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A NATO tagjai, így Magyarország számára is a különbözõ válságreagáló mûveletek jelentet-

ték a katonai képességek alkalmazásának fõ irányvonalát. E mûveletekbõl kiemelkedett az

iraki és az afganisztáni hadszíntér, ahol felkelés elleni mûveletek zajlottak. Az ilyen, szövetsé-

ges kötelékben folytatott mûveletek a katonai erõ egy speciális alkalmazási módját jelentik.

Nem fedik le a katonai képességek teljes spektrumát, de a felgyûlt tapasztalatok választ adhat-

nak a változó kor változó hadviselésének kihívásaira. Elenyészõ az esélye, hogy a közeljövõben

hadseregcsoportok fognak találkozóharcot vívni. A kisalegységekkel folytatott, precíziós légi-

csapásokkal és valós idejû felderítési adatokkal támogatott összecsapások esélye azonban

emelkedõ tendenciát mutat. A tanulmány a felkelés elleni mûveletek vezetésre gyakorolt hatá-

sainak bemutatásával kíván hozzájárulni a jövõ haditevékenységeinek sikeres megvívásához.

A Magyar Honvédség mindennapi feladatteljesítése országunk déli határán részben

eltereli a figyelmet a közelmúlt hadmûveleti tapasztalatainak feldolgozásáról. Az

elmúlt másfél-két évtized nemzetközi összefogáson alapuló mûveletei, valamint a

közelmúlt ukrajnai történései azonban a tapasztalatok feldolgozására, illetve a már

megtörtént, vagy éppen kibontakozóban levõ események megismerésére inspirál-

nak. Utóbbi téma kapcsán a hiteles források még korlátozhatóan hozzáférhetõek, de

a NATO – így a Magyar Honvédség – részvételével lezajlott és folyamatban levõ fel-

kelés elleni mûveletek irodalma szerteágazó.
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A felkelés elleni mûveletek végrehajtása során a konvencionális erõk, fõleg a

szárazföldön, általában beépített területen, vagy különleges terepviszonyok között

harcolnak a szembenálló féllel. Kapcsolatba kerülnek a civil lakossággal. Szembesül-

nek a gátlást nem ismerõ ellenség minden piszkos trükkjével (robbantásos és öngyil-

kos merényletek, gyerekkatonák, lakosság használata pajzsként stb.). Tevékenysé-

gük a helyi és nemzetközi politika útvesztõiben, sokszor céltalannak látszó intézke-

dések foganatosításával zajlik, jelentõs médiafigyelem kereszttüzében. Az ellenség és

a saját erõk elhelyezkedése nem választható el a térképen egyetlen hullámos vonal-

lal! Nincs biztosítási öv, fõ és mögöttes harcterület. A szárnybiztosítás és a tartalékok

alkalmazása új értelmet nyer. Az ellenség a legtöbb esetben nem azonosítható egyér-

telmûen.

Egy 2008-as tanulmány összefoglalta, hogy a felkelõkkel, irreguláris erõkkel

szemben álló hagyományos katonai erõ legyen kellõ létszámú, erõs. „Szolgálja és

védje”
3

a helyi lakosságot. Legyen megfelelõen képzett és felszerelt. Jól vezetett.

Fegyelmezett. Felkészült a helyes, pontos, összehangolt csapások végrehajtására és a

nem halálos eszközök alkalmazására egyaránt. Nagyfokú mobilitással rendelkezik.

Szervezeti felépítése lehetõvé teszi a kisalegységek rugalmas alkalmazását. Képes

együttmûködni más, nem katonai szervezetekkel. Alkalmas a helyi lakosság bizal-

mának elnyerésére. Képes kihasználni a hálózatalapú hadviselés elõnyeit. (Gompert

David C. et al. 2008, 176.)

A fenti állításokat nem vitatva, azokkal egyetértve, a szerzõ a hadtörténelem-

bõl kiragadott példákkal igyekszik alátámasztani azokat a doktrinális elveket, ame-

lyek a felkelõk elleni mûveltek végrehajtásánál markánsan befolyásolják a vezetést,

irányítást.

A vonatkozó irodalom tanulmányozása során a levonható konzekvencia azon-

nal szembeötlik: a felkelés elleni mûveletek során is preferált vezetési megközelítés a

küldetésorientált vezetési személet. A hipotézis ilyen módon adott, a bizonyítás a fel-

vonultatott doktrínák és azok hadtörténelmi megközelítésén keresztül tervezett.

A témát doktrinális megközelítésben már feldolgozott szerzõk munkásságát alapul

véve, a szerzõ bemutatja a felkelés elleni mûveletek helyét a szövetséges

összhaderõnemi mûveletek rendszerében. Felvonultatja a meghatározó definíciókat.

Rövid történelmi áttekintést ad a felkelés elleni mûveltek már feldolgozott tapaszta-

latairól.

Aszimmetrikus hadviselés és a felkelés elleni mûveletek

Az aszimmetrikus hadviselés és a felkelés elleni mûvelet kifejezés közé szokás egyenlõ-

ségjelet tenni, de természetesen ennél árnyaltabb a kép. Forgács Balázs elemzése

az aszimmetrikus hadviseléssel kapcsolatban Clausewitz alaptézisével kezdõdik.

A porosz hadtudós a háborút erõszak alkalmazásaként fogalmazta meg, amelynek

célja, hogy akaratunkat az ellenfélre kényszerítsük. Forgács kiemeli a háború kettõs
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természetének clausewitzi elkülönítését, megkülönböztetve a direkt és az indirekt

hadviselést. Elõbbi fõ célja az ellenfél megsemmisítése, utóbbié pedig az ellenfél kifá-

rasztása. (Forgács Balázs 2008, 88–100.)

A katonailag gyengébb fél – logikusan – a vele szemben álló felet csak a kifárasz-

tás elve szerint képes legyõzni, mely nem feltétlenül csak a bevetésre kerülõ csapat-

csoportosítások „elkedvetlenedésében” ölthet testet, hanem a propaganda és/vagy

az információs hadviselés eszköztárával, az erõsebb fél lakosságának elrettentésével,

azon keresztül, annak politikai, vezetõ elitjére gyakorolhat hatást. (Bakos Csaba Attila

2014, 217.) (Porkoláb Imre 2015, o. n.)

