekélynek tû-
nik egy ekkora méretû haditengerészet-
hez képest, azonban ennek nagyon egy-
szerû okai vannak. Az Egyesült Államok
stratégiája szerint a saját partok védelme
a legkönnyebben az ellenség parti vizein
oldható meg, azaz azért vannak az ame-
rikai hajók a világ túloldalán, hogy a po-
tenciális ellenfelek hadihajói ott maradja-
nak, ne fenyegessék a hazai vizeket. A
kevés õrhajó másik oka, hogy békeidõ-
ben az amerikai partvidék oltalmazása a
parti õrség feladata, mely bõségesen ele-
gendõ erõvel és eszközzel rendelkezik
ehhez a feladathoz. (2008 végén a parti
õrség állománya 48 094 fõ volt, 42 na-
gyobb õrhajóval (kutterrel) és 119 kisebb
õrnaszáddal, valamint 92 támogató hajó-
val rendelkezett, repülõszolgálatának pe-
dig 94 repülõgépe és 145 helikoptere
volt.) Az aknamentesítés esetében kicsit
más a képlet, itt részben a NATO-szövet-
ségesek „segítenek” be. Az aknavadász
vagy aknamentesítõ hajók rendszeresíté-
se ugyanis sokkal olcsóbb, mint a na-
gyobb felszíni egységeké, így azok bõsé-
gesen rendelkezésre állnak a NATO szá-
mára. (Tekintettel arra, hogy a víziaknák
mentesítése sokkal veszélyesebb, mint
szárazföldi társaiké, ez a munkamegosz-
tás kedvezõ az amerikaiak számára.) A
másik ok az, hogy a közeljövõben töme-
gesen rendszeresítendõ part menti hadi-
hajók aknavadász képességekkel is ren-
delkeznek. 

Az amerikai erõkivetítés, azon belül is az
elõretolt állomásoztatás egyik legfontosabb
elemét a partra szállító (deszant) hadihajók
adják. A US Navy jelenleg 33 nagy de-
szanthajóval – két parancsnoki hajó, tíz ro-
hamhajó, kilenc partra szállító dokkhajó és
12 dokk-partra szállító hajó – rendelkezik,
amelyeket közel 300 különféle típusú part-
ra szállító naszád egészít ki. A leghatéko-
nyabbak kétségkívül a rohamhajók, a
Tarawa osztály három, illetve a Wasp osz-
tály hét egysége. A több mint 40 000 ton-
nás vízkiszorítású hadihajók 1800 tenge-
részgyalogost tudnak szállítani teljes fegy-
verzetükkel és egyhavi ellátmányukkal
egyetemben. A fedélzeti repülõpark ösz-
szetétele feladattól függõen változik, de ti-
pikusan öt-nyolc AV–8B Harrier II harci re-
pülõgépbõl, illetve 25–30 különféle helikop-
terbõl (CH–46E Sea Knight és CH–53E Sea
Stallion szállítóhelikopterek, UH–1N Huey
általános rendeltetésû helikopterek és
AH–1W Super Cobra harci helikopterek) áll. 

A zavarba ejtõen hasonló nevû és külse-
jû partra szállító dokkhajó és dokk-partra
szállító hajó között az a különbség, hogy
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Arleigh BBurke oosztály 
Típus: rakétás romboló (DDG) 
Vízkiszorítás: 9200 tonna (Flight IIA változat) 
Méretek: hossz 155 méter, szélesség 18 mé-

ter, merülés 9 méter 
Meghajtás: 4 gázturbina, 108 000 LE 
Legnagyobb sebesség: 30+ csomó (56+ km/h) 
Hatótávolság: 4400 tengeri mérföld (8100

km) 20 csomós (37 km/h) sebességgel 
Legénység: 270 fõ 
Fegyverzet: 2 darab, összesen 90 cellás

Mk41 rakétaindító rendszer légvédelmi és
tengeralattjáró elleni rakéták, illetve robot-
repülõgépek számára, 2 darab négycsö-
ves Harpoon hajóelleni rakétaindító, 1 da-
rab 127 mm-es ágyú, 2–4 darab 12,7 mm-
es géppuska, 2 Phalanx pontvédelmi rend-
szer, 2 darab háromcsövû tengeralattjáró
elleni torpedóindító, 2 helikopter 

