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A cikk áűekintésí ail az osztrák biztonságpolitika és a hailsereg al-
kalmazísi elveinek átalakuusáróI az elmúIt 47 évben. Rávillígít azokra
az összeJiiggésekre, amelyek meghatároáák a váItozásokaí. Bemutatja
az otszágvédele m katonai Észét meg húározó tényezőket. Ós szefoglalja
a semleges, de EU-tag Aus7tria bízíonsáIpoliákaí ili]emmáií és azokat a
megolilásokat, amelyekkel a közös küI-és biztonságpolitika követelmé-
nyeinek tesz eleget.

1. Az1955-tő| 1990-ig terjedő időszak

Az e gykori e urópai szocialista orszígokban bekövetkezett renilszer-
váltolás, a Vatsói Szerződés megszűnése és a Sxoujetunió felbomlása
alapvetően megváItoztatíák Európa és a vildg erővbzonyűií. Az új de-
mokrácük egymással yersengye kopogtattak a nemzetközi szervezetek
ajtűján, Sőí jelentős fészük kirylilűtkoztatía, hogy csatlakozni kíván a
NATO-hoz és az Európaí Unióhoz.

A '90-es években mirrdkét szervezet végrehajtott egy jelentős bőví-
tési fordulót, A NATO az új tagok felvételével nyilvánvalóvá tette, hogy
a vezető nyugati hatalmak élükörr az Egyesült Államokkal visszavonha_
tatlanná akarják tenni a változásokat, Ma az EU és a NATO újabb, min-
den eddiginél szélesebb körű bővítése elótt állunk, arni tovább generálja a
hadügyben eddig bekövetkezett változásokat.

Az oszlrák biztonságpolitika alapjár l955-íil a kéí világrendszer
szembenúlWsa haíározta meg. Az ország a függetlenségét újból 1955-
ben nyerte el. Az Osztrák ÁlIamszerződés aláírásával azonban az örö-
kös semlegességet is vállalni kellett, ami a mai napig megosztja az oszt-
rák közvéleményt. Valójában nem férhet kétség ahhoz, hogy az akkori
osztrák kormány helyesen jár1 el, mivel csak így lehetett az ország í1üg-

l Dr, Pohl Árpád alezredes, ZMNE tanszékvezető főiskolai docens.
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getlenségét helyreállítani és megszabadulrri a - főleg a szovjet övezetben

- nyomasztó idegen megszáIlástól.

Az 1955. november 26-án elfogadott Senrlegességi Törvény I. feje-
zetében törvénybe iktathák az örökös semlegességet és kinyilváttííottúk,
hogy az orslig fiiggetlenségét, teriiletének sérthetetlenségét és a sen e-
gessóget mínden renilelkezésre álló eszközzel megvédik,

A függetlenségét visszanyert Ausztria rzonnal megkezdte az új hatl,
sereg felá||ítását, aminek keretét az úgynevezett B-Csendőrség 'képezte,

alrol már korábbari összegyűjtötték a közvetlen háborús tapasáalatokkal
rerrdelkező állorrrárryt. Alig vorrultak be az első újoncok, az 1956-os ma-
gyar forradalom máris a frissen felállított hadsereg éles helyzetben való
alkalmazását követelte meg. A sebtében a határra vezényelt, kiképzetlen
és nem összekovácsolt alegységek eredményesen demonstrálták az ország
sérthetetlerrségét és a kiadott tíizpararics egyértelműen igazolta az osztrák
vezetésnek egyébként máig, politikai hovatartozástól függetlentil megfi-
gyelhető eltökéltségét az ország sztlvererritásának akár fegyveres eróvel is
történó biztosítására.

A politikai és a katonaí vezetésben már ekkor felmeriilt annak igé,
nye, hogy l kót ktttonai szövetség közötí elhelyezketlő kis orszrignak Ie-
gyen híteks katonai visszatartó ereje. Az első koncepció szerint a csa-
patoknak a rnélységből elórevont tartalékok beérkezéséig a határtől a jól
vűlhető alpesi bejáraíokig halogató harcot és mozgékony védelmi lnr,
coí kellett volna vívniuk.

Az első krízis átéIése után teljes eróvel fol),tatódott a hadsereg felál-
Iítása. AZ Szövetséges csapatok által lrátrahagyott és átvett korszerű ha-

diteclrnikai eszközöknek és fegyvereknek köszönlretőerr a Bundeslreer
ekkor a kor szít,tvonalán álló lradsereg volt, arnit a késóbbiek folyamárr a
folyamatos alulfinanszírozottság köVetkeztében tóbbé már nem ért el.

2 A második világháború után a Szövgtséges nagyhatalmak Ausztria számára
minden katonai tevékenységet megtiltottak, €Zért a nyugati megszálló hatalmak
által el|enórzött tartományokban, a belügyninisaérium alárendeltségében, a
csendőrjskolák szervezetéíe alapozva könnyúfegyverzetű csendórzászlóaljakat
állitottak fel. A Második KöZtársaság haderejének csíráját képező B-Csendőrség
l955-ben 5900 fóből á|It. Az osztrák álIamszerződés aláírása után ezek az alegy-
ségek vonultak be a korábbi szovjet megszáIlási övezetbe.
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Ausztria a semlegesség ellenére mindig is a fejlett nyugati világ ré-
szeként definiálta magát és a hidegháború évei alatt eredményesen töl-
tötte be a két világrendszer közötti híd szerepét.

A fegyveres semlegességnek megfelelóen a biáonságpolitika alapját
képezte a két világrendszer összeütközése esetére az országnak a konf-
liktustól való távoltartása és az esetleges agresszió reális katorrai erő fel-
vonultatásával való megelózése.

l961-ben dr, Karl Schleinzer honvédelmi miniszter a ,,Jelentés az
osztrák honvédelemrőI" című dokumentumban éríékelte az ország kato-
nai védelmének helyzetét. A Honvédelmi Tanács részére készült előter-
jesáésben a kialakult hadászati kömyezet megítélésébőI azt a következ-
tetést Vonta le, hogy a tömegpusztító fegyverek miatt egy nagy
hagyományos háború valószínűsége egyre kisebb, ezért Ausztriának egy
korlátozott háborúra kell felkészülnie.