Resperger István szerint az aszimmetrikus hadviselés: „Pontosan körvonalazott

politikai célok érdekében folytatott, gyakran több szervezet ideológiai, vallási, etnikai közössé-

gén alapuló katonai, és nem katonai mûveleteket, eljárások és módszereket alkalmazó közvetlen

és közvetett hatásokra építõ és egymás hatásait felerõsítõ, a biztonság különbözõ dimenzióinak

területét veszélyeztetõ harcmodor, fõként harcászati eljárás, melyek együtt hatásával kénysze-

ríthetjük akaratunkat az ellenségre.” (Resperger István et al. 2013, 25.) Másutt kiemeli,

hogy a „… hadmûvészet vezetõ területe a nagy háborúk megszûnése után a harcászati (takti-

kai) szint lett.” (Resperger István 2016, 43.) A harcászati szinten jelentkezõ, eseti vagy

tervezett fegyveres összecsapások sikere adja a hadmûvelet sikerét, kombinálva a nem

hagyományos hadviselés (például információs mûveletek) eszköztárával. Resperger

az aszimmetrikus hadviselést gyûjtõfogalomként javasolja használni, melynek – töb-

bek közt – része a felkelés elleni mûveletek is.

Jelen tanulmány szempontjából a szemben álló fél az úgynevezett felkelõk. Esz-

köztáruk a terrorista merényletektõl a hagyományos katonai akciókig terjedhet.

A felkelés maga, szervezett, gyakran ideológiailag motivált csoport vagy mozgalom

tevékenysége, mely a politikai változások befolyásolására vagy megelõzésére, illetve

egy országban (régióban) a fennálló hatalom megdöntésére irányul, elsõsorban a

lakosság meggyõzésével vagy kényszerítésével, erõszak és zavargások alkalmazásá-

val. (Mezõ András 2015, 89.)

A tapasztalat és a történelemszülte fogalmak értelmezése nyilvánvalóvá teszi,

hogy a felkelés súlypontja a lakosság, így az ellentevékenység fõ hangsúlya is ide

kell, hogy helyezõdjön. A felkelés elleni mûvelet környezete komplex. Dominál az

átfogó megközelítés elve, mivel a politikai szereplõk, az információs, a gazdasági, a biz-

tonsági környezet, a fizikai tényezõk és nem utolsó sorban a humán tényezõ

mind-mind hatással vannak a mûvelet sikerére. A katonai erõ önmagában nem meg-

oldás a felkelõk okozta válság megoldására. A katona civil-, kormányzati és nem kor-

mányzati szereplõkkel mûködik együtt. A parancsnok minden szinten szembesül

azzal, hogy a vertikális parancsuralmi rendtõl eltérõen, jellemzõen horizontális kap-

csolatokkal operálva, kooperálva kell és lehet a sikert elérni. Igaz ez az állítás abban a

megközelítésben is, hogy a felkelés elleni mûvelet politikai-stratégiai szintû, átfogó

cselekvésrendszer. Katonai értelmezésben alapvetõen hadmûveleti szintû fogalom.

(Mezõ 2015, 88–89.)

A kapcsolódó harcászati eljárások mind eszközül szolgálnak a teljes mûvelet

megvalósításhoz.

A hadmûveleti kategóriába tartozó fogalmak: a megtisztítás, a megtartás, az épí-

tés (clear, hold, build) tulajdonképpen a felkelés elleni mûvelet fázisai. A kapcsolódó
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harcászati szintû tevékenységek jellemzik a vonatkozó idõszakot, de a szaggatott

vonalakkal jelzett kapcsolódási pontok (l. 1. ábra) érzékeltetik, hogy a felkelõk elleni

mûveletek során alkalmazott feladatrendszerek átfedésben lehetnek. A sikeres fellé-

pés a helyzethez igazodó eljárások alkalmazásával érhetõ el. (Mezõ András 2015,

91–92.)

A felkelés elleni küzdelem – kiterjesztve a válságokra általánosan is – azt jelenti,

hogy a katonai erõ más erõforrásokkal együtt kerül alkalmazásra. Jellemzi egyfajta

rendészeti tevékenység, de a konvencionális támadó, vagy védelmi mûveletek is sze-

repet kapnak. A résztvevõ erõknek meg kell érteniük a lakosság problémáit, fel kell

tárniuk azokat a tényezõket, melyek a felkelõknek kedveznek. A szembenálló fél

fejével gondolkozva kell a helyzetet saját javukra fordítani. (Porkoláb Imre 2015, 7.)

Fontos tényezõ, hogy a katonai vezetõk, parancsnokok tisztán értsék ezt a hely-

zetet és maguk a katonák is képesek legyenek ehhez alkalmazkodni. Továbbá, hiába

a szervezett, valóban katonai jellegû tevékenység végrehajtása, ha azt nem övezi

olyan, a közhangulatra ható intézkedések összessége, amelyek a biztonsági szektor

iránti bizalmat növelik. E bizalom nemcsak a mûvelet helyi szintjén értendõ. Idegen

országban tevékenykedve, a saját, kiküldõ nemzet össztársadalmi támogatásának is

mérhetõ hatása van a felkelés elleni mûvelet hatékonyságára. A szerzõ véleménye,

hogy a csak anyagilag ösztönzött katonai erõ nem képes tartós sikert elérni saját

hazájától távol, fõleg úgy nem, hogy a küldõ nemzet tudatában sincs tevékenységé-

nek fontosságával.
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1. ábra.

A felkelés elleni mûvelet szakaszainak (hadmûveleti szint)

és a kapcsolódó harcászati eljárások kapcsolata

(Ábra forrása: Mezõ 2015, 92.)
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A múlt tapasztalatai

Történelmi korszakonként különbözõ számú szerzõ munkássága jelzi, hogy a nagy

háborúk mellett, vagy azok folytatásaként, esetlegesen egy hatalmi ûrben már meg-

jelentek a felkelõk elleni mûveletek, illetve annak kezdetleges formái. Az aluldoku-

mentáltság okaiként említhetõ, hogy a felkelõk (gerillák, partizánok, indiánok stb.)

ellen indított hadjáratok sosem voltak látványosak. Magukban hordozták a balsiker

esélyét. A nem katonai eszközök fontosabbak voltak. A katonák a legtöbb esetben

háttérbe szorultak. (Jobbágy Zoltán 2013/a, 15.)

A II. világháború utáni hatalmi újrarendezõdés, fõként a gyarmatok elszakadási

törekvései tették a felkelõk elleni küzdelmet a haderõk mindennapos feladataivá.

Jelentõs, korszakokon átívelõ tapasztalatok azonban a régebb múltban is születtek.

Jobbágy Zoltán egyik tanulmánya igazolja a felkelés elleni mûveletek történel-

miségét: Bernardo de Vargas Machuca, XVI. századi spanyol katonaember Indián

milicia címû, 1599-ben megjelent és 2008-ban angolul kiadott könyvét feldolgozva,

rávilágított napjaink és a régmúlt tapasztalatainak kapcsolatára.