Egységek száma: 56 aktív, 6 épül 
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az elsõ típust kifejezetten a légpárnás
partra szállító naszádok hordozására ter-
vezték, emellett – bár tekintélyes leszálló-
pálya van a tatján – nincsenek saját fedél-
zeti helikoptereik. A dokk-partra szállító
hajónak saját – típustól függõen kettõ-hat
darab – helikopterei vannak, dokkfedélze-
te pedig többféle deszantnaszád kiszolgá-
lására is alkalmas. Mindhárom deszantha-
jó közös jellemzõje, hogy kétféle úton – ví-
zen és levegõben – képesek eljuttatni ra-
kományukat a kirakodási (támadási) öve-
zetbe. A 80 légpárnás partra szállító na-
szád az amerikai erõkivetítõ képességek
kiemelkedõ fontosságú része, hiszen a tí-
pus a világ tengerpartjainak több mint 70
százalékán képes az erõk kirakására,
szemben a hagyományos partra szállító
naszádok 15 százalékos arányával. A lég-
párnás naszádok teljes terhelés (60 tonna,
azaz egy M1A2-es harckocsi) mellett is
több mint 40 csomós (74 km/h) sebesség

elérésére képesek, és terhüket nemcsak
közvetlenül a partra, hanem mélyen a szá-
razföld belsejéig, a deszanthajótól számí-
tott 180 kilométeres távolságig is eljuttat-
hatják. Ha csak lövészeket szállít (maxi-
mum 60 teljes fegyverzetû katonát), akkor
mind a sebesség, mind pedig a megtehe-
tõ távolság jelentõsen növekszik. A légpár-
nás eszközök mellett a flottának persze
több mint 200 hagyományos kialakítású
partra szállító naszádja is van.  

Az amerikai haditengerészet (had)mûve-
leteit a csapásmérõ kötelékek hajtják vég-
re. A legfontosabb ezek közül a repülõgép-
hordozó csapásmérõ csoport, amelyet
mindig az adott feladatnak megfelelõen
alakítanak ki. Általában azonban egy repü-
lõgép-hordozóból, egy rakétás cirkálóból,
két rakétás rombolóból, egy vadász ten-
geralattjáróból és egy ellátóhajóból áll. 
A csoportosítás összesen 75 repülõgéppel
és 14 helikopterrel rendelkezik, vagyis jóval
nagyobb erõk felett, mint a világ legtöbb lé-
giereje. Feladata fegyveres konfliktus ese-
tén az ellenséges erõk elpusztítása, a ten-
geri deszanterõk oltalmazása, a szárazföldi
csapatok harcának támogatása, illetve
hadszíntéri rakétavédelem biztosítása. Bé-
keidõben a katonai és a polgári célú hajó-
forgalom védelme, humanitárius feladatok
ellátása, illetve a „lobogó-mutogatás” (egy
adott körzetben éreztetnie, láttatnia kell az
amerikai jelenlétet) a fõ feladata. 

A repülõgép-hordozó csapásmérõ cso-
port ritkán kerül önmagában bevetésre, el-
maradhatatlan társa az expedíciós csa-
pásmérõ kötelék. Csakúgy, mint a másik
csoportosítás esetén, ennek összetétele is
az adott feladattól függ, de tipikusan egy
rohamhajóból, egy-egy dokk-partra szállí-
tó hajóból, illetve partra szállító dokkhajó-
ból áll. Kíséretét egy-egy rakétás cirkáló,
rakétás romboló, rakétás fregatt és vadász
tengeralattjáró adja. Egy-egy expedíciós
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Oliver HHazard PPerry oosztály 
Típus: rakétás fregatt (FFG) 
Vízkiszorítás: 9200 tonna (Flight IIA változat) 
Méretek: hossz 155 méter, szélesség 18 mé-

ter, merülés 9 méter 
Meghajtás: 4 gázturbina, 108 000 LE 
Legnagyobb sebesség: 30+ csomó (56+ km/h) 
Hatótávolság: 4400 tengeri mérföld (8100 km)

20 csomós (37 km/h) sebességgel 
Legénység: 270 fõ 
Fegyverzet: 2 darab, összesen 90 cellás

