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" Á szerző a monográfiában (ket résxre bontva) a téma felvezetése és a
világlolitikni helyzet előrejebése utón vizsgólja a jövő hadviselésének bo-
nyolult kerdéskörét, kijlön kitérve a kihívásolca, a várható destabilizációs
tényezőkíe. Részletesen kibontósra kerül az információ uralkodó szerqle,
a szervezetek ö§szekapcsoltsóga, angolul a szinergia, a kötöttsé4ek oldása,
a növekvő civi]esítés és a harci technikai eszközók modembációinak alter-
natívái. A fentiekben az evoluciós és a revoluciós változósok eglaránt meg,
testesülneh véghatósuk pedig vitathatatlanul fonadalmi átalakulásokat
idéznek eIő a fegueres erőkben. Mindezekkel a Magar Honvédség átala,
Wásónál az illetékeseknek számolniuk szülrséges."

szerkesztősé8

"A haladás utat tör magának"
lAszerzől

I. REsz

1.) Történelmi előzmények

Korunkban a hadviselés természetében és lefolytatásában végbeme-
nó átalakulások nem kevésbé jelentékenyebbek a korábbiakban végbe-
menteknél. A politikai, társadalmi és technológiai fejlódések módosítják
a katonai eró szerepét a nemzeti á nemzetközi politikában és megvál-
toztatják a háboíú megvívásának módját. Azért, hogyválaszolni tudjunk

1csabaiGyörgyalezfedes,ahadtudománykandidátu§a,aHMs§até8iaiésVédelmiKutatóintézet
fómunkat&sa
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a változások igen gyors iramára, az elóttünk álló kihívás csaknem ugyan-
olyan, mint amilyen az akkori kor, a XVI . és XIX. század Napólen szá-
mára nyújtott, varyis kihasználni a hadviselés ezen új korszakának lehe-
tóségeit, mégpedig úgy, hogy azok ne hassanak ellenünk és velünk szem-
ben.

Visszatéwe Napóleonra, aki az esernények alakításában jól ötvözte
a politikai és a katonai elemeket, 1805 nyarán rájött, hogy a "csatomán
történő átugrásí" tervei összeomlottak, csapatai pedig haszontalanui és
feleslegesen vesztegelnek az Angliával szembeni partszakaszokon.
Ugyanakkor Ausztria és Oroszors zág egyesítették erőiket és készen áll-
tak a fiatal francia császár megzabo|ázására. Poroszország kivárt, eluta-
§ította a szóvetséget az osztrákokkal és azoroszokkal, csatlakozását hoz-
zájuk akkor ter.vezle, amikor majd a franciákat a halálos döfés éri. Né-
hány hónap múlva Napóleon csapatai győzelmet arattak az osztrák és
orosz, és más nemzetiségű csapatok felett, akkor Napóleon egy merész
lépéssel katonai szövetséget kért és kapott Poroszországtól, amelynek
révénismételten uralta az európai hatalmi egyensúlyt. Az a mód, ahogyan
a francia császárelérte az események drámai fordulatát, ráirányítja firyel-
münket a hadügyben végbemenő forradalom speciális jellegének és az
abban rejlő, főként belsó kockázatok lehetőségének jelentóségére.

Napóleon meglátva azL, hogy angliai vállalkozása kudarcba fulladt,
seregét elnevezte Nag HadseregneN aztán keletre iránftotta és hosszú
menetelésbe fogott, azért, hogy Poroszország beavatkozása előtt meg-
verje az orsz és osztrák seregeket. A hadászati (vagy katonai stratégiai)
manóverek folyamán a császát a hadügyben kibontakozó forradalom
szinte valamennyi kínálkozó előnyét felhasználta, Kezdődött mindez az
általános hadkötelezettség bevezetésével, amelynek révén felállította a