Machuca az indián felkelõk ellen viselt, dél-amerikai tapasztalatait összegezte.

Külön fejezetet szentelt a katonai vezetõ szükséges képességeinek. Értekezett a

mûveletek tervezésérõl, szervezésérõl, továbbá megosztotta a hatékony harceljárá-

sokkal kapcsolatos gondolatait. A levont következtetés az, hogy több mint 400 éve is

fontos volt a tanulás és alkalmazkodás a helyi viszonyokhoz. A vezetõ, parancsnok

feladata kibõvült, átalakult. Felértékelõdött a civilekkel (legyõzöttek és lakosság) való

helyes bánásmód és a megfelelõ kommunikáció. Szerepet kapott a helyi erõk alkal-

mazása, a közös kiképzés és harc. (Jobbágy 2013/a, 17–18.)

A Napóleoni fiaskó

Felkelõkkel, helyi ellenálló csoportokkal szemben folytatott sikertelen mûvelet had-

történelmi iskolapéldája Napóleon Spanyolországi hadjárata. Hatalma teljében a

francia császár 300 ezer fõs serege élén vonult be az országba, az ellene fellázadt

városok leverésére. A spanyol reguláris csapatokat gyorsan szétverte, de a francia

katonák fél évtizeddel késõbb demoralizáltan, kimerülve, vesztesen hagyták el az

Ibériai félszigetet. Kudarcuk oka rávilágít a felkelés elleni tevékenység árnyoldalára

és arra, hogy a siker csakis a lakosság saját oldalra állításával és az ellenállók elszige-

telésével valósítható meg. A spanyol gerillák és a velük tökéletesen együttmûködõ

helyiek a francia erõk érkezése elõtt kiürítették a településeket, megmérgezték a

kutakat és felégették az élelmiszer- és takarmánykészleteket. A francia hadsereg

hiába ért el sikereket a spanyol haderõvel szemben, a szétszóródott csapattöredékek

egy-egy helyi gerillaszervezethez csapódtak. Késõbb, megerõsödve a reguláris erõk-

höz csatlakozva fordították maguk javára a háborút. A megszálló francia erõk elkö-

vettek minden olyan atrocitást, amely alapjaiban rendítette meg az egyébként békés

civileket: nõket erõszakoltak meg, legyilkolták a férfiakat, gátlástalanul rekviráltak.

A franciáknak tulajdonképpen három ellenséget kellett volna egyszerre legyõzni,

mégpedig a szervezetszerû spanyol haderõt, a portugálokkal megerõsített angol

expedíciós hadsereget és a gerillákat. A terület-megtartás miatt a franciák kénytelenek
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voltak kis létszámú helyõrségeket, erõsségeket létrehozni, de ezek szûk környeze-

tükben sem értek el sikereket. A helyõrségek közti meneteket, az utánpótlást a geril-

lák rajtaütései ellehetetlenítették. Az elkeseredett francia büntetõakciók csak rontot-

ták a helyzetet. (Jobbágy Zoltán 2013/b, 29–30.)

Clausewitz a félszigeti háborút olyannyira fontosnak tartotta, hogy külön fejeze-

tet szentelt neki, továbbá több alfejezetben is utalásokat tett a népi támogatást bíró

felfegyverzett csoportok hadmûveletekre gyakorolt hatásaira. A spanyolok kitartó

harcát a háború természetes, hadászati szempontból nem elhanyagolható megjele-

nési formájaként említette. Népfelkelésnek nevezte. A népháborút pedig a harc meg-

vívásának eszközeként kezelte, mely csak akkor lehet sikeres, ha ahhoz kedvezõ fel-

tételek is párosulnak:

– „a háború a népháborút folytató ország területén legyen;

– a háború ne legyen egy csatával vagy ütközettel eldönthetõ;

– a hadszíntér legyen nagy kiterjedésû;

– a nép jelleme kedvezzen a népháborúnak;

– az ország felszíne legyen változatos és nehezen járható.” (Jobbágy 2013/b, 30.)

Látható, hogy Clausewitz állításai értelmet nyernek a majd kétszáz évvel késõbbi

iraki és afganisztáni hadszíntéren is. A porosz szerzõ gondolatait leporolva a ma

katonai vezetõjének a szemben álló fél lehetõségeit befolyásoló tényezõként kell a

fentiekre tekinteni. A területet kontrolálni képes, a felkelõket „összeterelõ”, azokat

leküzdeni igyekvõ, mellette a helyi lakosság „jellemét” formálni akaró eljárás lehet a

siker kulcsa.

Roger Trinquier

Indokínában és Algériában szerzett tapasztalatait és a levont tanulságokat adta közre

a Modern hadviselés címû, 1961-ben kiadott munkájában. Összegezte azokat az elmé-

leti és gyakorlati teendõket, amelyek szerinte szükségesek a felkelõk legyõzéséhez.

A Trinquier-i, úgynevezett „modern konfliktus” az adott ország egész lakosságát

érinti. A felkelõk támogatási, logisztikai igényei, valamint a biztonsági erõk tevé-

kenysége egyaránt a helyi populáció szintjén jelentkezik. Fontos, hogy a kormányol-

dal egyértelmûen ismertesse céljait. (Trinquier, Roger 1985, 49–50.)

Trinquier elsõdleges szempontnak tartotta a lakosság védelmét. Nézete szerint

az állampolgár a legfontosabb faktora a konfliktusnak. Szorgalmazta egyfajta ellen-

felkelõ, informátor, köznapi nyelvhasználatban „besúgó-hálózat” kiépítését a lakos-

ság szintjén, amely nagy segítsége lehet a hírszerzõ rendszernek. (Trinquier 1985,

29–34.)

A beérkezõ információk azonnali kihasználására készenléti erõket javasolt meg-

alakítani, amely szorosan együttmûködve a rendõri szervekkel, egyfajta „forrónyo-

mos” tevékenységet folytatva nemcsak hagyományos katonai akciókat hajtanak

végre, hanem készek és képesek akár rejtett, fedett letartóztatásokra is. (Trinquier

1985, 35–39.) Az alapos felkészülés és hatékony irányítás megvalósításához Trinquier

szükségesnek tartja, hogy a legmagasabb parancsnoki szintek a mûveletek minden

fázisában vegyenek részt. (Trinquier 1985, 92–93.)
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A gerillaellenes tevékenység alapja a felkelõk élelemtõl való megfosztása. Meg-

valósításához a „rácsozás” (quadrillage) nevet viselõ taktikát javasolta, mely mai érte-

lemben a blokkírozás-kutatás (cordon and search) módszernek felel meg, kiter-

jesztve a már átvizsgált területek õrzés alá vonásával. A blokád alá vont területet a

felderítés információi alapján, a felkelõk elhelyezkedésével összhangban tartja cél-

szerûnek kialakítani. Õrhelyek kialakításával kell a lakott településeket védeni.