Mk41 rakétaindító rendszer légvédelmi és
tengeralattjáró elleni rakéták, illetve robot-
repülõgépek számára, 2 darab négycsö-
ves Harpoon hajóelleni rakétaindító, 1 da-
rab 127 mm-es ágyú, 2–4 darab 12,7 mm-
es géppuska, 2 Phalanx pontvédelmi rend-
szer, 2 darab háromcsövû tengeralattjáró
elleni torpedóindító, 2 helikopter 

Egységek száma: összesen 55 készült az
USA-ban, további 16 licenc alapján kül-
földön, ebbõl jelenleg 20 aktív a US Navy
állományában, további nyolcat a külföldi
haditengerészet (részben átadott amerikai
egységeket) üzemelteti.
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kötelék egy-egy tengerészgyalogos expe-
díciós egység hadszíntérre szállításáért fe-
lel. Az expedíciós egység valószínûleg a
világ egyik leggyorsabban és legrugalma-
sabban alkalmazható, nem mellesleg leg-
ütõképesebb katonai köteléke. A mintegy
2200 fõs alakulat gerincét egy vegyes csa-
patrepülõ századdal (repülõgépek és heli-
kopterek), illetve logisztikai zászlóaljjal, tü-
zérüteggel, könnyû páncélos felderítõ szá-
zaddal, illetve egy-egy harckocsizó, ro-
hampáncélos (úszóképes gyalogsági
harcjármûves), rohamutász és felderítõ
szakasszal megerõsített tengerészgyalo-
gos zászlóalj adja. A gyorsreagálású egy-
ség egyebek mellett négy harckocsival,
7–16 páncélozott szállító harcjármûvel, 15
úszóképes rohampáncélossal, hat 155
mm-es ágyútarackkal, nyolc 81 mm-es ak-
navetõvel, 16 irányított páncéltörõ rakéta-
indítóval, valamint hasonló mennyiségû,
vállról indítható, kis hatómagasságú légvé-
delmi rakétaindítóval rendelkezik. Csapat-
repülõ eleme hat AV–8B vadászbombázó
repülõgépbõl, két KC–130 légi utántöltõ és
szállító repülõgépbõl, négy AH–1W harci
helikopterbõl, három UH–1N általános ren-
deltetésû helikopterbõl, valamint 12
CH–46E közepes és hat CH53E nehéz
szállítóhelikopterbõl áll. A gépjármûpark is
tekintélyes, egyebek mellett 11 különféle
nehéz munkagép, 63 HMMWV (Humvee)
terepjáró, 30 héttonnás tehergépjármû, il-
letve négy nehéz (közúton 20 tonnás, tere-
pen 11 tonnás hasznos teher szállítására
képes) tehergépjármû tartozik hozzá. Ten-
gerészgyalogos expedíciós egységbõl –
amelynek méretéhez képest rendkívüli a
tûzereje és a mozgékonysága – jelenleg
hét szolgál a haderõnem kötelékében. 

Az Egyesült Államok haditengerészete
kiterjedt logisztikai, kiszolgáló rendszerre
támaszkodik a hadmûveletei során. A fon-
tosabb kikötõk a keleti parton Brunswick,

Groton, Ingleside, Kings Bay, Little Creek,
Mayport, Newport, Norfolk és Portsmouth,
a nyugati parton pedig Everett, Kitsap
(Bangor, Bremerton), Pearl Harbour, San
Diego, illetve Saipan és Guam. A kikötõk
mellett tucatnyi szárazföldi bázis is a flotta
rendelkezésére áll, egyebek mellett China
Lake, ahol egy több mint 4500 km2-es lõtér
található. A fontosabb külföldi bázisok
Gaeta, La Maddalena, Nápoly, Szunda-
öböl (Kréta), Rota (Spanyolország), Yoko-
suka és Sasebo (Japán), Manama
(Bahrein) és Diego Garcia, de itt kell meg-
említeni a napjainkban leginkább a fogoly-
tábora miatt elhíresült Guantánamo Bay-t
is. Teljesen természetes, hogy az USA szö-
vetségeinek többi kikötõje is nyitva áll az
amerikai hajók elõtt. Azonban még ez a ki-
terjedt bázisrendszer sem teszi lehetõvé a
lenyûgözõ mennyiségû és elképesztõen
sokszínû kiszolgáló hajóparkot igénylõ fo-
lyamatos globális jelenlétet. Ezen egysé-
gek közül azonban csak öt gyors hadi-
anyag-ellátó hajó tartozik a flotta állomá-
nyába, amelyek a bevetési körzetben tar-
tózkodó kötelékek utánpótlását végzik. 
A többi mintegy 200 ilyen hajó egy önálló
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Ohio oosztály 
Típus: nukleáris meghajtású ballisztikus raké-

