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A harcászati elvek kialakítása, megváltoz-
tatása, módosítása bonyolult folyamat vég-
eredménye, amelynek során sohasem sza-
bad megfeledkezni a harc törvényeinek ál-
landóan és objektíven ható elemeirõl. Ma-
gyarországon az 1990-es évek elején fo-
galmazódott meg az igény, hogy a csapa-
tok tevékenységeivel, azok felosztásával
kapcsolatos addig alkalmazott elveket át-
értékeljék, szükség esetén megváltoztas-
sák. Ez a folyamat a NATO szövetségi
rendszeréhez történõ csatlakozással fel-
gyorsult, és talán napjainkban a legintenzí-
vebb, amikor az új kihívásoknak – például
az aszimmetrikus katonai konfliktusoknak,
a nem állami biztonság politikai szereplõk
tevékenységének – megfelelõen kell a har-
cászat, hadmûvelet alapvetõ kérdéseit új-
ragondolnunk, miközben a jövõben is szá-
molni kell a szövetségek, államok közötti
fegyveres konfliktusok kialakulásával. 

A hadtudomány fejlõdését alapvetõen
három dolog határozza meg: a haditechni-
kai eszközök fejlettsége (mennyisége és
minõsége), az eszközök mûködtetésére
létrehozott katonai szervezetek, s végül a
katonai szervezetek által alkalmazott harc-
eljárások, módszerek és elvek.

A létrehozható katonai szervezeteket, és
az általuk alkalmazható eljárásokat, mód-
szereket a technikai eszközök mennyisé-
ge, még inkább minõsége határozza meg.
Következésképpen a világ fejlett haderõ-

vel rendelkezõ államaiban alkalmazott el-
járások, módszerek csak modern techni-
kai eszközökre adaptálhatók. A csapatok
tevékenységeinek felosztása nem csupán
a hogyan kérdéseit rendezi rendszerbe,
de biztosítja a katonai vezetõk számára az
eligazodást is a tevékenységek e bonyo-
lult és sokrétû rendszerében.

A Magyar Honvédség szárazföldi erõinél
bekövetkezett jelentõs változások szüksé-
gessé teszik a csapatok tevékenységének
tudományos igényû vizsgálatát, illetve a
NATO-tagországok által elfogadott elvek,
eljárások megfelelõ alapokra helyezését. 

A csapatok tevékenységei 
a környezet 
állapotához viszonyítva

A környezet állapota jelentõs eltéréseket
mutathat: lehet békés, háborús, kialakul-
hatnak különbözõ válság- és konfliktus-
helyzetek.

A napjainkban jelentkezõ új kihívások –
a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem,
a menekültek áradata, a pusztító termé-
szeti katasztrófák – békében is szüksé-
gessé tehetik a szervezett katonai erõ al-
kalmazását.

A válság- és konfliktushelyzetek kezelé-
se korábban nem, vagy csak ritkán alkal-
mazott tevékenységek sorozatával oldható
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meg, s a katonai erõ alkalmazása számta-
lan új kérdést vet fel.

A békés környezeti állapot a válság- és
konfliktushelyzetek kialakulásával és el-
mélyülésével – amennyiben nem sikerül
õket hatékonyan kezelni – háborús állapot-
tá válhat. Ez az érintettek környezetére is
hatással van. Legjellemzõbb – és egyben
az ország határaihoz legközelebbi – pél-
dája ennek a kilencvenes évek délszláv
válsága, mely közvetlenül hatott a Magyar
Honvédség csapatainak felkészítésére és
esetleges alkalmazására.

A fegyveres konfliktusokat, háborúkat kö-
vetõ béke is szükségessé teheti a csapa-
tok alkalmazását békefenntartásra, béke-
támogatásra, békeépítésre. A délszláv pél-
da a mai napig hatással van az erõk alkal-
mazására, hiszen az egyik legnagyobb bé-
kefenntartásban részt vevõ kontingens, a
KFOR-zászlóalj közel 450 fõvel folyamatos
váltással Peà körzetében teljesíti szerzõ-
désben vállalt kötelezettségét. A hadmû-
velet és a harc, valamint a hozzájuk kap-
csolódó tevékenységek tartalma a megvál-
tozott biztonsági környezet, a nemzeti és a
szövetségi követelmények figyelembevéte-
lével magában foglalja a megóvást is. En-
nek megfelelõen Irakban a békefenntartás
feladatai között jelentõs helyet foglal el az
erõk megóvása (force protection), továbbá
Afganisztánban a békeépítés (PRT). E fel-
adatok végrehajtásával az MH szerzõdés-
ben vállalt kötelezettségét teljesíti. A csa-
patok az ENSZ által hozott határozatok be-
tartása, betartatása, kikényszerítése érde-
kében alkalmazhatók a békekikényszerítés
feladatainak végrehajtására is.