A lezárt területeken elsõdlegesen a rendõri erõk feladata az ellenséges szervezet fel-

göngyölítése és a lakosság védelmének megszervezése. A „rács” stabilitását a már

megszállt és átvizsgált területeken a helyiekbõl megszervezett õrség kell, hogy bizto-

sítsa, így felszabadítva az erõket a további tevékenység végrehajtására. Az erõk jelle-

gét tekintve Trinquier három típust különböztetett meg:

– Rácserõk: feladatuk a települések védelme. Alapvetõen rendészeti tevékeny-

ség a lakosság biztonságának fokozása érdekében.

– Köztes erõk: jól képzett, bázisoktól távol élni képes csapatok, melyek képesek

nagy területen szétszóródni. Elsõsorban járõrtevékenységgel, ideiglenes ellen-

õrzõ-áteresztõ pontok üzemeltetésével, célzott kutató tevékenységgel operál-

nak. Képesnek kell lenniük gyorsan újracsoportosulni, ha jelentõs harcérint-

kezés alakul ki az ellenséges erõkkel. Fontos feladatuk a helyi erõk megszer-

vezése és csatasorba állításuk.

– Beavatkozó erõk: elit csapatok, amelyek képesek az ellenséges fegyveres cso-

portokat és bandákat a nehezen megközelíthetõ menedékterületükön megtá-

madni és elpusztítani. (Trinquier 1985, 90–91.)

Trinquier felhívja a figyelmet a konvencionális katonai mentalitás hibáira. A nagy-

szabású mûveletek, valamint a hagyományos nehézfegyverzet használata nem vezet-

het sikerre. Elõbbi, az elõkészítési fázis hosszú volta miatt kitudódhat, veszélyeztetve

a saját erõket. Utóbbi pedig felesleges járulékos veszteségeket idéz elõ, mely lakos-

sági bizalomvesztéshez vezethet. (Kemény János 2014, 85–91.)

A felkelõk elleni tevékenység menetét, a harcászati szintû folyamatokat és a tel-

jes hadmûveleti területre vonatkozó meglátásait külön fejezetben részletezte. Írt a

hadmûveleti terület célszerû felosztásáról. Területenként külön-külön foglalkozik a

„rácsozás” taktikai elve mentén megvalósítandó lépésekkel. Kiemeli, hogy az egyes

szektorokban operáló egységeknek képesnek kell lennie a kijelölt földrajzi határaikat

szükség szerint átlépni. Csak a következetesen és türelmesen végrehajtott mûvele-

teknek lehet sikere. Trinquier utal arra, hogy a gerilla (felkelés) elleni harc kezdetben

a hadnagyok és fiatal századosok harca, de hangsúlyozza a jól koordinált, gyors dön-

tésekre képes magasabb parancsnokságok szerepét is. (Trinquier 1985, 67–93.)

David Galula

A tunéziai születésû francia katonatiszt, változatos életúttal a háta mögött vetette

papírra gondolatait Felkelésellenes hadviselés (Elmélet és gyakorlat) címû, 1964-ben

kiadott könyvében. Harcolt a II. világháborúban. Szolgált az 1940-es évek végi Kíná-

ban (a kínai polgárháború végsõ szakaszában), majd ugyanott késõbb katonai attasé.

ENSZ megfigyelõként tevékenykedett Görögországban (a görög polgárháború végsõ
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szakasza), majd az 1950-es évek második felében az algériai függetlenségi háborút

tapasztalta meg testközelbõl. (Galula, David 1964, V. [elõszó alapján])

Mûve a tapasztalatok sallangmentes, célszerû példákkal illusztrált gyûjteménye,

mely közérthetõ stílusa miatt méltán alapja napjaink doktrínáinak is. A megfogalma-

zott fõ elvek módosításokkal, fõként kiegészítésekkel alkalmazhatóak a jelen korban is.

Tárgyalja az egységes politikai-katonai vezetés elvét, a katonai erõ alávetett jel-

legét. A „forradalmi háború” szerinte 20 százalékban katonai és 80 százalékban politi-

kai akciót rejt magában. Magasabb szinteken tanácskozó jellegû parancsnokságot,

vezetõséget javasol, ahol a jelen levõ szervezetek méretüknek és jellegüknek megfe-

lelõen képviselik magukat, de kiemeli a végrehajtó szinteken szükséges integrált tör-

zsek fontosságát is. Hangsúlyozza, azt a napjaink doktrínáiból részben hiányzó elvet,

hogy egy szervezet mûködése nagyban függ a résztvevõ tagok minõségétõl. A saját

szerepét túlhangsúlyozó elem, vezetõ rontja a közös erõfeszítést. Az egységesen

értelmezett doktrínákban látta a közös látásmód kialakításának eszközét. (Galula,

David 1964, 68.)

Galula szót ejt a felkelés elleni mûveletben részt vevõ erõk összetételérõl, amely

alapvetõen gyalogsági, avagy lövész alapú. Korlátozott feladattal ugyan, de nem

mond le a nehézfegyverzetrõl. Ír a parancsnokok és a beosztott katonák gondolko-

dásmódjának átformálásáról. A „megsemmisítés központú” hagyományos katonai

gondolkodás szerinte öngyilkossággal ér fel a felkelõk elleni küzdelemben. Elsõdle-

ges fontosságúnak tartja olyan vezetõk kiválogatását, akik készek elfogadni a meg-

változott helyzetet, azokkal szemben, akik esetlegesen már harci tapasztalattal bír-

nak. (Galula, David 1964, 70.)

Felhívja a figyelmet arra, hogy a parancsnoknak folyamatosan értékelnie kell

helyzetét, mivel csak így tudja ellenõrzése alatt tartani és megvívni ezt a sajátságos

háborút. Az alkalmatlan vezetõket el kell távolítani, a rátermetteknek viszont nagyobb

mozgásteret kell biztosítani. (Galula, David 1964, 73.)

A brit tapasztalatok

A brit katonák fõ feladata sokáig a birodalom terjeszkedésének támogatása, majd

belsõ rendjének folyamatos fenntartása volt. Késõbb a brit érdekek szerint, a volt

gyarmati területeken hol rendteremtõ, hol mentor-tanácsadó szerepben gazdagítot-

ták tapasztalataikat egy a regnáló rezsimmel szemben folytatott fegyveres ellenállás

leverésében. A brit hadsereg így az évszázadok alatt egy felkelés elleni haderõvé vált.