tahordozó tengeralattjáró (SSBN)
Vízkiszorítás: 16 800 tonna a felszínen,

18 800 tonna a víz alatt 
Méretek: hossz 170 méter, szélesség (törzs-

átmérõ) 13 méter 
Meghajtás: 1 reaktor, 2 turbina, 60 000 LE 
Legnagyobb sebesség: 12 csomó (22 km/h) a

felszínen, 25+ csomó (46+ km/h) a víz alatt 
Hatótávolság: lényegében korlátlan 
Legénység: 155 fõ 
Fegyverzet: 24 darab Trident II típusú inter-

kontinentális ballisztikus rakéta, 4 darab 21
hüvelykes (533 mm) torpedó vetõcsõ ro-
botrepülõgépek, torpedók és rakéták indí-
tására 

Egységek száma: 18 aktív, ebbõl 4 átépítve
robotrepülõgép hordozóvá
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parancsnokság, az úgynevezett Katonai
Tengeri Szállítási Parancsnokság aláren-
deltségébe tartozik. 

A haditengerészet háborús helyzetben a
tartalékflotta egységeibõl egészítheti ki
leggyorsabban a hajóparkját. A tartalék-
flotta két csoportra oszlik, van az úgyneve-
zett azonnali tartalék, illetve az inaktív flot-
ta. Az azonnali tartalék állományába nyolc
rakétás fregatt, 15 aknavadász hajó és 45
kisebb naszád tartozik. Kiszolgálásukat a
2500 fõs azonnali készenléti tartalékos ál-
lomány végzi. Tagjainak a riasztástól szá-
mított 72 órán belül a számukra kijelölt ha-
jón kell tartózkodniuk. A tartalékflotta zö-
mére azonban a haditengerészet vezetése
csak hosszabb távon számíthat, hiszen az
egységek újbóli szolgálatba állításához,
valamint a tartalékos állomány ismeretei-
nek felfrissítéséhez 60–90 napra van szük-
ség. Az úgynevezett inaktív flotta állomá-
nyába 123 711 fõ, öt repülõgép-hordozó,
egy rakétás csatahajó, három rakétás cir-
káló, 12 rakétás romboló, öt nagyméretû
szállítóhajó, öt harckocsi partra szállító na-
szád és hét ellátó hajó tartozik. 

Az amerikai haditengerészet légiereje
önmagában megérne egy tanulmányt,

azonban jelen esetben – terjedelmi korlá-
tok miatt – kénytelenek vagyunk csupán
néhány számadattal szemléltetni a képes-
ségeit. A 98 600 fõs állományú fegyver-
nem 2350 repülõgéppel (egyebek mellett
970 F/A–18 Hornet vadászbombázó repü-
lõgép, 58 S–3B Viking tengeralattjáró elle-
ni repülõgép, 117 EA–6B Prowler elektroni-
kai zavaró repülõgép, 198 P–3C Orion ten-
gerészeti járõr repülõgép, és 74 E–2C
Hawkeye légtérellenõrzõ repülõgép), 620
helikopterrel (a fõ típus a HH–60/SH–60
(Sea)Hawk, amelynek különféle változatai-
ból 380 áll hadrendben), és több mint 40
pilóta nélküli repülõeszközzel rendelkezik.
Mindenképpen meg kell említeni azt is,
hogy a pilóták éves átlagban 250–370 órát
repülnek, ami nemzetközi szinten kiemel-
kedõen magas érték. 