tömeghad§eregeket és bátran kihasználta a polgárokra épített fegyveres
erő maximális küzdóképességének előnyeit. A császár ezt a vegyes fegy-
verzetű katonai e íőt 6gy mozgatta, hogy korának legfej\ettebb logisztikai
tervezését és végrehajtását valósította meg. Hadműveleteit a hadrászati
művelet meghatározó jelentőségének figyelembevételével hajtotta vég-
re. Így tett Austerlitznél is. Az ].805-ös hadjárat alapgondolata az volt:
szét kell forgácsolni az ellenfél eróit és csapást-csapás után kell mérni rá.
Napóleon ezekkel a ténykedésekkel lerakta a katonai tanok, avagy né-
zetrendszerek olyan alapjait, amelyek máig is érvényesek, sót a katonai
elméletben és gyakorlatban megha tározóak
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A francia császár, mint az előrelátás géniusza, a hadüryben végbe-
menó forradalom "glermekéveiben" lépett a történelem színpadára. Az
űl. "napóIeoni" hadügyi forradalom olyan újdonságokat honosított meg
mint: a polgárokból rekrutált vag5l verbúvált tömeghadseregeket; a nagy
hatótávolságú tüzérséget; az űl típusű logisztikai tervezést és támogúást.
Mindezek gyökeresen átalakították a hadviselés természetét, arculatát,
amelyek a 19. század folyamára, sót a20. századra is erőteljesen hatottak.
Napóleon hadműveletei a hadviselés új korszakának, ahogy a katonák
mondják, az igazi korszak hadviselésének olyan előfutárai voltak, ame-
lyeknek a végsó kiteljedése bekövetkezett a századunk elsó és második
ülágháborújában. Az 1805-ös őszi és téli hadjáratok eredményei pedig a
császárnak további tíz esztendeig biztosították a hatalom gyakorlását.

A napóteoni koiban a forradalmak a hadügyekben az"értéktik" mel-
lett látványosakis voltak. Ezért a következókben a napóleoni újításokat
általános megközelítésben és három alapvető mutátó szerint üzsgálom
és croportosítom, beleágyazom a hadviseléssel kapcsolatos folyamatok-
ba. Igy a hadviselésben az 5. századtól napjainkig a hadúgyi forradalmak
révén megjelent ún. szelektív újításokat: terület (elnevezés), újítás fajtája
és idópontja csoportosításban cz a lóbbiakban részletesen szemléltetem:

1.sz.óbra

SZELÉKTiV ÚJiTÁSOK A HAOVISELÉSBEN

Fsz rERULET UJlTAs lDoPoNT
1. Lovassáo kenoyelvas 5.század
2. Gvaloosáo dárda,lándzsa. pika 14. század eleie
3. TúzérséE aovü 15.század eleie
4. ienqerészet haiófedélzeti áow 16,század eíeie

Napóleoni kor tömeghadsefegek.
nagy hatóiávolságu
lú2érséd

18. század Vége és
19. század eleje

6. száraáóldi hadviselés puska, vasút, lávíró 19. század közepe-
véqe

7. h4tómúvek és
Dáncélzal

19. század vége

8. l. és ll. világháborL
kózött

haíEkocsi, íepülógép,
íadaa

20.száZad e|eje-
közeoe

9. Nukleáris eszkózók maghasadás, magíúzió,
rakélák

20. század kózepe

,l0.
Uj íizikai elven
múködö

halált nem okozó
feoweíek

2ooo.
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2.) A hadügyi forradalom kérdéskörének aktualitása és fogalma

A hadügyben zajló valóságos forradalom valójában ery ös§zetett ka-
tonai jelenség. A hadügri forradalmak a társadalmi és politikai átalaku-
lások olyan termékei, amelyek új katonai technológiák, új katonai struk-
túrák, új katonai doktrínák, új kiképzési módok és módszerek, stb. kiala-
kulását idézik elő.

A változásokat jól érzékelteti a harcmezó kiterjedésben az ókortól
az Öböl-háborúig a harcmezónek a megnövekedett méretei. A növeke-
dést bemutatja a 2. sz. ábra .

2.sz.óbra

A HARCMEZÓ K|TERJEDÉSE

A volt szovjet katonai elrnélet, fóként Ogarkov marsall vezérkari fó-
nök írásaiban és beszédeiben csak az új haditechnikai eszközök rend-
szerbeállítása révén indukált változásokat tekintette hadügyi forrada-
lomnak. A hadügyi forradalmat ugyan a tudományos és technikai forra-
dalomból származtatta, de a dialektikus materializmus szemlélete révén
a kérdéskör üzsgálatát nem ütte végig, íg5l megállt a kutatás folyamatá-
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ban, azt katonai-technikai forradalomnak tartotta. A változások irányát
érzékelteli a 3. sz- ábra.