(Resperger et al. 2013, 190–191.)

A viktoriánus korban (1837–1901) a hatalma és kiterjedése csúcspontján levõ brit

birodalmi érdek, mintegy automatizmusként a brit értékek közvetítõjévé tette a gyar-

matokra delegált civil hatóságok vezetõit és a katonai parancsnokokat. Kereskedõ szel-

lemiségben mindenhol hosszú távú megoldásokat kerestek, abszolút kerülve a helyi

lakosság magukra haragítását. A rendvédelem magvát jelentõ gyarmati katonaság fel-

adata az ellenség teljes és/vagy részleges megsemmisítése helyett az átmeneti zavargá-

sok elnyomása volt. Az alkalmazott erõ mindig arányban állt a fenyegetéssel és az

ezzel kapcsolatos döntések helyi szinten születtek. A homályosan megfogalmazott,

vagy inkább társadalmilag kódolt elvárások szabályozta, önálló döntés kultúrája a
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minimális (katonai) erõ alkalmazását a haderõ mindennapjainak részévé tette. Kezdet-

ben például az Észak-Írországba küldött brit csapatoknak sem voltak bevetési szabá-

lyai (Rules of Engagement – ROE). (Jobbágy – Czeglédi 2016, 88–89.)

A minimális katonai erõ alkalmazásának elve és az önálló döntéshozatal gyakor-

lata csak hatékony és jól mûködõ civil–katonai kapcsolatok megléte esetén mûköd-

het. A brit haderõ sikeresen és barátilag mûködött együtt a civil birodalmi tisztvise-

lõkkel. A tisztviselõk iránymutatását követve a tisztek megértették, hogy a kis hábo-

rúk sikere megköveteli a civil iránymutatást. A katonai erõ ugyan tudja kezelni a

tüneteket, de annak okai felszámolásához a civil közigazgatás szükséges. Tulajdon-

képpen a gyarmati kis háborúk, felkelés elleni tevékenységek során szerzett tapaszta-

latok képezik alapját a brit küldetésorientált vezetésnek, azzal a mélyen gyökerezõ

eredménnyel, hogy a brit katonák alacsonyabb szinteken nem várnak a parancsra,

hanem amennyiben szükséges, bátran kezdeményeznek. (Jobbágy–Czeglédi 2016, 90.)

A brit csapatok (tulajdonképpen egy hadosztálynyi erõ) tapasztalataikat tökéle-

tesen a cél érdekébe állítva Irakban látványos sikereket értek el Bászra körzetében.

A harctevékenységek végeztével azonnal tettek lépéseket a közigazgatás helyreállí-

tására. Javították a közbiztonságot. Újraindították az iskolákat és a lakossági egész-

ségügyi intézményeket. Felvették a kapcsolatot a helyi törzsi és vallási vezetõkkel.

Politikai szinten rendezni igyekeztek a helyi sérelmeket. A kölcsönös bizalom jele-

ként járõreik gyalogosan (sisak és repeszálló mellény nélkül) járõröztek. Késõbbi

kudarcuk a civil és a katonai vezetés közti súrlódásokból, saját doktrínájuk nem

követésébõl és a helyi erõk nem megfelelõ alkalmazásából eredt. (Resperger et al.

2013, 201–202.)

A vietnámi háború

Nehéz, ha nem lehetetlen az Amerikai Egyesült Államok II. világháború utáni törté-

netében olyan idõpillanatot találni, ahol az amerikai katonák (tengerészgyalogosok)

egytõl-egyig a bázisaikon tartózkodtak volna és nem éppen a demokráciát próbálták

volna exportálni. Felkelésellenes tevékenységük a politikai akarat hiányában leg-

többször kudarcba fulladt, de a felgyülemlett tapasztalatokat folyamatosan beépítet-

ték doktrínáikba és kiképzési tevékenységükbe.

Amerikai katonák tevékenykedtek mentor, tanácsadó szerepben a Fülöp-szige-

teken 1947-tõl. Az újjászervezõdõ görög haderõt támogatták a kommunista felkelõkkel

szemben 1945–49 között. A konvencionális mûveletek mellett jelentõs gerillaellenes

tevékenységet fejtettek ki Dél-Koreában 1950-tól 1953-ig. Legismertebb felkeléselle-

nes tevékenységük viszont a Vietnámi háborúhoz köthetõ. A katonai beavatkozás

1965-tõl 1973-ig tartott, de már 1956-tól amerikai katonák képezték ki és szerelték fel

a dél-vietnámi erõket. (Daugherty, Leo J. 2003, 17.) 1962-tõl zöldsapkások (különleges

mûveleti erõk) tartózkodtak a térségben, hogy a kormányerõket és a helyi milíciákat

felkészítsék. (Daugherty, Leo J. 2003, 24.)

A háború részletes ismertetése nélkül elmondható, hogy a dél-vietnámi kommu-

nista felkelõ csapatokat nem sikerült elszigetelni. Létszám-utánpótlásuk, fegyver és

lõszerellátásuk Laoszon és Kambodzsán keresztül folyamatos és tulajdonképpen

zavartalan volt. (Birtle, Andrew J. 2006, 363.)
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A vereséggel felérõ kivonulás ellenére rengeteg tapasztalattal gazdagodott az

amerikai haderõ. A szervezet szintjén kimutatható a folyamatos tanulás és új mód-

szerek alkalmazása. A saját területén gyorsan mozgó, a terepet rendkívül jól kihasz-

náló ellenség ellen a hagyományos amerikai felfogás szerinti tüzérségi és légi csapá-

sok nem vezettek sikerre. Ennek legkézenfekvõbb oka, hogy a sûrû dzsungelben a

tûzharcra általában 45–50 méteren belül került sor. Bevezették az ellenség gyalogsági

össztûzzel való lefogását, majd a tûzfölény kivívása után próbálkoztak, ha kellett

kúszva, átkaroló, bekerítõ manõverrel. Elrendelték az ellenség éjszakai üldözését.