Az amerikai tengerészgyalogság részle-
tes bemutatása – a haditengerészeti
légierõhöz hasonlóan – önálló tanulmányra
érdemes. A 175 000 fõs aktív állománnyal
és 104 000-es tartalékkal (ebbõl 2008 vé-
gén 11 000 fõ aktív szolgálatra vissza volt
rendelve) rendelkezõ haderõnem önmagá-
ban is a világ egyik legerõsebb fegyveres
ereje lehetne. Szárazföldi komponense há-
rom hadtest méretû tengerészgyalogos
expedíciós erõre oszlik. A tengerészgya-
logság technikai felszereltsége igen jelen-
tõs: 400 M1A1 harckocsival, 250 LAV–25
felderítõ harcjármûvel, 1310 AAV–7A1 ro-
hamjármûvel (úszóképes gyalogsági harc-
jármûvel), 1870 tüzérségi eszközzel (330
105 mm-es és 950 155 mm-es vontatott ta-
rackkal, 580 81 mm-es aknavetõvel), 2300
irányított páncéltörõ rakétaindítóval és
1070 pilóta nélküli repülõeszközzel rendel-
kezik. A haderõnem saját csapatrepülõ
fegyverneme 34 700 fõs és három wingre
oszlik. A wingek egy-egy tengerészgyalo-
gos expedíciós erõ alárendeltségébe tar-
toznak, ami rendkívül hatékonnyá teszi a
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Virginia oosztály 
Típus: nukleáris meghajtású támadó (va-

dász) tengeralattjáró (SSN) 
Vízkiszorítás: 7900 tonna a víz alatt 
Méretek: hossz 115 méter, szélesség (törzs-

átmérõ) 10 méter 
Meghajtás: 1 reaktor, a többi titkosított 
Legnagyobb sebesség: 25+ csomó (46+ km/h)

a víz alatt (ennél valószínûleg sokkal több) 
Hatótávolság: lényegében korlátlan 
Legénység: 135 fõ 
Fegyverzet: 12 darab függõleges indítócsö-

vekbe elhelyezett Tomahawk robotrepülõ-
gép, 4 darab 21 hüvelykes (533 mm) tor-
pedó vetõcsõ robotrepülõgépek, torpe-
dók, rakéták és aknák indítására 

Egységek száma: 5 aktív, 3 épül, összesen
30 rendszeresítését tervezik 
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szárazföldi csapatok és a repülõegységek
közötti együttmûködést. A pilóták éves re-
pülési ideje típustól függõen itt is 250 és
370 óra között mozog. Az eszközpark is le-
nyûgözõ méretû: 510 repülõgépbõl (ezen
belül 240 F/A18 Hornet és 140 AV8B Harri-
er vadászbombázó gépbõl, illetve 60
KC–130 Hercules légi utántöltõ és szállító
repülõgépbõl), valamint 680 helikopterbõl
(ebbõl 170 AH1W Cobra harci helikopter,
200 CH–46E Sea Knight és 190 CH–53E
Sea Stallion szállítóhelikopter, 100 UH–1N
Iroquois általános rendeltetésû helikopter),
illetve 70 MV–22B Osprey billenõrotoros
repülõeszközbõl áll. 

A haditengerészeti különleges mûveleti
parancsnokság 5400 fõs állományának ge-
rincét a NAVY SEAL elit katonái, közismer-
tebb nevükön a fókák adják. A nyolc cso-
portba szervezett, összesen 48 szakasznyi
kommandós kiszolgálását két csoport
szakember végzi, akik a SEAL-egységek
rejtett célba juttatását végzõ speciális tech-
nikai eszközöket, jármûveket vezetik, tart-
ják karban. A világ egyik legjobban képzett
elitalakulatának tartott „fókák” már számos
konfliktusban bizonyították képességeiket,
egyebek mellett például 2009 áprilisában,
amikor a szomáliai kalózok fogságából
szabadítottak ki egy amerikai túszt. 

A Katonai Tengeri Szállítási Parancsnok-
ság érdekessége, hogy a hajók személyze-
tének nagy része – fõleg a beosztott állo-
mány – nem hivatásos, hanem polgári állo-
mányú. A hajópark négy feladatspecifikus
parancsnokság között van szétosztva. A flot-
ta közvetlen kiszolgálását a Haditengerésze-
ti Kisegítõ Parancsnokság 14 tartályhajója,
négy gyors hadianyag-ellátó hajója, öt lõ-
szerszállító, öt szárazáru (élelmiszer) szállí-
tó-, illetve hat vegyes (lõszer és élelmiszer)
szállítóhajója, két mentõhajója, két kórházha-
jója, egy nagy sebességû szállítóhajója és
négy nagy teljesítményû vontatóhajója végzi. 