Már ekkor számoltak azzal az időíakíofrdl, amit eg)) esetleges ag-
resszornak is figyelembe kell venní addig, amíg Ausztria más államok-
tól segítséget nem kap. F,Ilhez azonban elengedhetetlen a hatékony, reális
visszatartó erőt felnrutató hadsereg megléte. A Bundesheer alkalmazásá-
nak alapját a területi elv alapján szeryezeíl haárvédelmi erők mögött
mozgékony védelmet folytató ilanilárok képezték. Érdemes megiegyezni,
hogy ebben az időszakban is már egy mélyen lépcsőzött területvédelem_
ról volt szó, ami végüI az 1978-as haderőreíorrrró.rz csúcsosodott ki,

Az orszig biztonságpolítikai alapelveií a Nemzetí Tanács 1975. jű-
nius 10-í egyhangú határozatával a Szövetségi Alkotmóny 9. § ,,a" be-
kezdésében rögzítefte. E szetint az Atfogó Honvédelem magában foglalja
a Katonai, a Tudati, a Polgári és a Gazdasági Honvédelem rendszabálya-
it.

Az osztrák kormány a koncepció részletes kimunkálása érdekében
1975. október 28-i határozatában döntóst hozott a Honvédelmi Terv ki-
dolgozásáról. A Honvédelmi Tanács 1983. március 22-én, a kormány
1983. november 22-én hagyta jóvá a végleges változatot, melynek nem
titkos részét a Szövetségi Kancellári Hivatat 1983-ban könyv formájá-
ban is megjelentette.

Fred Sinowatz szövetségi ka,ncellát ű kiűdvdny előszavában a kö-
vetkezőképpen íoglűIta össze az Atfogó Honvédelem lényegét:

"Az Áfogó Honvédelem, amely a Katonai, Turlati, Polgóri és Gazcla-
sági Honvédelemből áll, feladata világosan körvonalazódik: a független-
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ség fenntartásán, a szövetségi területek sértheíetlenséqének és egységé-
nek megőrzésén, az örökös semlegesség Jenntartásán és yédelmén, továb-
bá az alkotmányos intézmények, azok működőképességének és a demok-
ratikus szabadságunk erőszakos kiilső támadások elleni védelmén
nyug szik, " .3

A katonai doktrínák kidolgozása során a kiinduló helyzet mindig a

lehetséges fenyegetések megítélése.

Az osűrák véilelmi politika a hetvenes években ezeket öt szinlre
osztotta fel:

1. Viszonylagos béke;

2. Felforgató-fonadalmi háború;

3. Hagyományos háboru;

4, Korlátozott atomháború;

5. korlátlan termonukleáris háború.a

A Katonai és a Polgári Honvédelem rendszabáIyait lrárum minősí-
tett helyzetre dolgozták ki úgy, hogy azok egyben a válaszlépések ínten,
zitását és nagyságrend,jét is meghatározzik:

1. Válsághetyzet: nemzetközi feszültség és konfliktusveszély álla-
pota.

2. Semlegességi helyzet: katonai összecsapás a szomszédos orszá-
gok területén.

3, Védelmi helyzet: Ausztria elleni katonai támadás,5

A Gazdasági és a Tudati honvédelem rendszabályait azért vonták ki
az előbbi három minősített helyzetból, mert az osztrák nézetek szerint egy
gazdasági válságszituáció (pl. olajembargó) nem vezet feltétlenül katonai

3 Landesverteidigungsplan, 3. old., Szövetségi Kancellári Hivatal, Béc§, 1985,

avö. Landesverteidigungsplan, 32. o|d., Szövetségi Kancellári Hivatal, Bécs,
l985,
5vö. Landesverteidigungsplan, 34. old., Szövetségi Kancellári Hivatal, Bécs,
1985,
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eszka|ációhoz, viszont egyérteImű fenyegetést jelent az ország biztonsá-
gára, tehát fel kell készülni kezelésére.

A Kaíonai honvédelem rendszabályai kidolgozásakor az alábbi Ie-
Ilets é ge s íe nye geté sekből itul ultak ki :

I. Fontosnak ítélt területek megszállásával nyomás gyakorlása;

2. Egy lrarmadik ország ellenitámadó hadmíivelet érdekében Ausz!
ria teíülete egy íészének megszállása;

3. Az Osztrák Kö ztírsaság terü|etének teljes megszáIlása.

A Katonai Honvédelem keretében részletesen kidolgozták a
B undesheer feladatlendszeíéL E szerint a hatlsereg felailata:Ó

l. Válsághelyzetben akadályozza meg a konfliktus kiterjesztését
Ausztriára, biZtosítsa az áIlamhatárokat és a légtér Sérthetetlensé-
gét|

2. Semlegességi helyzetben állandó készenlétíi és mozgósitott csa-
patokkal biztosítsa a cselekvóképes setrrlegességet, akadályozza
meg fegyveres csapatok osztrák területre való betörését, illetve
ennek bekövetkezése esetén fegyverezze le és interná|ja azokat;

3. Védelmi helyzetben a harc felvétele a határná], a teljes hadipo-
tenciáI lehető |egrövidebb idő alatti rnozgósításával rnegterenrteni
a lehetőséget az elveszített teriiletek visszaszerzéséle.

A bekövetkezett változások ellenóre a Bundeslrcernek nem változ-
tak az Átíogó Holtvétlelem keretében ,neghdározott alapvető feladatai,
Ezek l kövelkezők:

l. Katonai honvédelem;

2. Az alkotmányos intézmények és a lakosság demokratikus szabad-
ságjogainak védelme;

6 vö. Landesverteidigungsplan, 15, old., Szövetségi Kance]lári Hivatal, Bécs,
l985,
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3. Segítségnyújtás katasztrófáknál;

4. Nemzetközi segítségnyújtás.

A Tudati honvédelem az állampolgárok honvédelmi nevelésének
feladat-, cél- és eszközrendsze rét határozza meg. Ennek rnegfelelőerr az
ország lakosságát olyan általános érvérryíi alapértékek elfogadására ké-
szítik fel, amelyek tnind az állam, mirrd az állarnban élő emberek szárnára
létfontosságúak. A Tudati honvédelem másik nagy feladatrendszere a bi-
zalom erősítése az Atfogő lronvédelerrr irárrt. A hazafias nevelés kötelezó
érvérryű megvalósításán kíviil a Tudati lronvédelem feladata a bekövetke-
zelt veszélyhelyzetről való gyors és korrekt tájékoaatás úüfu, a lakosság
egyi,ittmúiködési készségérrek biztosítása.