Persze az ellenállás is fejlõdött. Növekedett a szembenálló fél tûzereje, állásait

egyre jobban megerõsítette, alagutakat használt. A „dzsungelháború trükkje” az el-

lenség lehetõ legkevesebb katonával való felkutatása, a maximális tûzerõ alkalmazá-

sa lett. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kis létszámú járõrök keresték az ellensé-

get, majd annak elszigetelését helikopteres légideszantokkal hajtották végre. Záró

mozzanatként légi és tüzérségi tûzcsapásokkal igyekeztek megsemmisíteni azt. Ter-

mészetesen ez az elv a végrehajtó szinten csökkentette a támadószellemet és azzal a

hátránnyal járt, hogy a legkisebb szintû taktikai manõver továbbra is elképzelhetet-

len volt tüzérségi elõkészítés nélkül. A kiadott iránymutatások ellenére számos tiszt

vonult vissza az éjszaka leszállta elõtt, így ellehetetlenítve az ellenség bekerítésére

tett lépéseket. A hatalmas tûzerõ használata járulékos veszteségeket okozott, me-

lyekre magyarázatot a stratégiai vezetés nem talált. Így, nemcsak helyi szinten, de a

hátországban is ellenszenvet váltott ki. Az alulmotivált parancsnoki állomány a hely-

zethez jól igazodó taktikai eljárást is képes volt ellehetetleníteni. (Birtle, Andrew J.

2006, 381.)

A harcászati szinten jellemzõ keresõ-kutató mûveletek a falusias környezetben

hosszú távú sikert nem eredményezhettek, mivel túl sok településhez, túl kevés erõ

állt rendelkezésre. Egy-egy település izolálása és annak felderítése, hogy az valóban

támogatja-e a szembenálló felet, rövid idõ alatt nem volt megvalósítható. Kont-

ra-produktív hatása volt annak az intézkedésnek is, hogy dél-vietnámi kormányerõk

és az amerikai katonák is gond nélkül felgyújthatták azokat a létesítményeket (kuny-

hókat, házakat) amelyeket vietkong utánpótlás-bázisnak gondoltak. Hiába épített az

amerikai hadsereg utakat, iskolákat, templomokat, állított helyre egészségügyi intéz-

ményeket, foglalkozott az iskoláztatással, az ellenállás csak fokozódott. (Birtle, Andrew J.

2006, 391–403.)

Amerikai értékelés szerint, az elhibázott politikai akarat és hezitáló magatartás

inkább volt a sikertelenség oka, mint saját doktrínájuk nem követése. A demokrati-

kus Vietnám megteremtésének illúziója elbukott a rossz stratégiai módszereken, a

dél-vietnámi kormányzati szervezetek alkalmatlanságán és az amerikai politikai elit

korlátozott háború elmélete miatt. (Birtle, Andrew J. 2006, 405–407.)

Szovjet tapasztalatok – Afganisztán

A NATO-tagállamok felkelés elleni tapasztalatai, a nemzetközi terrorfenyegetett-

ségre adott válaszként, Afganisztánban keletkeztek. Az ENSZ-felhatalmazással életre

hívott Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõ (ISAF) vezetését 2003. augusztus

11-én vette át a NATO. A napjainkban is folyamatban levõ Eltökélt Támogatás
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(Resolute Support) mûvelet 2015. január 1. óta zajlik. Ismert történelmi tény, hogy a

szovjetunió „Vietnámja” szívós, kitartó népcsoportok otthona, ahol a változás elõidé-

zése nem kis kihívás elé állította és állítja a nemzetközi erõket.

A szovjet csapatok afganisztáni tapasztalataival foglalkozó egyik legjobb össze-

foglaló a brit felkelésellenes doktrínában található. Kudarcuk oka volt, hogy nem

értették meg az afgán kultúra ellenállását bármely elnyomó hatalommal szemben.

A mudzsahedek lakossági támogatását nem voltak képesek ellensúlyozni. Nem

használták ki a szembenálló felek közötti nézetkülönbségeket. Kabulból hiányzott

egy stabil, legitim, a helyiek által elfogadott kormányzás. A politikai és katonai erõfe-

szítéseket nem hangolták össze. A felderítési információkat nem voltak képesek kiak-

názni, csak „kutasd fel, semmisítsd meg” típusú mûveleteket alkalmaztak. A helyi

lakosság igényeivel nem törõdtek, így az ellenállók utánpótlási bázisait és kommuni-

kációs csatornáit sem támadták.

Nem állt rendelkezésre a megfelelõ létszám.
4

Maximum 120 ezer szovjet katona

tartózkodott a térségben, plusz 70–80 ezer fõ helyi biztonsági erõ. A szovjet vezetés

hibázott továbbá a kiküldött csapattestek megválogatásakor is. A 40. expedíciós had-

testben rengeteg közép-ázsiai származású katona (üzbég, tádzsik, türkmén) szolgált,

ami fokozta az ellenállást, mivel e nemzetek a pastuk õsellenségeinek tekinthetõek.

A hadsereg sorozott jellege miatt alulmotivált volt. Az állomány sûrû váltása pedig

ellehetetlenítette a még mûködõ folyamatok továbbvitelét.

A szovjet stratégiai kommunikáció (információs mûvelet) is hibás volt: a veszte-

ségeket jelentõsen aluljelentették, ami késõbb a saját hátországban generált ellenál-

lást az intervencióval szemben. (Lengyel Gábor 2010, 102.)

A felkelés elleni mûveletek vezetése

A clausewitzi értelmezésben „köd- és felhõszerû lényhez” hasonló, sehol sem össz-

pontosuló népháború (mai terminológia szerint: felkelés), mely az idõ múlásával az

ellenségben egyre nagyobb aggodalmat kelt, csak és kizárólag egységes civil–katonai

fellépéssel, az erõforrások összehangolt, jól koordinált felhasználásával kezelhetõ.

(Jobbágy Zoltán 2013/b, 30.) A történelmi tapasztalatok feldolgozásával készült, nap-

jainkra letisztult fogalomrendszer, a megoldási módszerek kidolgozottsága elvi síkon

lehetõvé tenné a sikeres felkelés elleni fellépést bárhol a világon. Sikere nagyban

függ a világos célokkal rendelkezõ politikai vezetéstõl. Elsõdlegessége ugyanolyan

alapelv, mint hogy a stratégiai súlypont a lakosság támogatásának megszerzésén

van. Kulcsfontosságú a felkelõk elszigetelése. A kormányzat legitimitásának megtar-

tása. „Ezeket a célokat szolgálja a hatékony felderítés és hírszerzés, a kormányzati erõfeszítések

összehangolása, az erõkifejtések egysége, az elhúzódó hadjárat költségeinek és terheinek tudo-

másul vétele, a biztonsági erõk részérõl az erõszak törvényes keretek között tartása, a helyi biz-

tonsági és kormányzati szereplõk növekvõ szerepvállalása, a rugalmas és gyors tanulás és

alkalmazkodás a megváltozó helyzetekhez.” (Mezõ András 2015, 89.)
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4 British Army Field Manual Vol. 1 Part 10 Countering Insurgency (2009)

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/16_11_09_army_manual.pdf (Letöltés ideje: 2016. augusztus 13.)