Az Elõretolt Állomásoztatási Parancsnok-
ság hat konténerszállító hajója, 24 ro-ro ha-
jója (a kamionok felhajthatnak a hajóra),
egy csõvezeték-építõ hajója és két repülõ-
anyag-szerhajója Nápoly, Diego Garcia,
Saipan és Guam, valamint a keleti és a
nyugati part kikötõiben állomásozik. Az öt
század fedélzetén egy-egy hadosztály mé-
retû (nagyjából 20 000 fõs) haderõ egyhavi
élelmiszer-, lõszer- és tartalékalkatrész-
utánpótlása található. A hajókon lévõ kész-
leteket állandóan ellenõrzik, így a riasztás-
tól számított két-három napon belül útnak
indíthatók. A tengerentúlon állomásoztatott
hajók nagy elõnye, hogy sokkal hamarabb
el tudják érni a válságövezeteket, mintha
az USA honi kikötõibõl indulnának. 

A Stratégiai Szállítási Parancsnokság ha-
jói (öt tartályhajó, két konténerszállító hajó,
19 ro-ro hajó) a honi kikötõkbõl végzik a ten-
gerentúli csapatok ellátását. A ro-ro hajók
szállítási kapacitása lenyûgözõ, egyenként
50–50 harckocsi és gyalogsági harcjármû,
valamint 900 kerekes (vegyesen nehéz és
könnyû) gépjármû szállítására képesek. 

A Különleges Mûveleti Parancsnokság
három rakétakísérlet-megfigyelõ hajóval,
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Wasp oosztály 
Típus: rohamhajó (helikopteres deszant-hor-

dozó) (LHD)
Vízkiszorítás: 41 100 tonna 
Méretek: hossz 257 méter, szélesség 32 mé-

ter, merülés 9 méter 
Meghajtás: 2 kazán, 2 gõzturbina, 70 000 LE 
Legnagyobb sebesség: 20+ csomó (37+ km/h) 
Hatótávolság: 9500 mérföld (17 600 km) 20

csomós (37 km/h) sebességgel 
Legénység: 1100 fõ, illetve 1900 fõnyi tenge-

részgyalogos deszant 
Fegyverzet: 2 darab 8 csövû Sea Sparrow

légvédelmi rakétaindító, 3 darab Phalanx,
illetve 2 darab RIM–116 típusú pontvédel-
mi rendszer, 4 darab 25 mm-es gépágyú,
4 darab 12,7 mm-es géppuska, maximum
40 repülõgép és helikopter 

Egységek száma: 8 aktív 
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12 különféle kutatóhajóval, illetve egy-egy
nagy sebességû szállító-, kábelfektetõ, ten-
geralattjáró-ellátó, illetve parancsnoki hajó-
val rendelkezik. A Katonai Tengeriszállítási
Parancsnokság alárendeltségébe tartozik
továbbá a Nemzeti Azonnali Készenléti Tar-
talékflotta hét vontatóhajója, 34 ro-ro hajója,
hat önrakodó darus hajója, két-két nehéz-
áru-szállító, vegyesáru-szállító, bárkaszállí-
tó és tartályhajója, amelyek a riasztástól
számított ötödik napon már bevethetõk. A
nemzeti tartalékflotta – tíz kisegítõ darusha-
jó, három szállító hajó és hat nehézáru-
szállító hajó, valamint 31 ro-ro hajó és hat
tartályhajó – „kikonzerválása” már jóval
több idõt, átlagosan 30 napot vesz igény-
be. A Katonai Tengeriszállítási Parancsnok-
ság képességeinek ismeretében (121 aktív
és 107 tartalékban lévõ egység) kijelenthe-
tõ, hogy az szinte bármilyen, az amerikai
fegyveres erõvel kapcsolatban felmerülõ
szállítási feladatot képes megoldani. 

Az Amerikai Egyesült Államok tehát nap-
jainkban olyan erõfölénnyel rendelkezik,
hogy globális elsõségét jelenleg egyetlen
állam sem vitathatja el. Felvetõdik azonban
a kérdés, hogy mindez meddig tartható
fenn. Mit tesz az Egyesült Államok katonai
és politikai vezetése azért, hogy ez a glo-
bális erõfölény fennmaradjon? 