A koncepció ezen részének szervezeti alrendszerét, a Tutlati hotl-
vétlelenérí feleIős szövetségi, íartomúnyi és járási bizottságok, v antütt
a minilen ohatási intézménlben e teriiIeíért feleIős referensek képezik.

Ausztriában a Polgári lronvódclenr feladatrendszel€ nem csupán a

védelnri helyzetre kollátozódik. A felmerüló feladatok végrehajtása nrin-
den esetben alapvetően a polgári hatóságok irányításával történik, akik-
nek lehetőségtik és jogrrk van a Bundesheert segítségnyírjtásra felkérni,

Az erőforrások minósített helyzetekben való összelrangolt, optinrális
felhasználását jól pé|dázza a koordinált vezetési rendszer és az integrált
egészségügyi szolgálat. A polgári védelmi rendszabályok keretében egy-
résá biáosítják a polgári lakosságnak az egyszerű önvédelmi lelietősé-
gekről való tá.iékoztatását, rrrásrésá megfelelő szálrrú polgári szenélyt
képeznek ki a különböző szirrtíi veszélylrelyzetekben való tevékenységre,

A Polgári honvédelem feladatai meghatírozásánál a regionális kato-
nai szükségleteket is figyelembe vették. A teíületvédelem feladása után, a

különböző teriileteken folytatott eltérő harceljárások (határ menti véde-
Iem, harc a kulcsfontosságú övezetekben) más és más hatással vannak a

polgári lakosságra.

A Polgári horrvédelem egyes rendszabályai alapvető szabadságjogo-
kat érintenek (a lakóhely szabad megválasztása, a magántulajdon sérthe-
tetlensége, a kényszermunka tllalma). IIyen rcndszabáIy mfudenekelőít a
kötelező óvóhelyépítés, az objekíanlvűIele m és a Polgári honvédelent
személyi szüksógleteinek biztosítása.
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Ausztriában a Polgári honvédelem képes a lakosság, a kulturális ja-
vak és az állami intézmények számára - atomháború kivételével - megfe-
leló védelmet nyújtani, illetve a következményeket csökkenteni.

A Gazdasági honvédelem célja, a gazdasági zavarok elhárítása és

aZ oszírák gazdaság teljesítőképességének fenntartása, válsághelyzetek-
ben a lakosság ellátása és a védelem anyagi szükségleteinek kielégítése,
valamint a munkahelyek biztosítása.

Re ndszabáIyait két egymástóI eltérő kategófiába sorolják :

1. Válsághelyzet élőtti rendszabályok;

2. Válsághelyzet alatti rendszabályok.

A Gazdasági honvédelem fő területei:

. atáplálékbázis megőrzése,

' a külkereskedelem biztosítása,

. az energiaellátás biztosítása,

. építésiköVetelmények,

. a munkaerő-piaci problémák a Gazdasági honvédelmen belül,

. a nyers- és alapanyag-ellátás biztosítása.

A válságmenedzselés legfontosabb alapelve szerint, az állam csak
akkor és csak olyan mértékben avatkozik be a gazdasági folyamatokba,
amennyire azt a doktínában foglalt követelmények és a kialakult zavart-
keltő körülmények megkövelelik.

A Gazdasági honvédelem rendszabályainak kidolgozását Ausztria
erőteljes importffiggősége tette szükségessé. A gazdasági válságmegelő-
zés fontosságát azzal indokolják, hogy a külső eróforrásoktóI va|ó fiiggés
adott esetben az állam cselekvési szabadságát is korlátozhatja. Ezt me9-
előzendő, az érinteíl területeken a politikai vezetés mozgásterét biztosító
készleteket képeznek.

A Honvédelmi Tervben meghatározott feladatok konkét kidolgo-
zása érdekében, a Gazdasági Ügyek Szövetségi Minisztériuma 198ó-
ban négy munkacsoportoí hozott létre. Ezek a tervezéshez szüksóges
mennyiségi, statisztikai adatokat szolgáltatták, biztosították a tórvényi
háttér egységesítését (Törvény az élelmiszergazd,álkodásról, Törv ény az
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energiaellátásról, Törvény az ellátás biztosításáról). Kidolgozták a ter-
melés és elosztás elveit és az általános készletképzési rendszabályokat. A
munkacsoportok l990-ben tették közzé összefoglaló.jelentéseiket.

Az Affogó honvédelem koncepciójának alapját a távolságtűrtás
stratégűja képezte. Az osztrák Vezetés tisztában Volt vele, hogy a két
katonai szövetség ösSZeütköZéSe esetén az ország semlegességót csak a
reá]is katonai erő felmutatása biáosíthatja és a védelmi rendszabá|yok
demonstrálhatják az ország függetlensége megóvására vonatkozó politi-
kai elkötelezettsóget.

§ Bundesheer által végíehajtott gyakorlatokon kezdetektól fogva
azt modellezték, hogy a katonaföldrajzi értékelések szerinti, az ország
domborzati viszonyai által egyértelműeri meglratározható lehetséges át-
vonulási irányokat milyen módon tudnák lezámi. A '60-as évek végére
egyéfielműen kidertilt, hogy a csapatoknak a hadműveleti és a lrarcászati
mozgékonyságot fenntarló, hagyományos elvek szerinti alkalmazása
esetén a Varsói Szerződés csapatai 2-3 nap alatt képesek a Duna-völgye
hadrrrűveleti irányban áttörni.