A fentiek alapján a csapatok tevékeny-
ségét a környezet állapotához viszonyítva
az alábbiak szerint oszthatjuk fel.

Katonai mûveletek békében vagy béke-
mûveletek:
– nem harci kiürítés;

– fegyverzet-ellenõrzés; 
– hazai polgári hatóságok támogatása; 
– humanitárius segítségnyújtás és ka-

tasztrófaelhárítás; 
– nemzeti támogatás; 
– terrorizmus elleni tevékenység; 
– béketámogató mûveletek; 
– kábítószer elleni tevékenység. 
Katonai mûveletek válság- és konfliktus-
helyzetben:
– konfliktusmegelõzés;
– béketeremtés; 
– békefenntartás; 
– békekikényszerítés; 
– békemegerõsítés; 
– humanitárius mûveletek.
A konfliktushelyzetben végrehajtott kato-

nai mûveletek mindazon ellenséges kör-
nyezetben folytatott – katonai erõ alkalma-
zását is igénylõ – tevékenységek, amelye-
ket a válság- és konfliktushelyzet megol-
dása, a háborútól való elrettentés céljából
folytatnak. A csapatok e tevékenységeit
összefoglalóan nem háborús katonai mû-
veleteknek nevezzük.

A környezet sajátos állapota a háború,
amely felfegyverzett, rendszerint reguláris
ellenséggel szembeni erõ alkalmazását
követeli meg térben és idõben változó mé-
retû és intenzitású harcokban, ütközetek-
ben, illetve hadmûveletekben.

A környezet állapotának megfelelõen
megtörténhet, hogy a haderõnek egy idõ-
ben több feladatnak, kihívásnak kell meg-
felelnie, és egyszerre kell mindhárom típu-
sú környezetben tevékenykednie.

A csapatok tevékenységei 
a célok szerint

A csapattevékenységek célja lehet az el-
lenség megsemmisítése, harcképtelenné
tétele, vagy olyan feltételek létrehozása,
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amelyek biztosítják a saját csapatok meg-
óvását, védelmét, kiszolgálását, ellátását,
harcképességük fenntartását vagy helyre-
állítását.

A harctevékenységek az ellenség köz-
vetlen megsemmisítésére irányulnak. Eh-
hez részben hozzájárulnak a harctámoga-
tó (a harci kiszolgáló, támogató, kiegészí-
tõ vagy egyéb) tevékenységek, amelyek
viszont nem az ellenség közvetlen meg-
semmisítésére, hanem a saját csapatok
védelmére, megóvására, a harctevékeny-
ség kedvezõ feltételeinek megteremtésére
irányulnak.

Mindegyik esetben más célok, körülmé-
nyek, elvek, eljárások, fogások és mód-
szerek jellemzik a csapatok tevékenysé-
gét. Közös és lényeges ismertetõjegyeik
alapján a harctevékenységek a célok, faj-
ták, az ellenség tevékenységéhez viszo-
nyított helyzet, az elõkészítés (tervezés)
mélysége, terjedelme, valamint körülmé-
nyeik és feltételeik szerint oszthatók fel.

A konkrét (meghatározott) célok elérése
érdekében a csapatok a harctevékenysé-
gek során különbözõ harceljárásokat,
módszereket, fogásokat alkalmaznak.

Az ellenség ellenálló képességének
csökkentése, erõinek, eszközeinek szét-
zúzása, megsemmisítése vagy semlege-
sítése, fontos körletek, terepszakaszok,
objektumok elfoglalása támadással való-
sítható meg. 