3.sz.dbra

TALAKULÁST KlVAZ ÁTALAKULÁST KIVÁLTÓ ALAPELEM
És AVÁLToás IRÁNYA

A csak fejleu technológiával, az új harci technikai eszközzel nem le-
hetett és nem lehet háborút nydrni, Azonban az új technológia és a had-
művészet újszerű kombinációja idónként elsöprő elónyt biztosít(hat) egy
jól szervezett és keményen harcoló katonai erónek. Az ilyen jeltegű vál-
tozások kapcsán a többi félnek kettős lehetósége mar ad. Az egyik 6t az,

hory azonnal megkezdik vagy megkísérlik ug5/anazt a technológiát és
hadművészetet alkalmazni. A másik út szerint pedig kifejlasztik az azok-
kal szembeni eszközöket. Mindezek összhatása révén megváltoztatlák az
akkor éppen dokúinálisan "érvénybez" lévő hadviselési módokat.

Korunk a poszt-indusztnÉlis társadalomnak az információs korba
tiirténő átmeneti évek időszaka. Ezert a napjainkban zajló hádügyi for-
radalom magában foglalja az információs téren zajló forradalmat is,
amely megnyilvánul tóbbek között a precíziós harci technológiákban, az
érzéke|és tefén. A kor§zerű katonai erők hadműveleteiket a korábban
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soha nem tapasztalt és forradalmijellegűnek túnő po ntossággal"precíziós
vag műtéti" szinten tudják végrehajtani. Mindezeket segítik a he\,rneg-
batározó múszerek és a képernyóvel felszerelt számítógépek, amelyek
által szolgáltatott adatok alapján szinte pillanatonként adhatók ki a he-
lyesbító, módosító paranc§ok és utasítások. Az Oböl-háború tapasz-
talatai alapján megnőtt a háború kezdeti időszakának fontossága. A fegy-
verek'pontossága és a megfeleló időben való alkalmazásuk óriási veszte-
séget és rombolást okozhat az ellenségnek, főképp amikor az mozgósítja
és elő-revonja (felfejleszti) etőiI, ezzel jelentékeny előnyhöz juttatja a

támadó felet. Egyes szakértők szerint bizonyos körülmények között a

háborús célok elérhetők elektronikus- és légi tevékenységgel, valamint
a fóldi és tengeri bázisú és indítású rakéták bevetésével.

A Magyar Honvédségben az Országgyűlés 2811995. számúhatároza-
ta alapján főként csak a rövid és kö zépíávű tenezésre összpontosítanak
és ez nem elég az elkövetkező 20-25 élre. Abból kifolyólag, hogy a je-
lenlegi hadügyi forradalom közepe táján vagyunk, egy poszt-nukleáris
forradalomban, vagyis amikor a hangsúly nem a nukleáris hadviselésre,
hanem a hagyományos, azaz a konvencionálisra helyeződik át.

Ezek a megállapítások egybek között abból is erednek, hory egyre
inkább a decentralizált információkon alapuló, mozgásban és változás-

ban lévő, olyan kibontakozásban élő társadalomban élünk, ahol a nem-

zetgazdaságunk interdependens a globális gazdaságtól, a nemzeti szuve-
renitástól a kölcsönösen függó politikai-katonai-gazdasági (és más) in-
tegrációk és koalíciók felé mozgunk, amelyek kapcsán az új katonai és

polgári technológiák drámai hatást gyakorolnak a jelenünkre, főképpen
a jövőnkre.

Mielótt megválaszolnánk a hadüryi forradalon fogalmá{ kiemel-
nénk, hogy a hadüglli forradalom kérdéseivel foglalkozó politikust, kato-
nát és kutatót a kérdéskör tanulmányózása gondolkodásra készteti: abiz,
tonság- és védelempolitika, a hadművázet, főként a hadüselés elvei és

a védelmi íervezés azon alapelvei és más kapcsolódó fontos kérdések
kórében, amelyek az eziedforduló utáni évtizedeket uralni fogják.