Tekintettel arra. hogy a katonai vezetók tisztábarr voltak azzal, hogy
nincs meg az a politikai szándék, arnely a megfelelő erőket és eszközöket
a védelem rendelkezésére bocsátaná, rákényszerültek arra, hogy megke-
ressék a hadsereg alkalmazásának azt a módját, ami szükségessó teszi az
elsöpró erőítilényben lévő ellenségrrek hadműveIeti céljai újragondolását
és esetleg biztosítj a az ország konfliktustól való távoltanását.

Emil Spannocchi tábornok nevéhez fűzódik a területvédelmi kon-
cepció bevezetése. Az ország fenyegetettségét a következőképperr ítólte
meg:

Ausztria "hat szontszédja köziil /Lteclltenstein túlkül/ kétsé gteletiil
csak a sen eges Svájc felől zárható ki az agt.esszió. Á Duna-völgle mirul-
két irányban két szövetsé8 lelrctséges konfrontációja vonalában a szár-
nyak nlélységébe yezet és Passauíól délre a semleges les:egőben lóg. Eh-
hez jön még a viszonylag jó, terep szentpotttjóból nem túl nehéz irány
Szombathelytől Grazon át Villach felé, ami talán csábító támadási irány
a Pó-síkság klasszikus betörési iróryaiba, nint Etsch, Piave és Taglia-
trcnío."'

,7

Ernil spannocchi: Verteidigung ohne selbstzcrstóluns,27, old, Carl Hanser Kiadó, Bécs.l976,
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Külön érdekesség, hogy Spannocchi tábornok következtetéseit Ze_
ttinnek a partizánháborúró| vallott nézeteiből, Mao Ce-Tungnak a hábo-
rú lráronr fázisban való lefolyásának elrnéletéből, Nguyen Giap tábor-
noknak a területvédelem és a mozgékony Védelem együttes alkalma-
zására kidolgozott elr:réletéből és Ttío sikeres partizánháborújából vonta
le.8

A terúletvédelmi koncepciót a ,,Hlderőrefornt '78'' vezette be, ami
maga után vonta a Bundesheer átszervezését. A koncepcióval összhang-
ban a hadntűvaIeti vezeíé§t vógrehajtó lndsereg-parancstrokslig terriío-
riáIis (Landwehr) és azonnali készelrlétű csopoíokkal rendelkezett:

A területvédelmi elveknek megfelelően az ország területét már bé-
kében elókészített, műszaki zárakkal, tüzérségi tűzze\,|^úradő összekötte-
téssel ellátott teriiletbíztosílási és kulcsfontossógú övezetekre osztották
fel. A több zónát nragába fogla|ó lradrrrűveleti terülotcn a lractrlűveleti fó
erőkifejtést a mozgékony erók biztosították.

A területvédeletn teljes kialakítása érdekében az e|ső fejlesztési sza-
kaszban 1986-ra (Zwischenstufe) egy 186 ezer fős, ,,M'' haderőt kel|ett
volna létrehozni. A koncepció személyi szükség]etének biztosítása a má-

8
vö: Emil sPannocchi: Vcrleidigung ohne selbsuerstörung,33,44, old, carl Hanscr Kiadó,

Bócs.l976.
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sodik ütemben l994-ig (Ausbaustufe) 300 ezer fot igényelt volna. A 90-
es évekre valójában egy 240 ezerfős ,M"Jétszámig jutott el a fejlesztés.

A területvédelmi koncepió idején az osztrák szárazftildi csapatok a
köv etkező e lj árós o kat gy a korolták b e :

A. Területbiztosítás;

B. Térben és időben korlátozoltvédelmi harc;

C. Harc a kulcsfontosságú övezetekben:

' döntőJbntosságtikörletekvédelme,

' korlátozott célú ellenlökések,

' vadőszharc.

D, Harc a területbiztosítási övezetben:

' támpontok időben korlátozott védelme,

' az ellenség által meg nem szállt területek biztosítása,

' vadászharc.

Maga a területvédelmi koncepció mintapéldáját adta annak, hogyan
lehet egy ország katonaföldrajzi adottságaival összhangba hozni és opti-
malizálni a hadsereg alkalmazási elveit és szervezeti felépítését,

A hideghóború időszakáról megáIlapítható, hog1l Ausztridban soha
nem volt meg az a politíkai szdndék, amely elegendő forrást biztosítoít
volna a védelmi s4féra szdmdra. A Második Köztársaság megalakuló
hadserege, a Szövetséges hatalmak által átadott hadfelszerelések követ-
keztében a kor színvonalán álló felszereltséggel rendelkezett. Ez a szín-
vonal a folyamatos alulfinanszíro zottság következtében egyre csökkent,
így harckocsik híján nem maradt nriás megoldás, mint az egyébként kivá-
lóan kiképzett és magasan motivált gyalogsági erőket a kiépített és elóre
e lőké szített m ű s zak i zár akkal m e gerő s ített erődrend szerekbe konce ntr álá-
sa. A területvódelmi koncepció jól szolgálta a ,,visszatartás straíégiájdt",
melynek célja az volt, hogy hihetően demonstrálja a lehetséges ellenfél-
nek a nagy veszteségek okozására való képességet, aminek következtében
a potenciális agresszor esetleg lemond támadási szándékáról. Az osztrá-
kok ma egyértelműen sikertörténetként könyvelik eI ezt az időszakot,
azonban az idősebb magyar olvasók nagyon jól tudják, hogy maga a te-
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rületvédelem egyáltalán nem befolyásolta a varsói szerződés stratégái-
nak koncepcióit.

2. Az1990-től napjainkig terjedő időszak

Ausztria az Európa keleti felében bekövetkezett rendszervóltás
egyikfő haszonélvezője. A korábbi, az ország létét fenyegető konfliktus
veszélye elmúlt. Az 1991-es szlovéniai válsdg ugyan még a Második
köztársaság legnagyobb méretú hatar menti csapatösszevonását kény-
szerítette ki', azonban itt már egyértelmű volt, hogy az erőviszonyok
alapján az esetleges határon átnyuló harcászati méretű műveleteket már a
határtérségben képesek azonnal visszaverni és az ország területi sérthe-
tetlenségét biztosítani.