A túlerõben lévõ ellenség támadásának
megállítása, jelentõs veszteségokozás, az
ellenség erõinek és eszközeinek megsem-
misítése, elgondolása megvalósításának
megakadályozása, a terep fontos körletei-
nek, objektumainak megtartása, a saját
erõk és eszközök megõrzése, kedvezõ fel-
tételek megteremtése a kezdeményezés
megragadásához, a támadásba való át-
menethez, az eredeti helyzet visszaállítá-
sához védelemmel érhetõ el. 

Harcászati, hadmûveleti szinten a túlerõ-
ben lévõ ellenség támadásának lassítása,
az ellenség fõ erõkifejtésének meghatáro-
zása, a veszteségokozás, az ellenség erõ-
inek és eszközeinek pusztítása, elgondolá-
sa megvalósításának akadályozása, a kije-
lölt terület (harcterület) meghatározott ideig
történõ megtartása késleltetéssel érhetõ el.

A harctevékenységek nem választhatók
el egymástól. Támadásban az esetek
többségében jelen vannak a védelem és a
késleltetés, védelemben pedig a támadás
elemei. Éppen ezért – a korábbi évek, év-
tizedek gyakorlatától eltérõen – nem sze-
rencsés a harctevékenységi fajták egy-
másnak történõ alá-, illetve fölérendelése.

A feladatok magas szintû végrehajtása
érdekében a Magyar Honvédségnek ren-
delkeznie kell olyan kötelékekkel, amelyek
rövid felkészülési idõ után képesek az or-
szág határain kívül (a NATO illetékességi
területén, vagy azon kívül) való alkalma-
zásra. Ezeknek az erõknek rendelkezniük
kell a gyors manõverhez szükséges szállí-
tókapacitással, és képesnek kell lenniük
többnemzeti kötelékekkel (NATO- és nem
NATO államokkal egyaránt) együttmûköd-
ve összhaderõnemi mûveleteket végrehaj-
tására. Ennek alapvetõ feltétele doktríná-
inknak a NATO-szabványokkal összhang-
ban történõ kidolgozása, a parancsnoki
rendszerek összhangjának, az eljárásmó-
dok átvételi lehetõségeinek, valamint a
szellemi kompatibilitásnak a megteremté-
se. Ennek a folyamatosnak, töretlennek
kell lennie annak érdekében, hogy a fel-
adatok végrehajtására kialakítandó szer-
vezeteket a vállalt határidõig képesek le-
gyünk felállítani, és képességeik maximá-
lis kihasználásával bármikor, bárhol, a leg-
különbözõbb viszonyok között alkalmazni.

Harctámogató tevékenységeket azok az
alapvetõen fegyvernemi és szakalegysé-
gek, egységek folytatnak, amelyek tevé-
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kenységének célja elsõsorban az ellenség
megsemmisítése, erõinek, eszközeinek
pusztítása, harcképtelenné tétele, másod-
sorban a kedvezõ feltételek megteremtése
a pusztításhoz és saját erõk megóvásához.

A harctámogató tevékenységek tehát
feloszthatók tûztámogatásra, légvédelem-
re, mûszaki támogatásra, felderítõ, elektro-
nikai, vegyvédelmi, térképészeti, meteoro-
lógiai és hidrológiai, valamint vezetéstá-
mogatásra.

A tûztámogatás a szárazföldi csapatok és
a tüzér csapatok (fegyvernem) által alapve-
tõen az összfegyvernemi csapatok sikeres
tevékenysége érdekében végrehajtott – ve-
lük feladat, tér, hely és idõ szerint össze-
hangolt – csapások és manõverek összes-
sége. A szárazföldi csapatok tûztámogatá-
sában részt vehetnek a légierõ és haditen-
gerészet haderõnem csapatai is.

A légvédelem azon rendszabályok, te-
vékenységek, intézkedések összessége,
amelyek a légtérbõl irányuló csapásokkal
és fenyegetéssel szemben védik a külön-
bözõ objektumokat. A légvédelem célja az
ellenség légi támadóeszközeinek meg-
semmisítése, tevékenységének akadályo-
zása, zavarása, a szárazföldi objektumok
oltalmazása, élet-, mûködõ- és harcképes-
ségük fenntartása, a saját csapatok manõ-
verszabadságának biztosítása. A légvé-
delem felosztható légi oltalmazásra, lég-
védelmi oltalmazásra, valamint a csapatok
önlégvédelmére.

