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Hadászati/stratégiai atomfegyverek 
(Strategic Nuclear Weapons – SNWs)

Fontos ellenséges célpontok nagy, általában
in terkontinentális távolságú megtámadására
tervezett atomfegyverek. Legtöbbször ellen-
séges hadászati nuk leáris erők és a kapcso-
lódó infrastruktúra, valamint a lakosság és az
ipari központok a célpontjaik. A hadászati
atomfegyvereket általában nagy hatótávolsá-
gú bal lisztikus rakéták juttatják célba. Ilyenek
az interkontinentális ballisztikus rakéták és a
tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakéták.

Harcászati/taktikai atomfegyverek 
(Tactical Nuclear Weapons – TNW)

Atomfegyverek, amelyeket az ellenség rövid
távolságban, a had szín té ren lévő egységei-
nek megtámadására terveztek. Leggyakoribb
célpontjaik az ellenséges arc vo nalak ha gyo -
mányos erői és a hozzájuk kapcsolódó inf-
rastruktúra. Emiatt a harcászati atom -
fegyvereket néha hadszíntéri fegyverekként is
emlegetik. A taktikai atomfegyvereket kis,
rövid vagy közepes ható tá vol ságú ballisztikus
rakéták vagy robotrepülőgépek, vadász/bom-
bázó repülőgépek és/vagy nagy ha tó tá vol -
ságú tüzérségi lövegek juttatják célba. 

Interkontinentális ballisztikus rakéta 
(Intercontinental Ballistic Missile – ICBM)

Olyan ballisztikus rakéta, amelynek a
hatótávolsága meghaladja az 5500 ki -
lométert. Az ICBM-ek nukleáris töltettel
vannak felszerelve, jóllehet a hagyo má -
nyos vagy más tömegpusztító fegyver
tölteteit is célba  jut tat hatják. Több, külön
célra irányítható töltetet tartalmazó visz-
sza térő egy ségekkel  is elláthatók, s tele-
pítésük, valamint indításuk történhet szá-
razföldi helyhez kötött silókból vagy
moz gatható indító berendezésekből. 
Az ICBM-eket gyakran hadászati rakétá-
k nak is nevezik. 

Kis hatótávolságú rakéta 
(Short-range Missile – SRM)

500 kilométernél rövidebb hatótávolságú
ballisztikus rakéta. Az SRM-ek szárazföldi
telepítésűek, és helyhez kötött, illetve
mobil indító berendezésekből egy aránt
indíthatóak. Nukleáris, hagyományos
vagy más tömegpusztító fegyver is fel-
szerelhetők. Az SRM-eket gyak ran neve-
zik harcászati, vagy hadszíntéri rakétá-
knak is.
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Közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta 
(Intermediate-range Ballistic Missile –
IRBM)
Olyan ballisztikus rakéta, amelynek a ható-
távolsága 1000-től 5500 kilo méterig terjed.
Az IRBM-ek szárazföldi telepítésűek, és
rögzített, illetve mozgatható in dí tó  beren-
dezésekből egy aránt indíthatók. Nukleáris,
hagyományos, biológiai vagy ve gyi robba-
nófejekkel is felszerelhetők. Gyakran neve-
zik őket harcászati vagy hadszíntéri raké-
táknak is. Az 1987-es közepes hatótávol-
ságú atom fegyverekre vonatkozó szerző-
dés (Intermediate-range Nuclear Force
Treaty – INF) va la mennyi szárazföldi telepí-
tésű szovjet és amerikai IRBM felszámolá-
sáról rendelkezett. 

Rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta 
(Shorter-range Ballistic Missile – SRBM)

Olyan ballisztikus rakéta, amely 500-tól
1000 kilométerig terjedő ha tó tá vol sággal
rendelkezik. Szárazföldi telepítésűek, és
rögzített, illetve mozgatható in dí tó
berendezésekből egy aránt indíthatók.
Nukleáris, hagyományos vagy más tö meg -
pusztító töltetekkel is fel le het szerelni őket.
Gyakran nevezik őket hadszín té ri rakétá-

knak is Az 1987-es közepes hatótávolságú
atom fegyverekre vonatkozó szer ző dés
(Intermediate-range Nuclear Force Treaty,
INF) va la mennyi szárazföldi telepítésű
szovjet és amerikai SRBM felszámolásáról
rendelkezett..

Tengeralattjáró-fedélzeti ballisztikus rakéta 
(Submarine-Launched Ballistic Missile –
SLBM)

5500 kilométert meghaladó hatótávolságú
ballisztikus rakéta, amelyet tengeralattjáró-
ra telepítettek és onnan indítanak. Általá-
ban az SLBM-eket is atom töl tet tel szerelik
fel, de hagyományos és más tömegpusztí-
tó fegyverek tölteteinek célba juttatására is
alkalmasak, illetve több, külön célra irányít-
ható töltetet tartalmazó visszatérő egysé-
gekkel is elláthatók. Az ICBM-ekkel szem-
ben azonban az SLBM-ek tengeri te le -
pítésűek, rövidebb a hatótávolságuk, csak
könnyebb töltet célba juttatására al kal ma -
sak, és valamivel kevésbé pontosak. Mivel
nehezen bemérhető tengeralattjárókra
vannak te lepítve, jól védettek az ellensé-
ges támadással szemben, ami nagyon
hatásos má sodik csapásmérő képességű
fegyverré teszi őket. n
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