1990 után a külső biztonsági környezet változásánakhatására egyre
erősödtek a semlegesség jövője körüli viták. szükségessé vált az ország
helyzetének átértékelése és megindult az Eurőpai unióba való iníegrálő-
dás.

1992. november I2-én a Nemzeti Tanács batározatot hozott, mely-
ben megbízta a kormányt az ElJ-tagországok áltat alálít Amszterdami
szerződésben kinyilatkoztatott közös kül- és biztonságpolitikában való
ré szvétel lehetősé gének vizs gálat áv al. IJ gy ancsak 1 9 9 2 -b e n me gszűntet-
ték a területvédelmi koncepciót és áttértek ahatár menti védelemre.

Az új koncepciónak meglfelelően alakult át a Bundesheer szerve-
zete is. A területvédelmi csapatok csaknem teljesen megszűntek, és 50vo-
kal növelték a vadászcsapatok létszámát, A határ menti védelemhez
szükséges hadilétszdm I20 ezerfő volt. A gyorsan eszkalálódó válságok
kezelésére rotációs rendszerben a békeszervezetből egy t0 ezerfős gyórs-
reagálású kontingenst hoztak létre, mely szükség esetén a honvédelmi
miniszter intézkedésére további 5 ezer tartaléko s sal megerősíthetó.

9 tggt.június 28. és július 31. között Karintiában és Stájerországban7700
álló csapatcsoportosítást alkalmaztak ahatár biztosítására

26

főbő1



A megvóltozott bizíonságpoliíikai feltételekhez igazítottdk a Bun-
desheer alkalmazdsi elveit. Az új koncepcióhoz az aldbbi műveletek ta-
roztak:

A, Hadászati eljárások:

' terüleíbiztosítás;

. védelem.

B, Hadműveleti eljárások:

' határbiztosítás;

' védelem;

' ellentámadás;

' halogató hadművelet;

' területbiztosítás;

' légvédelmihadművelet.

C, Har c ászati elj árás ok:

' védelmi harc;

' támadóharc:

' halogatóharc:

' vadászharc.

Az osztrák kormányok már korábban is szívesen küldték külö,nböző
ENSZ-missziókba a katonáka/0, azonban az l993-ben elfogadott mi-
ni sztertanác si határ ozat, amely kimondj a, hogy Ausztria biztonságpoliti-
kai érdeke a békefenntartó műveletekben valő részvétel, tovább nyitotta a
kaput a nemzetkőzi katonai szerepvállalás előtt.

Az ország környezetében a katonai erőviszonyok egyértelműen ked-
vezően alakultak. A szovjet csapatok szomszédos országokból való kivo-

10 1960. és 1995. között több mint 34 ezer osztrákkatona vett különböző ENSZ-
missziókban részt.
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nulása és az új demokráciákban bekövetkező folyamatos, jelentős had-
erőcsökkentés miatt megszűnt egy, az ország létét fenyegető agresszió le-
hetósége. Emellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy a szomszédos volt VSZ-
tagországok abban érdekeltek, hogy az euro-atlanti integrációjuk folya-
matát a sernleges Ausztria minden lehetséges fórumon támogassa. Meg-
állapíLhatő, hogy egyetlen országnak sincs olyan vitája nyugati szom,
szédainkkal, ami fegyveres konfliktushoz vezethetne, továbbá a politikai
szándék hiánya mellett ezt a szomszédos volt Vsz-tagországok megma-
radt katonai képességei sem tennék lehetóvé.

Auszília 1995. janudr l-től az Európai Unió tagja. Ennek két
azonnali közvetlen bíztonságpoliíikai kihaíása volt: egyrészt vál]alni
kellett a felelősséget a közel 1300 km hosszú schengeni küIső hatdr őri-
Zetéért (lásd a íáb|áZatoí), másrészt megftgyelői stűusz a Nyugat-Európai
Unióban. Az oszírák kormány mindent elkövetett annak érdekében, hogy
ne maradjon ki az egyre inkább kiteljesülő nemzetközi biáonságpolitikai
és katonai együttműködésből, ezért következó lépésként még ugyanabban
az évben csatlakoztak a PfP programhoz.

További integráIótlást jelentett a részvétel a kibővíteít békepartner-
ségi programban, ami már magával hozta az oszlíák csapatok béketámo-
gató műveletek keretében való külft'ldi harci alkalmazásának lehetőségét
is.

Ausária már jóval az EU-csatlakozás előtt arra kényszerült, hogy
katonai eróvel állja útját a vasfiiggöny lebontása után Kelet-Európából
érkező migrációnak. 1990. szeptember 4-tól napjainkig hathetes váltá-
sokkal a Bundesheer különböző alakulaíainak 2100 fős kontingense őrzi
a cseh határ 7,4 km-es, a szlovák határ 106 km-es és a magyar hatáí teljes
hosszát. Az elmúIt ll évben kb. 55 ezel haíáBértőt fogtak eI, ami egy-
érteIműen :ryazolja a hatátrőrizet katonai megerősítésének szükségességét.
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AUSZTRIA ÁLLAMHATÁRri NAK HOSSZA

VISZONYLAT HOSSZüSÁG (km)

Németország 815

Svájc 168

Liechtenstein Jo

O|aszország 430

szlovénia 330

Magyarország 354

Cseh Köztársaság 402

szlovákia 172

Osszesen 2707

A nyugat-európai országok biztonságpolitikusai a helyzet bizonyta-
lanságára hivatkozva érveltek a feglveres erők minéI nagyobb arányú
fenntartása mellett, azonban még a délszláv válság sem biztosított ele-
gendő érvet a haderőcsökkentések ellen. Egész földrészünkön tendencia-
ként figyelhetó meg a katonai potenciálok radikális leépítése és átalakítá-
sa.

A folyamatos változások alől az osztrák fegyveres erők sem vonhat-
ták ki magukat. I)gyal az Átfugó honvéitelmel nem helyezték hatályon
kívül, de annak katonai része egyértelműen elalult, nem felelt meg az űj
biztonságpolitikai kihívásoknak.