A mûszaki támogatás a saját csapatok
mozgásának, manõvereinek támogatását,
az ellenség mozgásának, manõvereinek
akadályozását, erõdítési és álcázási meg-
tévesztési, valamint más mûszaki felada-
tokat foglal magában.

A felderítés célja, hogy különbözõ mód-
szerekkel információt szerezzenek az el-
lenség tevékenységérõl és erõforrásairól,
adatokat gyûjtsenek egy adott földrajzi

körzet meteorológiai, hidrográfiai vagy
geográfiai jellegzetességeirõl. 

Az elektronikai hadviselés három fõ
részbõl áll. Az elsõ elektronikai támogató
tevékenység, a második az elektronikai el-
lentevékenység, a harmadik az elektroni-
kai védelem.  

A vegyvédelmi támogatás a vegyi védel-
mi- és lángszórós alegységek által az ellen-
ség megsemmisítése, harcképtelenné téte-
le érdekében vegyi harcanyagok felhasz-
nálásával végrehajtott tevékenységek ösz-
szessége. Nyíltan vagy titokban a világ szá-
mos országában jelenleg is vannak vegyi
fegyverek vagy olyan vegyi anyagok, me-
lyek adott esetben katonai célokra is fel-
használhatók. A külföldön alkalmazásra ke-
rülõ katonai kontingensek parancsnokai,
tisztjei, katonái találkozhatnak olyan esetek-
kel, mikor az ellenség vagy a szövetséges
csapatok alkalmaznak vegyi eszközöket.

Az utóbbi idõben egy új kategóriával kell
megbarátkoznunk, ez pedig a „nem halá-
los fegyverek” fogalma. Fel kell hívni a fi-
gyelmet arra, hogy ezek jelentõs része ké-
miai hatásokon alapuló vegyi eszköz, és
ezért vegyi fegyvernek minõsülnek. Mivel
a vegyi fegyvereket eddig is a „szegények
tömegpusztító eszközének” tartották, a
„nem halálos fegyverek” – mint „humánus”
eszközök – elterjedése valószínûleg meg-
állíthatatlan folyamat lesz.

Geoinformáción a katonai tevékenysé-
gekhez szükséges, a hadszíntérrõl, had-
mûveleti területrõl a természeti és gazda-
sági földrajz bázisán elkészített elemzé-
sek, hadszíntér-értékelések, katonaföldraj-
zi tájékoztatók összeállítását, körzetleírá-
sok elkészítését értjük.

A térképészeti támogatás a térképészeti
anyagok és adatok elõállítása, a csapatok-
hoz idejében történõ eljuttatásuk, felhasz-
nálásuk elõkészítéséhez, a felhasználá-
sukhoz szükséges ismeretek biztosítása.
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A meteorológiai és hidrológiai támoga-
tás az adott térség (és a helyi, aktuális) fel-
színi és felszínalatti vizeivel kapcsolatos
adatok, valamint az idõjárási adatok gyûj-
tése, értékelése, a várható idõjárás, ve-
szélyes idõjárási jelenségek, illetve meg-
szûnésük elõrejelzése, az aktuális és a
várható idõjárás hatásainak értékelése, a
csapatok tevékenységére gyakorolt hatá-
suk elõrejelzése.

A híradás a híradó eszközök, rendszerek
alkalmazásához szükséges ismeretek bizto-
sítása, a híradó eszközök, rendszerek alkal-
mazásának megtervezése, megszervezése,
az alkalmazás irányítása, a híradó eszközök,
rendszerek védelme. Célja a vezetési és irá-
nyítási tevékenységhez szükséges rendsze-
rek létrehozása, fenntartása és szakszerû
mûködtetése. A híradás a vezetés, az irányí-
tás, a támogatás, az együttmûködés, az in-
formációcsere alapvetõ eszköze.

Az informatikai támogatás mindazon te-
vékenységek összessége, melyeknek a
célja a vezetési tevékenységeket támoga-
tó informatikai rendszerek létrehozása, a
mûködéshez, mûködtetéshez szükséges
információk biztosítása, az eszközök,
rendszerek szakszerû mûködtetése, a
szelektív hozzáférés biztosítása, az illeték-
telen hozzáférés megakadályozása, az
adatok védelme és hasznosítása.