Az elõzõekben ismertetett alapelvek egységes értelmezése és ismerete ugyan

biztos receptet nem nyújthat egy-egy probléma orvoslására, de a gondolkodásmódra

egységesítõ hatással bír. Az FM 3-24 – a Mezõ Andrástól idézett, sikert biztosító

tényezõkön túl – kiemeli és a stratégiai alapelvek közé emeli a decentralizáció fontos-

ságát (empower the lowest level). Egyértelmûen leírja, hogy a helyi parancsnok ren-

delkezik a pontos helyzetértékeléshez szükséges információkkal. Az elöljáró felelõs-

sége, hogy biztosítsa a felértékelõdött hírszerzési és felderítési adatokhoz való hozzá-

férést,
5

mely alapját képezi a hatékony harcászati tevékenységnek, de hatással van a

civil–katonai kapcsolatokra is.

A küldetésorientált vezetés (mission command) filozófiája és kultúrája lehet alkal-

mas a felkelés elleni mûveletek vezetésére is. Fõ jellemzõje, hogy az elérendõ cél, a

kívánt hatás meghatározásán túl a végrehajtás mikéntjét az elöljáró csak a koordiná-

cióhoz szükséges minimális mértékben szabályozza. Biztosítja továbbá a szükséges

támogató és megerõsítõ erõforrásokat. A magas fokú motivációval rendelkezõ beosz-

tott parancsnoki állomány, felvértezve az elöljáró elgondolásának ismeretével, képes

saját tevékenységét a magasabb cél elérése érdekében összpontosítani. Tapintható a

kölcsönös bizalom beosztott és felettes, azonos szinten levõ és az együttmûködõ sze-

replõk között. Felkelés elleni mûvelet esetén a helyi szinten keletkezõ információk,

az ott folyó interakciók és ebbõl fakadóan a gyors döntések által nyerhetõ harcászati

siker, különösen indokolttá teszik a kezdeményezõ, cselekvõképes szervezeti és

vezetési kultúra meglétét. (Lippai Péter 2009. 30–31.)

A felkelés elleni mûvelet sikerét befolyásoló alapelveken túl néhány jól azonosít-

ható tényezõ különösen a vezetést befolyásolja. A teljesség igénye nélkül ezek az

alábbiak:

– a politikai és katonai vezetés egysége;

– az erõk széttelepítettsége;

– a folyamatosan változó mûveleti környezet;

– az összetett, párhuzamosan folyó tevékenységek;

– a szövevényes kapcsolati rendszer;

– a járulékos veszteségek kerülése;

– a szokásosnál nagyobb parancsnokság és törzs szervezetek;

– a hagyományos és különleges mûveleti erõk együttmûködése. (Resperger et

al. 2013, 229.)

Kiss Álmos Péter a politikai és katonai vezetés egységével kapcsolatban hangsú-

lyozza, hogy a civil kontrollnak erõsebbnek kell lennie, mint egy hagyományos

háborús helyzetben. A csúcsvezetõnek egyfajta operatív csoporton keresztül kell irá-

nyítania a biztonsági erõk, a hatóságok, a kormányzati és nem kormányzati szerve-

zetek tevékenységét. A katonai parancsnokoknak el kell fogadniuk a szorosabb

gyeplõt, ellenben harcászati szinten – a politikai célkitûzéseket értve – elvárás az

aktív, kezdeményezõ hozzáállás, mert elõre megírt utasításokkal minden helyzet

nem kezelhetõ. (Resperger et al. 2013, 233–234.)
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5 A felkelés elleni mûvelet felderítési kérdéseirõl lásd bõvebben: Resperger et al. 2013, 286–307.
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A tenni akaró, cselekvõképes alsó szintû vezetés hangsúlyosan a küldetésorien-

tált vezetés kultúrájában lelhetõ fel.

A résztvevõ katonai csapatcsoportosítások a kötelékméretüknek megfelelõ –

hagyományosan értelmezett – harcterületnél jóval nagyobb földrajzi területen tevé-

kenykednek. Harcászati szinten több tevékenység jelentkezik egyszerre. A folyama-

tosan változó helyzet miatt nagy hangsúly helyezõdik a valós idejû iránykijelölésre,

egyfajta szituációhoz igazodó parancsnoki útmutatás megvalósítására.

Hadmûveleti szinten a megoldandó részfeladatok részletes tervezése lehetetlen.

Sokkal inkább az elvárt hatást kell a harcászati szint felé meghatározni. A tervezési

folyamatoknak – legyenek azok teljesek vagy részlegesek – biztosítaniuk kell a dön-

tések hátterének megértését. A parancsnok szándékának, elgondolásának helyzet-

hez igazodó kinyilvánítása így kulcstényezõ. Még a legjobban tervezett feladat is

hordoz magában váratlan eseményeket. A hiányos felderítési információ ártatlan

civil áldozatokat is okozhat. Felkelés elleni mûvelet során még a legalacsonyabb

szintû parancsnoknak is képesnek kell lennie olyan döntések meghozatalára, mely

pozitívan hat a mûvelet végcéljára.

Egy konvencionális mûvelet végrehajtásához képest a parancsnok sokkal szé-

leskörûbben mûködik együtt más fegyveres szervekkel, helyi biztonsági erõkkel.

Tárgyal, érintkezik, így befolyással van a helyi (vallási, politikai) vezetõkre, a kor-

mányzati szervek képviselõire, partnere a nem kormányzati szervek tisztviselõinek.

Kommunikációs tevékenysége szerteágazó, de közben óvatosan kell, hogy bánjon az

információk, felderítési adatok megosztásával.

A hagyományos katonai törzsszervezetek általában felduzzadnak, különösen

harcászati szinten.
6

A törzs segíti a parancsnokot szerteágazó kapcsolati rendszeré-

nek fenntartásában. Integrálja a megerõsítõ, támogató képességek képviselõit, vala-

mint a különbözõ kormányzati és nem-kormányzati szervek munkatársait. Hangsú-

lyos, hogy a hadmûveleti szintû parancsnokságnak a közép és hosszú távú problé-

mákkal kell foglalkoznia. Alacsonyabb harcászati szinteken a gyors, operatív döntés

és a kapcsolódó feladat kidolgozás elsõdleges fontosságú. (Galula, David 1964, 67.)