Az elmúh évek eseményei közüI az osztrák bízíonságpolitika váIlo-
lisát az a6bbi események ileterminálták:

. Csatlakozás azBU-hoz 1995-ben;

' Az Amszterdami Szerződés ratifikálása l997-ben;

. Alkotmánymódosítás l998-ban, melynek következtében osztrák csa-
patok a béketámogató műveletek során harcfeladatokat is végrehajt-
hatnak;



' Az Európa Tanács kölni ás helsinki ülése, melyen lehetővé vált, hogy
a semleges országok teljes egészében részt vehetnek az EU katonai
műveleteiben.

Ausztria az EU-ban korlátozás nélküli szerepvállalásra törekszik, így
felelősséget vállal a közös kül-és biztonságpolitikában is, valamint ennek
követkeáében nem zárkózik el attól, hogy résá vegyen a katonai műve-
letekben. Tény, hogy az orsuig csatlakozásakor az akkori nagykoalíciós
korunány (Osztrák SzocűIdemokrata Párt és Oszírák Néppárt) nem je-
Ientett be semmilyen, a semlegességből fakailó fenntartást.

A megváltozott biztonsági kömyezet és Ausztria nemzetközi szerep-
vállalásai halaszthatatlanná tették az ország biztonságpolitikájának új ala-
pokra helyezését. A Nemzeti Tanács 2001. december 12-én elfogadta az
űj BizJonsági és Véilelmi Stratégíót (Sícherheits- unil Verteid,igungs-
doktin). A dokumentum a kormány számára a biztonságpolitika és a vé-
delempolitika alaKtását meghatározó ajánlásokat tartalmaz.

A hadsereg számára száInos új szerű követelmény konkrétan megfo-
galmazódott. Az állam létét veszélyeztető agresszió osárák nézetek sze-
rint az elkövetkezendó 7-10 évben nem valószíIrű, ugyanakkor a képes-
nek kell lenni az alkalmazolt erőket, célokat és méreteket tekinWe
korlátozott támadások elhárításra. Szükséges az alapvető katorrai képes-
ségeknek a lehető legmagasabb technológiai szintre való fejlesztése,

Egyéftelműen megfogalmazódik a közös európai védelemben való
részvéteíhez szükséges képességek kifejlesztése és fenntartása. Az euel
kapcsolatos követelmény igen magas: egy lradosztály nagyságrendű erő
alkalmazásával számolnak, aminek az esetleges nem osztrák terúleten
való alkalmazása - még ha Európában is - egyenlőre nehezen fe|rnérlretó
igényeket támaszt a logisztikai támogatás irányában.

Ugyancsak rendkívül magas követelményt jelení ű békeműveletek
íeües spektrurnában egy dandár erővel való részvétel deklarálása. Egy
ilyen méretű kontingerrs külítildi alkahnazása egyben olyan bgisztikai
kapacitások és eljárások kialakítását követeli, amelyekjelenleg még alig
körvonalazódnak.

Az osztrák Szövetségi Hailsereg 3 ezer kaíonája folyamaíosan be-
vetésen van: 2 ezer fő belföldön haíárőrizetet lrajl végru, ezer fő pedig a
küIönböző béketámogűtó műveletek keretében küIJi)Idön teljesít szolgó-
Intot.
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A Biztonsági és Vétlelmí Stratégia a béketámogató műveletekben
való részvétel és az ország vódelme érdekében követelménykénthaíáíoz-
za, meg az interoperabilitás elérését. A NATO vezető tisztségviselőinek
egybehangzó megnyilvánulásai szerint Ausztria esetleges NATO-
csatlakozásának katona-technikai akadálya nincs, csupán osárák részről
hiányzik a politikai akarat.

Ausztrűban hosszú ideig yiía íollt a sorozott hailsereg létjogosult-
ságáról. A kérdést egy szakértői bizottság megvizsgálta és az eredmény
már a védelmi politika alapelveiben is visszatükröződik. Arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a hadseregnek a jelenlegi körüImények kiizött
a katonai feladatok teljes körére fel kell készüIniz, így a szükséges sze-
méIyi óllomány csak a kötelező katonai szolgálat íenntat7ósóval bizto-
sítható, ugyanakkor emelni szükséges a hivatásos és a szerzódéses kato-
nák arányát.

A Biáonsági és Védelmi Stratégia egyértelműen megfogalmazza a
katonák régi igényét a politikával szemben, nevezetesen a megszabott
feladatok teljesítése érdekében a szükséges költségvetési forrásoknak, a
személyi és tárgyi feltóteleknek a hadsereg számára való biztosítását.

Ezen kitétel fontossága küIönö§en akkor érzékelhető, lra összeha-
sonlítjuk néhány európai ország és Ausztria katonaí kíadásai GDP-hez
víszony ított a rányál :I 

1

tl Szövetségi Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Iroda: Sicherheits-
und Verteidigungsdoktrin, Bécs, 200l, 23. old,
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Védelmi kiadások a GDP arányáb an 200l-ben (7o)
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Az osztrák katonai vezetés folyamatosan és nyíltan sérelmezi a
Bundesheer részére meghatározoft feladatok hünyos költségvetési tá-
mogatását. Ennek megalapozottságát jól példázza, hogy a védelmi tárca
jövő évben először kap kiegészítő forrásokat a Szövetségi Belügy-
mirrisztériumtól átvett lratarőrizet költségeinek fi nanszírozására,

A Katonai honvédelemnek az új Biztonsági és Védelmi Stratégiához
való haladéktalan hozzáigazítása érdekében megtörtént az Összhaderő-
nemi doktina (Eínsaízkonzept) átdolgozása. A hadászati tervezésnél az
ahbbi köriilmé ny ek figyelembevételével számolnak:

'Jelenleg egyetlen szomszéddal szemben sem állnak fenn olyan politi-
kai problémák amelyek fegyveres konfl iktushoz vezethetnek;

'Egy az állam létét flenyegető, haryományos feglverekkel kirobbantott
konfliktus -ha egyáltalán előfordulhat - 7-10 év után képzelhető e1;

'Egy, a frjldrajzilag távol elhelyezkedő államok által légieszkö-zökkel
kiváltott helyi nukleáris fenyegetés a lehetséges veszélyek közé sorol-
ható;