A kérdés az, hory mi is a hadügri forradalom: a hadviselés forra-
dalma-e, avary a haditechnika, fegrverze! harceljánás, a doktrína, a
struktúra, a kikéPzé§ és más terúleteken végbemenó forradalma\ ame-
lyekkel a háborút negvívják? Az elvégzett vizsgálatok alapján biztosan
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állithatju\ hogl mindkettő, mert valójában a kettő egJ,másra ható, ún.
interaktív.

Tehát megváltozik_e a hadviselés természete, a fejlett technológiájú
tábori hadsereg akkor, amikor hagyományos ember-ember elleni óssze-
csapások helyébe utat nyitottak a gerilla konfliktusok, a vegyes, reguláris
és nem reguláris háborúk, a terrorizmus, a nem-állami konfliktus számára
teret adtak az új információn alapuló katonai erőfeszítések.

Ahagyományos, ún. magas intenzitású háború isjelentékenyen meg-
változoít azőta,Ilogy az ellenség egyetlen döntő ütkóZetben kerüljön le-
gőúsre aharcmezőn

A korszerű háború számos eryidejű, magas fokú pontossággal vég-
rehajtott hadműveletbőt áll, amelyek során nagyszámú katonai és polgári
célt küzdenek le a harcfeladatok végrehajtása során.

A hadúgyi forradalom fogalmában kimondtuk, hogy létezik egy ún.
első és második típusú forradalom, amelyek - bizonyos esetekben -

összefonódnak, például az információs hadüselés technológiája megvál-
toztatja a harctevékenység menetét, máskor a két forradalom párhuza-
mosan zajlik, például olyan esetekben, amikor a magas fokú technológiák
képtelenek a gerilla hadviselésre, békefenntartásra, avagy béketeremtés-
re. A történelmi példák közismertek.

A monográfia megírásával az a célom, hogy a hadügyi forradalom
kérdéskörére irányítsam a figyelmet, továbbá felvázolj am, hogy az merre
irányít bennünket és a probléma-halmazból mit céL,zerű elengedhetet-
lenül figyelembe venni a védelem politikai és katonai tervezésében, ab-
ban a korban, amikor csak egy "/ápásre" vag5runk a halált nem okozó fegy-
verek megjelenésétől.

Kérdezern, lehet hogt az ezredforduló uüíni háborúk már ilyenek
lesznek?

A monográfiában a bevezetés, aktualitás, fogalom- és célmeghatá-
rozás után megvizsgálom a jövő hadüselésének kérdését a világpolitikai
helyzet előrejelzése alapján, majd annak kapcsán felmérem azokat a ki-
hívásokat, amelyekkel az elkövetkezó években szembesúlheiünk. Ezek
után öt olyan elv kerül meghatározásra, amelyek tervezési alapként vagy
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divatos szóval keretként ún. bázisul szolgálhatnak a Magyar Honvédség
katonai stratégiája (hadá§zata) részére. Ezek közé somlom:

1.) Az információ uralkodó szerepét;

2.) A szervezetek összekapcsoltságát, együttműködését;

3,) A kötöttségek lazítását, oldását, a megjelenő változásokat;

4,) A polgárosítást;

5.) A honvédség harci technikai eszközei modernizációjának válto-
zaíait.

Az előbb felsorolt alapelvek mindegyike külön-külön a hadviselés-
ben evolúciós változásokat teste§ít meg, együttesen pedig a hatásukban
forradalmiak.

3.) A világpotitika természetéről és a hadviselési módokról

A világpolitika egy olyan összetett rendszer, amely számos egymástól
függő és független tényezővel és változóval rendeikezik,valamínt azza|,
hogy az összes akció előre nem látható reakciókat vált ki. Ez megmutat-
kozik a konfliktusok számában.

A konfliktusok száma a világon:

1990-ben 31

1991-ben 29

7992-ben 29

1993-ban 28

1994-ben 27 volt,

Ma a világpolitika különösen ki van téve a"pillangó efkktusoknak".
Gondoljunk csak kicsiben a Berettyó "elolajosítására", nagyban pedig
Harkov " elszennyezé s ére".