Középtávon egyetlen állam sem érheti el
az amerikai képességeket, egy flotta
ugyanis évtizedek munkájával épül fel. 
A Kínai Népköztársaság ugyan már napja-
ikban is intenzív flottaprogramot folytat,
amelynek jövõjét megkérdõjelezi a Kínát is
igen érzékenyen érintõ gazdasági világ-
válság, azonban legalább 30 év kell ahhoz
– ha az amerikaiak nem veszik fel a kesz-
tyût –, hogy elérjék azt a mennyiségi és mi-
nõségi szintet, amivel a US Navy már nap-
jainkban is rendelkezik. Márpedig az ame-
rikai fejlesztések egyáltalán nem álltak le.
A védelmi költségvetésen belül egyedül

2007-ben 130,5 milliárd dollárt költöttek új
eszközök beszerzésére, további 77 milliár-
dot kutatásfejlesztésre, ami – legalábbis
rövid távon – még tovább növeli az ameri-
kai fegyveres erõk erõfölényét. A haditen-
gerészet most futó programjai közül min-
denképpen ki kell emelni a Nimitz osztály
felváltására tervezett Ford osztályú repülõ-
gép-hordozókat, a már említett Virginia
osztályú vadász tengeralattjárókat, a
Zumwalt osztályú rombolókat és a part
menti hadihajókat. Javában zajlik a San
Antonio osztály 12 partra szállító dokkhajó-
jának szolgálatba állítása is, közülük eddig
öt egység készült el. A logisztikai elem leg-
alább olyan fontos a flotta szempontjából,
így tovább folytatódik a Lewis and Clark
osztály 14 szárazanyag- és lõszerellátó
hajójának sorozatgyártása (az elsõ hét
egységet már átadták). 

A Ford osztály több mint 100 000 tonnás
vízkiszorítású egységeibõl 2060-ig tízet
terveznek rendszerbe állítani, az elsõ ket-
tõt már elkezdték építeni. Az osztály hajóin
a magas szintû automatizálás miatt körül-
belül 5000 fõs legénység fog szolgálni, az-
az nagyjából 500–600 fõvel kevesebb,
mint a jelenlegi hordozókon. Képességeik
ugyanakkor nem csökkennek, ugyanis leg-
alább 75 darabos repülõparkjuk lesz. A jö-
võben továbbra is folytatódik a tengerentú-
lon állomásozó amerikai csapatok számá-
nak csökkenése, ami viszont megköveteli
a hordozók számának szinten tartását. 
A megszûnõ tengerentúli bázisok szerepét
ugyanis ezek a mozgó repülõterek, illetve
a velük kötelékben mozgó partra szállító
hajók veszik át a válságkörzetekben. 

A Zumwalt osztályt eredetileg 32 egysé-
gesre tervezték, ám a szuper rombolókból
– jelenlegi állás szerint – a csillagászati
költségek miatt (3,3 milliárd dolláros da-
rabár) csak három fog elkészülni, a többi
megrendelését törölték. A megszerzett
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technológia mentén azonban már megin-
dult egy új típus fejlesztése. A 15 000 ton-
nás, lopakodó technológiával készült ha-
jók – méretük nagyobb, mint a második vi-
lágháború nehézcirkálóié – fegyverzete 80
rakétaindító cellából, és két-két 155 mm-es
és 57 mm-es ágyúból, továbbá két heli-
kopterbõl, valamint három pilóta nélküli he-
likopterbõl fog állni. A típust kifejezetten a
szárazföldi csapatok harcának támogatá-
sára alakították ki, valószínûleg ez is szere-
pet játszott a program törlésében, hiszen a
haditengerészet nagyobb hasznát venné
egy univerzális (légi, tengeri, tengeralatti
és szárazföldi célok ellen egyformán be-
vethetõ) hadihajónak. 