' Az elkövetkezó 7-10 évben ktzárhatő egy nukleáris háború kirobbaná-
sa;
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'A közvetlen szomszédoknál vagy a közeli térségben bekövetkező
kedvezőtlen fejlődés esetén számolni kell az osztrák államhatar rész-

leges fenyegetettségével ;

'közép-Európán kívúli, de Ausztria stratégiai érdekszférájában elhe-

lyezkedő régiókban bekövetkező katonai összecsapások kihathatnak a

térségre és magában az otszágban is zavarokat idézhetnek elő;

'Figyelembe kell venni az irreguláris erők által politikai célok elérése

érdekében végrehajtható lehetséges műveleteket;

o Az információs hadviselés hadászati jelentőséggel fog bírni, mivel se-

gítségével megbénítható az ál\amélet és a fegyveres erőszak alkalma-

zása nélkül megteremthetők a feltételei a saját akaratnak az ellenségre
való rákényszerítésének.

A fenti tényezők közül a leglényegesebb az, hogy az osárák elem-

zók eleve kizártnak lrartták az állam létét fenyegető fegyveres konfliktus
kirobbanását, azonban továbbra is fennállnak és kialakulhatnak olyan ve-

szélyek, biaonsági kockázatok, melyek csak katonai eróvel háríthatók el.

Az osztrák katonai vezetés aZ új fenyegetések és a biztonságpolitikai
helyzet elemzése alapján arra a kóvetkeztetésre jutott, hogy a '90,es évek

elején kídolgozott alkalmazási elveket ű kell ilolgozni. A megváltozott

helyzetben jelentős rnértékben csökkentek a hatáí menti bizonlalansági
tényezők, ugyanakkor soha nem látott mértékben növekedtek az ország
nemzetközi kötelezettségei,

A katond erő alkalmazását vagllis a Katonai honvédelem rendsza,
bályaít ezért két részre osúották:

. Terúleti honvédelem(territorialeLandesverteidigung);

' Béketámogató műveletek (friedensunterstützende Einsátze).

A területi honvéilelnen beIüI az ahábbi hadászati eljárásokat kü,
lönbözíetik meg:

. Visszatartás;

. Határbiztosítás;

. Védelem.



A visszatarfuis a legfontosabb és legalapvetőbb hadászati célkitűzés,
amelynek célja a szomszédban bekövetkező fegy,veres konfliktus Ausa-
riára való átterjedésének és az ország bevonásának a megfelelő katonai
erő szétbontakoztatásával, valamint a védelemre való elszántság de-
monstrálásával történő megakadályozása. Ha a visszatartás ereilményte-
len áítérnek a biztosításra vag! a védelemre.

A biztosítás célja az ország területi szuverenitásnak fenntartása
olyan határ menti összecsapások esetén, amelyek nem irányulnak Auszt-
ria ellen, azonban az államhatár helyi megsértése nem zárhatő ki. Ennél
az eljárásnál is az alapvető hadászati szándék az, hogy a megfelelő erő
demonstrálásával visszatartó hatást érjenek el.

A véilelemmel a már a katonai eszközökkel végrehajtott támadás el-
hárítását tervezlk A tevékenységek célja lehet az ellenség visszaverése,
szétverése vagy megsemmisítése. Az előzőekben bemutatott várható fe-
nyegetések alapján megállapítható, hogy az ország ellen hadászati vagy
hadműveleti méretű agresszió nem várható. Ebből mindjárt adódik a ka-
tonai potenciálra vonatkozó következtetés, mely szerint a Bundesheernek
egy teíületileg korlátozott támadás elhárításra kell felkészülnie.

A rendelkezésre álIó szirazjiildi öss4fegyvernemí harcászaíi
magasabbeglségek (3 vailászdanilár és 2 páncélgránátos ilandár) már
eleve nem teszik lehetővé egy jelentős erőíiilényben lévő ellenség hadá-
szati méreű támadó hadműveletérrek elhárítását. Az osztrák hadműveleti
tervezők ebben az esetben már eleve nemzetközi erőkkel együttműködés-
ben képzelik el a katonai védelmet. A hadászati védelem az ellenség ere-
jétól fi,iggően leha védelmi vagy támadó je|legő.

A ludászati műveleíek végrehajtásakor az alábbi hadműveleíeket
íervezhetők:

. Határbiáosítóhadművelet;

. Légtérbiztosítóhadművelet;

' Védelmi hadművelet, ezen belül ámadó és védelmi jellegű hadmű-
velet és ter[letvédelmi hadművelet;

' Légvédelmi hadművelet, ezen belül támadó és védelmi jellegű légvé-
delmi hadművelet.

A határbiztosító hadművelet megvívásának célja a határsértések
megakadályozása. A rendszabályok tervezése során legfeljebb szá-zadnyi
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ellenséges erő elszigetelt tevékenységével számolnak. A végrehajtandó
művelet a határátkelőhelyek megerősítését is magában foglalja.

Á légíérbixtosító hadművelet a lógierőnek a szfuazfoldi csapatoktól
függetlenül végrehajtott tevékenysége, mely a hadászati határbiztosítás
részét képezi. AZ osztrák kapacitásokat figyelembe véve a légtérbiztosító
hadmüvelet az a maximális nemzeti eljarás, amellyel egy esetleges légvé-
de l m i hadműve l ethez hozzáj árulhatnak.

A jelenlegi hadászati helyzetben a támadó jellegű védelmi hadmű-
velet megvívásával alapvetően nem számolnak, azonban a jövőben a bé-
ketámogató műveletek vagy a közös védelem keretében sor kerülhet a

csapatoknak ebben a formában való alkalmazására. Az osztrák erók szer-
vezetét és felszereItségét figyelembe véve egy ilyen támadó hadművelet
nemzeti keretekben való végrehajtására csak egy egyértelmű túlerő rneg-
léte esetén képesek.