A katonai kommunikációs rendszerszer-
vezés célja a Magyar Köztársaság állam-
határain belül az ország területi sérthetet-
lenségének biztosítása érdekében végzett
feladatok vezetésére tervezett kommuni-
kációs rendszerek létesítése, üzemelteté-
se és folyamatos irányítása.

A harckiszolgáló támogató tevékenysé-
gek mindazon tevékenységek összességét
jelentik, amelyek a csapatok harcképessé-
gének fenntartására, helyreállítására, a
csapatok részére szükséges anyag- és
eszközszükséglet kielégítésére irányulnak.

Az egészségügyi támogatást a személyi
állomány harcképességének fenntartása,
egészségének megóvása, a megbetege-
dések megelõzése és elterjedésének
megakadályozása céljából, valamint a sé-
rültek és betegek idejében történõ egész-
ségügyi ellátása, hátraszállítása, gyógyke-
zelése, a csapatokhoz minél gyorsabb
visszatérése érdekében szervezik.

A háborús veszteségek kezelését, a
személyi állomány pótlását a csapatok
harcképességének fenntartása és idejé-
ben történõ helyreállítása érdekében szer-
vezik és hajtják végre.

Az anyagi támogatást a csapatok harc-
képességének fenntartására, a végrehaj-
tandó hadmûvelet, harc anyag- és eszköz-
szükségletének kielégítésére szervezik.

A technikai támogatást a csapatok tech-
nikai eszközeinek állandó készenlétben
tartása, az alkalmazás során az eszközök
megbízható mûködésének biztosítása, a
sérült technikai eszközök gyors, szakszerû
helyreállítása és a csapatokhoz történõ
visszajuttatása érdekében szervezik és
hajtják végre.

A közlekedési támogatást a katonai szál-
lítások és közúti mozgások szabályozott,
szervezett, meghatározott idõre történõ
végrehajtása érdekében szervezik és hajt-
ják végre.

Az elhelyezési támogatást a csapatok
elhelyezési és tábori elhelyezési anyag- és
eszközszükségletének kielégítése érdeké-
ben szervezik.

A kiegészítõ tevékenységek mindazon te-
vékenységek összessége, amelyek az el-
lenség harcképességének megbontására
irányulnak, valamint a csapatok csoportosí-
tásának megváltoztatásával, új csoportosí-
tás létrehozásával, a csapatok megóvásá-
val, a harcképesség megõrzésével, helyre-
állításával, növelésével kapcsolatosak.
Nem irányulnak közvetlenül az ellenség
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megsemmisítésére, hanem a harc- és harc-
támogató, valamint harckiszolgáló támoga-
tó tevékenységek feltételeinek megteremté-
sében játszanak meghatározó szerepet.

A csapatok megóvásával, a harcképes-
ség megõrzésével kapcsolatos tevékeny-
ségek nem irányulnak közvetlenül az el-
lenség megsemmisítésére, hanem a harc
sikeres megvívásához szükséges általá-
nos feltételeket teremtik meg.

A harcból való kivonás a közvetlen harc-
érintkezésben lévõ csapatoknak az ellen-
ségtõl való elszakadásra irányuló tevé-
kenysége.

A nyugvás a csapatok megállása, elhe-
lyezése, pihentetése, rendezése, valami-
lyen feladatra való felkészülésének végre-
hajtása. A csapatok a nyugvást táborok-
ban, szállásokon, szállástáborokban hajt-
hatják végre.

A csapatok csoportosításával, illetve ennek
megváltoztatásával kapcsolatos tevékenysé-
gek a csapatmozgások, a csapatok váltása,
valamint a csapatok átcsoportosítása.

A csapatmozgások a csapatoknak egyik
helyrõl a másik (kijelölt) helyre történõ
helyváltoztatása, melynek célja, hogy a
kötelékek idejében, harcképességüket
megõrizve érkezzenek ki a kijelölt körlet-
be, körzetbe, sávba, terepszakaszra.

A csapatmozgások módjai békében,
válsághelyzetben és háborúban egyaránt
a menet, a szállítás és a kombinált csapat-
mozgás.

A menet a csapatmozgások alapvetõ
módja, a csapatok menetoszlopokban
utakon és oszloputakon, a rendszeresített
jármûveiken végrehajtott tervszerû, szer-
vezett mozgása, amelynek célja a szá-
mukra kijelölt körlet vagy terepszakasz
meghatározott idõben, harcképességük
megõrzése mellett történõ elérése.