Az építés, illetve tervezés alatt álló ösz-
szes új egységre jellemzõ, hogy magas
szintû automatizáltságuknak köszönhetõ-
en jóval kisebb létszámú legénység szol-
gál majd a fedélzetükön, mint elõdtípusai-
kon. A Zumwalt osztály hajóin például 140
fõs lesz a legénység, míg az elõd Arleigh
Burke osztály esetén ez 350 fõ körül mo-
zog. Az Oliver Hazard Perry osztályú fre-
gattokon nagyjából 210 fõ szolgál, az ezt
felváltó part menti hadihajón viszont a 75
fõs legénység már magába foglalja a de-
szantra kerülõ állományt is. Ez a tendencia
megfelel a haditengerészet költségvetésé-
nek csökkentésére irányuló törekvések-
nek, a takarékosság leghatékonyabb mód-
ja ugyanis a személyi állomány költségei-
nek (zsold, külszolgálati juttatások) lefara-
gása. Egyedül a vadász tengeralattjárók-
nál nincs létszámcsökkenés, hiszen mind
a Los Angeles, mind a Virginia osztály egy-
ségeinek 135 fõ körül van a legénysége. 
A flotta jövõbeni képességei azonban nem
csak a jövõ hajótípusaitól függ, jelentõs
programok zajlanak a haditengerészeti lé-
gierõ, illetve a tengerészgyalogság fegy-
verzetének korszerûsítése terén is. Javá-
ban folyik az F–35 Lightning II (régebbi ne-

vén Joint Strike Fighter) nullszériájának
tesztelése, illetve a Fire Scout kisméretû,
pilóta nélküli felderítõ helikopter sorozat-
gyártása. 

Mint látható, a US Navy parancsnokai, il-
letve az amerikai politikai elit a jövõben is
jelentõs szerepet szán a haditengerészet-
nek. A flotta, a tengerészgyalogság, illetve
a parti õrség parancsnokai 2007 októberé-
ben fogadták el „Az együttmûködés straté-
giája a 21. századi tengeri hatalom megte-
remtéséért” (A Cooperative Strategy for
21st Century Seapower) címû dokumentu-
mot, amelyben az alábbi alapfeladatokat
tûzték ki a három „haderõnem” számára: 
– elõretolt jelenlét (azaz ott lenni a világ

minden részén); 
– elrettentés (akár hadászati, akár hagyo-

mányos fegyverekkel); 
– tengeri ellenõrzés (fontos szállítási útvo-

nalak); 
– erõkivetítés (elsõsorban a tengerészgya-

logság erõivel); 
– tengeri biztonság (küzdelem a kalózok, a

fegyver-, a kábítószer- és az ember-
csempészek ellen); 

– humanitárius segítségnyújtás és kataszt-
rófavédelem (globális szinten, nem csak
az amerikai vagy a szövetséges állam-
polgárok számára). 
A feladatok ellátásához mindhárom szer-

vezet, de különösen a flotta számára fel-
adatul tûzték ki, hogy regionálisan össz-
pontosított és hiteles harcképességet mu-
tasson fel, illetve globálisan telepített fel-
adatorientált tengeri haderõt tartson fenn.
A kitûzött célok és feladatok sikeres meg-
oldásához tovább kell javítani a haderõne-
mek és fegyvernemek közötti együttmûkö-
dést, fokozni kell az éberséget, illetve
megfelelõen fel kell készíteni az állományt.
Mindezekbõl is látható, hogy az amerikai
katonai és politikai vezetés alapvetõen of-
fenzív feladatokat tûzött ki a flotta, illetve a
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vele szorosan együttmûködõ tengerész-
gyalogság és a parti õrség elé. Nem is te-
hetnek mást, hiszen az Amerikai Egyesült
Államok globális politikai és gazdasági ér-
dekeinek egyik stratégiai eleme a tengeri
kereskedelmi útvonalakhoz való biztonsá-
gos hozzáférés. Az amerikai gazdaság ex-
portja és importja döntõ többségében vízi
úton bonyolódik, ennek biztosítása tehát
nemzetgazdasági érdek. Éves szinten –

üzleti, hivatalos vagy turisztikai célból –
több tízmillió amerikai állampolgár utazik a
tengerentúlra, s az õ biztonságuk szavato-
lása elsõsorban a flotta feladata. Globális
képességekkel rendelkezõ szuperhata-
lomként az USA-nak fokozott felelõsséget
kell vállalnia a különféle helyi konfliktusok
(államok közötti vagy államon belüli fegy-
veres összecsapások), katasztrófahelyze-
tek megoldásában is.                            
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