A védelmi jellegű hadművelelre - a magyar terminológia szerinti
klasszikus védelmi hadművelet - akkor kerül sor, amikor a hadműveleti
vezetés a hátrányos erőviszonyok kiegyenlítésére törekszik. A tevékeny-
ségben visszaköszön a határ menti védelem koncepciója, mivel az alap-
vetó cél a támadó ellenség lelretőleg hatrir közeli megállítása, a mélység-
be történő előretörésének megakadályozása és a hadműveleti céljai
elérésnek megakadályozása, A védelmi harcok sorozata már nem statikus
védelem, hanem mozgékony védelem, ugyanakkor nem mondtak le a
terepadta Iehetőségek harcászati szintű állóvédelemre való kihasználásáról.

A terüIetvédelhri hadművelel célja ellenséges csoportosításoknak az
ország belsejében való tevékenységének megakadályozása és a normális
életrend fenntartása. Az objektumok védelmén túl a felderítés és a folya-
matos aktív harctevékenységeken keresáül alapvetó cél a kezdeményezés
megragadása, majd az ellenséges csoportok felszámolása. A terúletvé-
delmi hadművelet végrehajtásánál alapvetően a vadászerők alkalmazásá-
val számolnak.

A légvédelmi hadművelet során hadműveleti feladatként jelentkezik
a saját szárazíöldi csapatok, a katonai és a polgári infrastruktúra védelme,
továbbá a légi tölény biztosítása.

A támadó jellegű légvédelmi hadműveleí végíehajtásával az ellen-
ség légierejének lehetóség szerint saját területén való megsemmisítését
kívánják elémi, l védelmijellegű légvér]elmi hadműveler célja alapvető-
en a szárazíőldi csapatok határ menti csoportosításinak az ellenség légi-
támadásai elleni oltalmazása,
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A hadműveleti vezetés által ű harctbzati vezeíés számára meghaű-
rozott harcászati íeladűíokat az alábbi harceljárásokkal tervezik meg-
oldani:

. Támadás;

' Védelem;

. Halogatóharc;

' Vadászharc;

. Objektumbiztosítás.

Az első három harctevékenységi forma hazai olvasók által is jóI is-
mert, így azok részletesebb ismertetése szükségtelen, azonban a két utol-
sót célszerűnek tartom beInutatni.

A vadászharc megvívásával kisebb speciális hadviselésre kiképzett
csoportok alkalmazásával kívánják elémi az ellenség tevékenységének
zavarását, erőinek lekötését és az elfoglalt terület zavartalan igénybevó-
telét.

Az objektumbizíosítással a nyíltan vagy fedetten támadó ellenségtól
és civil zavarkeltőktól kívánják a létfontosságú objektumokat és közleke-
dési útvonalakat megóvni,

A Bundesheer legvalószínűbb alkalmazási formája a béketómogató
műveletekben való részvétel lesz. Az új Biztonsági és Védelmi Stratégiá-
nak megfelelően egyértelműen megfogaimazódtak a nemzetközi felada-
tokban való részvétel keretei. Ennek alapján az Osztrák Szövetségi Had-
sereg az alábbi béketámogató műveletekben v ó részvételre készüI:

. Konfliktus megelőzés;

. Békeépítés;

. Békefenntartás;

' Béketeremtés;

o Békekikényszerítés.

A fentieken túl az osztrák csapatok belföldön is alkalmazhatók. Ezen
bevetések céIja lehet a rend és a biztonság fenntartása, továbbá a segéty-
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nyújtá§ katasztrófákná|, Iile tartozik péIááuI a mag}ar hahlron végre,
hajtotl határőrizet,

Az új feladatrendszerhez természetesen hozzáigazííják a hadsereg

szeíyezetét is. A minisztérium átszervezésével létrehozzik a vezérkart, A
korábbi területi elvnek megfelelő felépítés alapján irányító két hadtestpa-
rancsnokságot megszűntetik. A haderőnemi vezetésnek megfelelóen fel-
állítlák a Smrazjlildi Parancsnokságol és a repülőhadosztály átszerve-zé-

sével a Légieű Parancsnokságol A bevetés-orientált hadsereg veze-

téséhez operatív vezető szerveket is létrehoztak. llyen a KüIjöltIi Műve-
letek Parancsnoksága és a Speciális Erők Parancsnokságd. A korláto-
zott logisztikai képességek az eróforrások központosítását követelték
meg. Ennek megfelelően a központi logisztikai szemezeteket a|árendelték
az íj Támogató Parancsnokságnak A vezetés hatékonyságát a Vezetés,
támogató Parancsnokság felállításával növelik.

A cikkben megkíséreltem érzékeketni azokal a kihívásokat, ame-
Iyekkel ma eg1 európai semllges kis államnak szembe kell nézníe. A re-
agálás azért is érdekes, mert egy olyan országról van szó, amely jogilag
ugyan továbbra is semleges és kívül áll minden konfliktuson, azonban az
EU közös védelemre való készségével azonosul. Az osztrák politikai
közéletben a NATO-csatlakozás megítélésében megfi gyelh€tő különbség
ellenére egyetértés van az Európai Uniós tagságból és a közös kül-és
biztonságpolitikából eredő felelősség vállalása terén.

A rövid áttekintés alapján az osztrák hailügyben bekövetkezett vál,
tozásokbóI az. alibbí következíetések vonhatók le :

' Annak ellenére, hogy egy semleges államról van szó mindig is aktí-
van részt vettek a nemzetközi fegyveres konfliktusok megoldásának
katonai erővel való támogatásában;

' Az osztrák katonai vezetés gyorsan és hatékonyan reagálí az kíbívá-
sokra;

' Az Eu-tagság olyan katonai és biztonságpolitikai szerepvállalást kí-
ván a tagoktól, amely alól a jogilag még mindig semleges államok sem
vonhadák ki magukat;

' A nemzeti bizonságpolitikai érdekek képviselete nem képzelhető el a
közös védelmi feladatokban való részvétel nélkül;

' Az osárák védelmi stratégia az elmúlt évtizedben a terülewédelemtól
eljutott az európai közös védelemben való szerepvállalásig;



. Ausztriában sem sikerült még me8teremteni a nemzetközi feladatok
követelményei és a biztosított költségvetési források egyensúlyát.
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