A világpolitika kaotikus elemei közelebb állnak az elórejelezhetet-
len eseményekhez, mintsem a "megjósolhatóakhoz" . Az ezredfordulón a
lehetséges destabi|izál.ő tényezőket a következó ábra szemlélteti:

'l987-ben

1988-ban

1989-ben

35

_Jt)

32
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4Áz:íW

Destabilizáló, tényezők

1.) Migráció Keletről-Nyugatra és Délről-Északra.

2.) Orosz fegyveres erők állomásozása Oroszország határain kívül.

3.) Gazdasági problémák és - elmaradottság (átmenet).

4.) Atom- és hagyoniányos fegyverek elterjedése, embargó és szer-
ződések rnegszegése, fegyverkereskedelem.

5.) Területi konfliktusok.

ó,) Polgárháborúk.

7.) Ökológiai katasztrófák lehetóségei.

8.) Etnikai konfliktusok.

9.) Kózelkeleti és más regionális problémák.

10,) Terrorizmus, szabotázsok.

1 1.) Kábítószer- és drogkereskedelem terjedése.

12.) Vallási forradalmak.

13.) Létfontosságú energiaforrásokhoz való hozzájutás megakadá-
lyozása.

14.) Élelmiszer- és vízhiány,

A feglveres erők szerepének módosulása is terméke a globális világlo-
litika új típusú, azaz kaotikus természetének. Minden katonatiszt tudja,
hogy a fegyveres küzdelem a háborúnak, vagyis a magas intenzitású konf-
liktusnak az atributuma. Ennél fogva tehát a háború egy kaotikus vállal-
kozás. A fegyveres harc (küzdelem) folyamatában főképp olyan mozza-
natok és elemek uralkodnak, mint a visszacsatolás vagy az állandó füg-
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gőség a kiinduló feltételektől és véletlen, vagyis a szerencse. Emiatt a

technológiai és a hadviselés közötti kapcsolódási pontok kihámozása
azért nehéz, mert a technológia természete, jellege és annak a háborúhoz
való viszonya eg5,ínásra ható, kapösolódó és egymással felcserélhetó.

Vag/is a technotóyia és a háboni egtmásra hatása mindig is legalább
annyira önkényesnek és véletlenszérűnelg mint amennyire az elkerülhetet,
Iennek és slükségesnek volt o terméke.

Ekképpen úgy tűnik, hogya nemzetközi (benne a regionális) politika
jövőbeni alakulása, fejleményei,,a jóvő hadviselése és a háború hadmű-

veleti részkérdései elórejelzésében a fenti okoknál tbgva inkább a kao-
tikus, mintsem a lineáris formák kerülnék előtérbe. Azonban katonai ter-
vezóink az elkövetkezó egy-két óvtizedben a konfliktusok széles skálá-
jával és változó intenzitásával fognak szembesülni. Vagyis a világ- és re-
gionális politikábah, a nemzeti magatartásokban végbemenő, akárcsak
kisebb változásoknak drámai kihatásaik lehetnek. A hagyománlos had-
üselési módok átadják helyüket a csúcstechnológiára épülő harc (had-

művelet) radikálisan új formáinak és az irreguláris hadviselés eg].re ne-

hezebben átlátható formáinak. Amikor ezekhez a választ keressúk, a
közismert káosz modell olyan óvatosságra int bennünket, amely megmu_

tatja, hogy milyen mértékben lehetünk képesek befolyáso'lni a politikai
avagy katonai eseményeket. Ennélfogva ez n}ujtja a megfelelő keretet
arrá, hogy a Magyar Köztársaság nem tehet, ne tégyen semmiféle és meg-

határozó érvényú utalást azokra a lehetséges konkrót ellenségekre vagy

konfliktusokra, amelyekkel szembesülhet az elkövetkező egy-két évti-
zedben. Természetesen a felkészítést nem szabad elhanyagolni. Nem sza-

bad elvetni azt sem, hogy nagy (nagyobb) háború többé nem lehetséges
kultúrális tényezőkvagy egy globális gazdasági korszak beköszöntése mi-
att. Ugyanús/ vissza kell utasítani azt a nézetet is, amelyik azt sugallja,

hogy a nagy háborúk elkerülhetetlenek.