A csapatszállítás a csapatoknak nem
szervezetszerû jármûveken végrehajtott

helyváltoztatása. A szállítás lehet vasúti,
közúti, vízi és légi szállítás. A csapatszállí-
tás általában vasúton, néhány jármû ese-
tén közúton történik. A szövetség keretein
belül elõfordulhat légi és vízi szállítás is.
Békében általában a csapatok helyváltoz-
tatásának alapvetõ módja a szállítás.

A kombinált csapatmozgás a menet és a
szállítás egyidejû, összehangolt, egysé-
ges elgondolás alapján tervezett, szerve-
zett végrehajtása. Válsághelyzetben és a
háborút megelõzõ idõszakban a kombinált
csapatmozgás kerül elõtérbe, amely mint
a csapatok felvonulása határozható meg.

A váltás a csapatok által elfoglalt terep-
szakaszok, állások, körletek, körzetek és
sávok szervezett átadása, illetve átvétele.

Az átcsoportosításon a csapatok új cso-
portosításának megtervezését és annak
felvételét értjük.

A különleges mûveletek egyik lényeges
eleme a lélektani hadviselés (PSYOPS).
Harcászati, hadmûveleti szinten azon
rendszabályok összessége, amelyek egy-
részt a saját csapatok, valamint a polgári
lakosság erkölcsi, pszichikai felkészítésé-
re, a csapatok és a polgári lakosság erköl-
csi, pszichikai állapotának fenntartására,
helyreállítására, erõsítésére, másrészrõl az
ellenség csapatai és lakossága erkölcsi,
pszichikai állapotának megbontására, har-
ci szellemének csökkentésére irányulnak.

A polgári katonai mûveletek (CIMIC-
mûveletek) harcászati, hadmûveleti szin-
ten azon rendszabályok összességét je-
lentik, melyek fokozzák a hadmûveleti te-
rületen a katonai tevékenység hatékony-
ságát, biztosítják a polgári hatóságokkal,
lakossággal való kapcsolattartást.

A befogadó nemzeti támogatás a foga-
dó ország polgári és katonai segítségnyúj-
tása békében, válsághelyzetben és hábo-
rúban mindazon szövetséges haderõknek
és NATO-szervezeteknek, amelyek az or-
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szág területére települnek, vagy azon át-
haladnak.

A nyilvánosság tájékoztatása (public
information – PI) hadmûveleti és hadásza-
ti szinten mindazon tevékenységek ösz-
szessége, amelyek célja a nyilvánosság
széles körû tájékoztatása, a polgári lakos-
ság megértésének és támogatásának el-
nyerése csapataink tevékenységéhez.

A csapatok tevékenysége 
harcmezõ szerkezete, 
a harcterület felosztása szerint

Ebbõl a szempontból a csapatok három –
egymással szoros kapcsolatban – lévõ te-
vékenységét különböztethetjük meg. A kö-
telékek mélységi, közvetlen, valamint mö-
göttes mûveleteket hajtanak végre.

A mélységi mûveletek alapvetõ célja az
ellenség megfosztása cselekvési szabad-
ságától, együttmûködési vezetési rendsze-
rének megbontása, a mélységben elhe-
lyezkedõ erõk pusztítása, harcképtelenné
tétele, erõi elõrevonásának késleltetése,
lassítása. A mélységi hadmûveletek, har-
cok magukban foglalják a célfelderítést, a
célok azonosítását, az ellenség mozgásá-
nak, manõvereinek akadályozását, a veze-
tési rendszer elemeinek zavarását. 

A közvetlen hadmûveletek, harcok célja
az ellenség pusztítása, megsemmisítése,
területek, objektumok birtokbavétele, az
ellenségnek az eredeti szándékától való
eltérítése, a kezdeményezés megragadá-
sa. A közvetlen hadmûveletek, harcok fel-
ölelik az elsõ lépcsõs csapatok harc- és
harctámogató tevékenységeit, a fedezõ
erõk és a tartalékok tevékenységeit. 