Egészen eryszerűen minden lehetséges.

Vagyis a biztonság- és védelempolitikának (az azon dolgozó civilek-
nek és katonáknak) ery olyan széles keretet kell találniuk, amelynek fel-
használásával képesek lesznek útmutatáSt adni a katonai tervezőknek a

katonai doktrína, az erőstruktúra, a szervezés és a beszerzés terén meg-

hozandó döntésekhez. Ebben a keretben és ezdltal a Magnr Honvédség
kepes lesz (vagl lehet) létrehozni azokat a képességeket (a megőrzéssel egle,
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temben) a szülöé4esnek tartott hadviselés szintjein, a kisebb hábonis mű-
veletektől a békefenntartásig és a kihívásol<ra adandó adeloát válaszig -
epedül, avagl a jövőbeni koalíción belül. A21,. századi Magyar Honvéd-
ség arculat{t és képességét a fentiek érvéryrqutíatásával lehet kialaki-
tani: az azonla| reagáló erók, a főerők és a tartalékos erők tagozódásá-
ban, mint komplex haderőstruktúrában és vcgyes hadkiegészítési rend-
szerben, nemzeti és import hadfel§zereléssel.

4.) A hadügyi forradalom §arkköve: az információ

A ma zajló hadügyi forradalom bázisát, avagy sarkkövét az informá-
ció képezi. Meg|egyezzük, hory ez nem új, mert a hadüselés sarkkövét
a múltban is az információ képezte, hiszen a dönté§hozatalban, a terve-
zésné| elsődlegességgel bír és mindez napjainkban még igazabb mint va-
laha.

Az információs korszakunkban folyó hadügyi forradalom egyik sajá-
tossága nem masban keresendő, mint abban, hory az egy olyan funkció-
nak tekinthető, amelyik a rendkívül gyors, pontos és széleskörűen terjedő
információkat az adott korszak katonai szervezeteibe viszi be azórt, hogy
azok ott elterjedjenek és ott felhasznáUák.

Mindenki axiomaként belátj a azt, hogy az információ a hadüryi for-
radalom sarkköve, Hiszen az ellenség (avagy ellenfél) felvonulásának és
elhelyezkedésének, illetve településének pontos ismerete szolgálhat
csak alapul a katonai hadmúveleteknek, harctevékenységeknek. Az el-
lenséges célok ismeretére egyaránt szükég van a csapásmérő csapatok
és preciziós-veárlésű (nagy pontosságú) lőszerek és rakéták számára. A
korszerű harc, hadművelet magas irama és üteme közepette a gyors in-
formáció rnegszerzése, az értékelés, az idóben történő továbbítás és az
ellenőrzés nélkülözhetetlenek a siker érdekében. Ezért a szemberl álló
íelek törekednek az infotmációs fölény kiharcolására, elérésére és megtar-
tására. Ez - egy változatban - a következőképpen nézhet kí. Miközben
megszerezzük a szül<séges információkat, eglittal megakadáIyozzuk az el-
lenséget abban, hogt ó is hasonlóan rendelkezzék rólunk szóló legiljabb
adatokkal. A katonatisztek ezeket a tényezőket napjainkban alaposan
ismerik. Így eryetértenek azza|, hogy az infornrációs korszakban a had-
viselés egy önálló katonai doktrínát (tant) kóvetel meg az információs
hadviselés részére.
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A hazai katonai tervezők, törzs- és szaktisztek az információs hadví-
selés doktrínájának (IHD) számos kérdésével szembesülnek a jcivóben.
Az egyik ilyen fontos kérdés a hierarchia. A fejlődés folyamán előtérbe
kerül a dóntéshozásban feleslegessé vált tagozatok leb oí|tása, ezzel egye-
temben a döntéshozatal áramvonalasítása, a döntéshozatal alsóbb szin-
tekre történő "levitele" azaz leadása, amelynek révén"ott döntenek min-
den esetben, ahol végrehajtják a feladatot", s ezáltal a kezdeményező ké.
pesség és a hatékonyság növekedésével lehet számolni, A parancsnoki
vezetés, az irányítás és az ellenórzés szempontjából a jobb információk
általában lehetővé teszik azt, hogy a legtöbb alapvető döntést magasabb
vezetési szinteken hozzák.