A mögöttes mûveletek, tevékenységek
célja a közvetlen és a mélységi hadmûve-
letek, harcok támogatása, a tartalékok, a
logisztikai szervezetek, a vezetési rend-
szer megóvása, a manõverszabadság
fenntartása. Magukban foglalják az után-
és hátraszállítási-, valamint a manõverutak
berendezését és fenntartását, a fedezõ
biztosítás feladatainak mögöttes területen
történõ feszes megszervezését és mûköd-
tetését, a körletek váltását, az ellenség lé-
gi deszantjai, légi mozgékonyságú, felde-
rítõ és diverziós csapatai elleni tevékeny-
séget.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a
NATO Összhaderõnemi Doktrínája, vala-
mint a Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Doktrínája között a csapatok tevékeny-
ségeinek felosztása terén nincsenek alap-
vetõ eltérések. Az alkalmazás területeit vi-
szont nagymértékben befolyásolja az a
tény, hogy jelen pillanatban – a fegyverzet
és egyéb harci technikai eszközök korsze-
rûsítése, cseréje során és teljes befejezé-
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A 2003-ban végrehajtott Iraki szabadság-
hadmûvelet tapasztalataiból levonható a kö-
vetkeztetés, hogy a fõerõk gyors elõrenyo-
mulásának, hadászati céljának elérése kö-
vetkeztében, valamint a közvetlen harcterület
többszörösét kitevõ mögöttes harcterületen
folyó tevékenység (utánpótlási útvonalak, el-
látás, hátraszállítás, elfoglalt területek ellátá-
sának megszervezése, a rend fenntartása,
az infrastruktúra helyreállításának biztosítá-
sa, a közigazgatás mûködõképességének
helyreállítása, biztosítása stb.) érdekében
szervezett erõk száma erõsen megterhelte
(és jelen pillanatban is fokozott feladatokkal
terheli) a mûveleteket tervezõ és vezetõ pa-
rancsnoki állományt. Az amerikai és a brit
csapatok több mint 90 00 négyzetkilométer-
nyi területet szálltak meg.  

A szövetségesek utánpótlási útvonalainak
hossza elérte a 3000 km-t, az északi frontsza-
kaszon pedig a 800 km-t. A harci tapasztala-
tok szerint a hadtest tevékenységét támogató
harci helikopterezredek egyike folyamatosan
a mögöttes területen tevékenykedõ erõket tá-
mogatta. A fõ figyelmet továbbra is a közvet-
len harcterületen folyó mûveleteket végrehaj-
tó fõerõk támogatásának megszervezésére, a
feladatokat végrehajtó alkalmi harci kötelékek
összeállítására kellett fordítani. 
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séig – az alkalmazási elvek teljes átvétele
csak abban az esetben képzelhetõ el, ha
szövetséges erõk mûködtetésére van le-
hetõség. A különbözõ feladatokat végre-
hajtó alkalmi harci kötelékek kialakítása,
azok alkalmazása, az elfogadott elvek ma-
radéktalan betartása csak a szövetség ál-
tal rendelkezésünkre bocsátott erõk bevo-
násával érhetõ el (pl. páncélos felderítõ
zászlóalj), mivel jelen pillanatban és vár-

hatóan a jövõben sem áll módunkban (és
nem is célszerû) ezen erõk létrehozása.
Az alkalmazhatóság feltételeinek megte-
remtése érdekében viszont korszerûsíteni
kell a vezetési rendszernek azokat az ele-
meit (zászlóalj, dandár), melyek integrál-
hatják ezeket a feladatokat, illetve saját
maguk kerülhetnek az összhaderõnemi al-
kalmi harci kötelék szervezetébe ilyen jel-
legû feladatok végrehajtása céljából.     

67

Irodalom

Somorácz András – Fodor József: A csapatok tevékenységének osztályozása. Egyetemi jegyzet.
Budapest, 2000, ZMNE EKK. 

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrínája. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, 2007. 
Szabó Sándor: A mûszaki támogatás cél- és feladatrendszerének változása. Nemzetvédelmi

Egyetemi Közlemények, 2001. 5. évf. 2. szám, 38–58. o.
Szternák György: Gondolatok a stratégia és a haderõstruktúra összefüggéseirõl.  Hadtudományi

tájékoztató, 1999, különszám.
AJP–01B: Allied Joint Publication (Szövetséges egységesített kiadvány).