Hozzátehetjük, hogy a centralizált parancsnoki rendszerek igen se-
bezhetővéváltak azáltal, hogy a hadviselésben megjelentek azolyan nagy
pontosságú fegyverek, amelyek proliferációja feltünően gyors ütemben
folyik.

Az információs hadviselés esetleges doktrínája rámutat majd arra
a kérdésre is, hogy mennyi és milyen jellegű információt és információs
íechnológiát fognak a mai és a leendő szövetségeseink rnegosztani ve-
lün! illetve fordítva, mi velük Természetes a multinacionális avagy,ré-
gebbi kifejezést használva a koalíciós hadviselés irányzata igényli egy ma-
gasabb minőségi szinten folyó kommunikációt és interaktivitást, az infor-
mációcserét. Ehh eztáígyi fe|téte| is szükséges, mégpedig az, hogy a NA-
TO-tagországok átadják vagy eladják a legfejlettebb parancsnoki és irá-
nyítási eszközeiket, még a politikai és katonai kényszerítő körülmények
hiányában is.

Az információs hadviselési dohrína bizonyóra újra értelmezi a katonai
hírszerzés, a katonai feldeítés hadászati, hadmúveleti és harcászati tago-
zatainak béke és hábonis időszaki feladatait. Az íj technológiák a látha-
tatlanságig t'eloldják a hadműveleti tervezés, a hírszerzés és a katonai
felderítés határait.

|gaz, ezekke| az eszközökkel csak a vezető nyugati katonai hatalmak
rendelkeznek, s ha rendelkezésúnkle bocsájtják a harcmezőn oly égetó-
en fontos adatokat, akkor azok által nyújtott előnyöket a hadműveletek
során ki kell használnunk. ( Információ = gőze lem = hatalom. )

49



Az információs hadviselési doktrínának foglalkoznia szükséges az
olyan kérdésekkelis mint a demolcrácia vagl a sajtószabadság. Amédiák-
ban is zajlik azinformációs forradalom, a tulajdonos váltás, a nézókeresés
és módosul a kiszolgálás. A műholdak felhasználása, a kisméretú kame-
rák, a behatoló vagy tolakodó technikák, az&zékelők (szenzorok) mind
szélesebb körben történő megielenése új lehetóségeket biztosítanak a
célirányos megfigyelés és a műsorszórás terén.

Az információs hadviselés új katonai szervezetek kiatakítását vonja
maga után. Egyes amerikai katonai információs szakértők az információs
hadtest felállítását javasolják a közeljövóben.

Hazai vonatkozásban az ilyen típusú kötelék, szakasz vagy esetleg
század méretbel szükséges és lehetséges.

Az ezredfordulóhoz közeledve a Maryar Honvédség tisztjeinek is-
merettárában egyre nagyobb helyet foglal majd el az irreguláis hadviselés
problémak)re, hiszen az abban való részvétel lehetősége egyre nő.

Az irreguláris hadviselés egy gyökeresen más típusú információs
hadviselési doktrínát igényel. Az információ megszerzése, birtoklása és
ellenőrzése a gerilla típusú vary alacsony intenzitású konfliktusban ép-
pen olyan fontos, mint a magas intenzitású háborúban. I-ónyegét illetóen
a gerillahadviselés nem tekinthető másnak, mint amelyben a katonai rej-
tőzködés, -keresés, -kutatás és e5l politikai kötelezettségvállalás köxitti
versengés vagy erőpróba folyik. Az efíé|e konfliktusokban a.z informá-
ciószerzés mellett a felek a poltitikai tárgyalásokat is szemmel tartják. A
nem hagyományos konfliktusokban felhasználható eszközök is mások
lesznek, azok alapvetően az emberi intelligenciára. a különleges erókre
és a korszerű érzékelőkre támaszkodnak Növekvő szerephez jutnak a lé-
lelaani hadművelaelg valamint a polgái eseményeket közlő hírkülönítmé-
nyek.

Minden korszakban, úry az információs korszakban üselt háborúk
is számos kockázatot rejtenek magukban. Az adatok megszerzésének
könnyebbsége ugyan nagyobb tömeget, ún. információdömpinget bizto-
sít, ami pedig a feldolgozásban és a disztribúcióban okoz nehézséget.

A számítógépek felhasználásával vezetett hadviselés és a számítógé-
pes c§apatvezetés válhat a jövőben a győzelemért folyó küzdelem zálo-
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gává, semminí az egyre önállóbb, e$/re nag]obb kezdeményezókészség-
gel rendelkező harcos erók.

A háború a valóságban egy kaotikus és kockázatos vállalkozás, az
információs tanok pedig a lineáris irányításon alapulnak, ezért kiszámít-
hatóak. A katonai tervezők sok nehézséggel számolhatnak a háborúban,
de a hadműveletek ritkán folynak a tervek szerint. Például egy elektro-
nikai vírussal is beláthatatlan kárt lehet majd okozni. Ezért a jövőbetl fo,
kozott mértékben és a múItbanindl +ondosabban kell tanulmányoznunk az
információs sebezhetőséget, a mesterséges holdak felhaszná|ásál, az
elektromágneses impulzusok elleni védelmet, a gerillahadviselés harcá-

szatát. Mert a magyar katona az ezredfordulón ezekkel szemben talál-
hatja magát, ugyanakkor a korai felismerés, a tanulás és az alkalmazás a

katonatömegek életét mentheti meg.

Meglátásunk szerint a jóvőben a döntésre rendelkezésre álló idó
csökkenését a vezetés-irányítás kérdéskörében |78I-2070 (múlrjövő)
idő intervallumban az 5- számú ábra taíta]tmazza.
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5. sz. úbrct

AZ IDőTÉNYEZő És AvEZETÉs-rn fu{yírÁs
(1781-20r0)

Háborű Észlelés Tájókozódás Döntés Cselekvés
Tényező módja ideje ideje ideje

Fonadalmi háború trávcső hetek hónapok egy hónap
Yor}town,l78l (teleszkóp)

Polgárháboni távíró napok hetek egy hónap
Vicksburg, 18ó3

II. világháború rádió, órák napok egy llét
Bastogne,l9zl4 táVbeszélő-

vezetékes
eszközök

ÖUOt-mbrri közel a reális percek órIík egy nap
Kuvait Irak,199l idűöz

Jövő hábonija reáüs idő állandó azonnali egy vagy
(elkövetkező
koníliktus, 2010)

több óía

Az információ áramlására a peímanens körforgás lesz a jellemző.
Az információ körforgását a következő ábra szem7élteti.

6. sz ábra

A PARANcsADÁs - vrzBrÉs - IRI(NYÍTÁS FOLYAMATA
(KöRFORGÁSA)

Észr,nlÉs

CSELEKVÉS Tl$ÉKozóDÁs

Látható, hogy az információ megszerzése, feldolgozása, a döntés és a
cselekvés egyre kisebb időegységben fog megvalósulni, ami a parancsno-
kok és törzsek felkészítésében az úi módszerek meghonosítá§át igényli.
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Az információ más irányú jelentőségérc rámutattak a katonáink
részvéte|ével az 1995_ben megtartott nemzetközi gmkorlntok újszerű
tanulságai is. Az USA Lousiana államában 1995. augusztus 6_28. közótt
megtartoIt "Cooperative Nuget", valamint a Hódmezóvásárhelyen, illet_
ve az erdélf 4. román hadseregnél 1995. augusztusában és szeptembe-
rében végrehajtott közös gyakorlatok tapasztalatai azt igaznlják, hog a
Magyar Honvédség katonái képesek a" Pamterség a békeén" programban
előírt feladatok színvonalas végrehajtására, a nem hagyományos harcfe-
ladatok teljesítésére, azaz a békefenntartói, béketeremtői és békemeg-
tigyelői missziók ellátására. Lásd a magyar kontingens részlételét az
IFOR erókben. Ezek és más lépések megtételével honvédségünk meg-
kezdte az őj feladatokra való felkészülést, amely szervesen illeszkedik a
nemzetközi béke és biztonság fenntartásába és hazánk szuverenitásának
szavatolá§ába.
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