A különleges mûveleti erõk önálló tevékenysége általában összhaderõnemi

különleges mûveleti területen zajlik. E körzetek létrehozása megakadályozza a baráti

erõk közti esetleges zavarokat. A zajló különleges mûvelet ismerete és hatásai kihasz-

nálása a helyben maradó, általában hagyományos erõk felett rendelkezõ parancsnok

felelõssége, mely csak abban az esetben kivitelezhetõ, ha a tevékenység célja mind-

két fél számára ismert és az információk megosztása folyamatos.
7
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6 Szerzõ megjegyzése: A harcászati szintû törzsek „felduzzadásának” elve nem jelentheti azt, hogy irra-

cionálisan nagy létszámú törzseket tartunk alapállapotban rendszerben. A cél, hogy a mûködõ harcá-

szati szintû törzs képessé váljon megerõsítõ, támogató erõk integrálására, továbbá a kiterjedt kapcsolati

rendszer mûködtetésére, egyrészt összekötõkön, másrészt együttmûködõ kormányzati és nem kor-

mányzati szerveken keresztül.

7 FM 3-24 Insurgencies and Countering Insurgencies (2014) https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-24.pdf

(Letöltés ideje: 2016. augusztus 06.)



Következtetések

A felkelés elleni mûvelet magasan képzett rendészeti és/vagy katonai erõket kíván,

akik egyrészt képesek legyõzni a szembenálló fél fegyvereseit, másrészt hajlandóak

azonosulni a mûvelet válságot megoldani szándékozó tulajdonságának szemléleté-

vel. Gondolkodó és cselekvõképes katonákra van szükség, akik az egyik pillanatban

még barátságosan integetnek a helyi lakosság felé, hogy bizalmukat elnyerjék, de a

következõ pillanatban készek azonnal egy harcérintkezés felvételére. Csak a kiképzett

és speciálisan egy adott hadmûveleti környezetre felkészített katona lesz képes a

komplex kihívásokkal szembenézni, olyan környezetben ahol tettei komoly politikai

következményekkel járhatnak és kihathatnak az egész mûvelet biztonságára.
8

A felkészített katona, rendõr, kormányzati alkalmazott minõségi jelzõ csak

abban az esetben értelmezhetõ, ha a tanulás-alkalmazkodás elve a teljes rendszert

áthatja. A sokszor emlegetett politikai rendezés, vagy politikai célkitûzéseknek való

megfelelés elve értelmében már egy adott mûveltre való felkészülés idõszakában

fontos tisztázni az egyes szintekkel szemben elvárásokat. Õszinte, bizalmon alapuló

környezet nélkül, valós tartalmú célmegfogalmazásról nem beszélhetünk. A megfe-

lelõ, doktrinális elvekhez igazodó feladatértelmezés eredményezheti csak azt, hogy

az alsó szinteken elhelyezkedõ végrehajtó is motiválttá váljon.

A bevezetõben felvázolt feltételezés igazolást nyer. A küldetésorientált vezetési

filozófia hordozza magában azokat a lehetõségeket, melyek, adaptálva bármely

mûveleti környezetre, lehetõséget adnak a siker elérésére. Az átfogó megközelítés

elvén alapuló mûveleti környezet kezdeményezõ vezetõi szemléletet követel, mert a

saját erõ tevékenységét számos, legtöbbször a katonai parancsnok alárendeltségén

kívül esõ tényezõ befolyásolja.

A mûvelet sikere megköveteli a résztvevõ szervezetek együttmûködõ hozzáállá-

sát, ami a szükséges erõfeszítések egységes látásmód szerinti megközelítésén múlik.

Utóbbi erõsítése, a közös szemlélet formálása hangsúlyosan vezetõi feladat, mely

élénkítheti a siker eléréséhez szükséges folyamatokat, erõsítheti a személyes és a

több-nemzeti kapcsolatokat. Fontos megérteni, hogy a katonai erõ nem bír befolyás-

sal napjaink komplex kihívásainak teljes spektrumában. Különösen nem képes egy

felkelés jelentette probléma önálló orvoslására.
9

Napjaink európai eseményei, a fegyveres és alternatív eszközökkel elkövetett

merényletek, robbantások sejtetni engednek egy olyan forgatókönyvet, ahol a meg-

növekedett lélekszámú, beilleszkedésre képtelen néptömeg határainkon belülre

hozza mindazt, amit a szövetséges haderõk eddig csak másutt tapasztaltak. A fegy-

veres küzdelem, a fegyveres válságkezelés testet ölthet például számos európai

nagyváros peremkerületében, amelyek már napjainkban alkalmasak felfegyverke-

zett csoportok rejtésére, ellátására. Ilyen tekintetben – természetesen nem festve az

ördögöt a falra – fontos a tapasztalatok gyûjtése, feldolgozása és minél szélesebb
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8 British Army Field Manual 2009, 3-22.

9 AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency - COIN (2011)

https://info.publicintelligence.net/NATO-Counterinsurgency.pdf (Letöltés ideje: 2016. augusztus 02.)
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körben való ismertetése, annak érdekében, hogy a biztonságért felelõs intézmények

a kellõ pillanatban össze tudják hangolni tevékenységüket.

Az elõzõeken túlmutatóan – szinte már közhelyként – kijelenthetõ, hogy a biz-

tonsági környezet a 21. században nagyon kiszámíthatatlan. A bipoláris világrend

felbomlása után kialakult egyoldalú erõdominancia napjainkban újraértelmezõdik.

A felkelés, illetve a felkelés jellemzõivel bíró szervezõdés nemcsak helyi szinten tud

ellenállni a regnáló hatalomnak. A különbözõ terrorista szervezetek, vagy akár egy

esetleges állami szereplõ felkelést, felkeléseket szító tevékenysége más ország, konti-

nens, vagy sokadik fél területén, képes a globális hatalom birtokában levõ államokat

is megingatni.

Nyilvánvaló, hogy a jövõben a katonai erõknek elsõsorban válságokat kell kezel-

nie, természetesen nem lemondva egy hagyományos háború megvívásához szüksé-

ges képességekrõl. Azokra építve és folyamatosan figyelemmel kísérve a világban

zajló eseményeket lesz képes alkalmazkodó és tanuló szervezetként reagálni a jelent-

kezõ kihívásokra. A szervezet elemei, legfõképp a különbözõ szinteken elhelyezkedõ

vezetõk, a változás igényét megélve, konstruktív jellegû hozzáállást tanúsítva válhat-

nak csak a minõségi felkészülés kulcsává.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Bakos Csaba Attila (2014): Korunk változó hadviselésének hadelméleti alapja. Hadtudomány,

2014/ e-szám, pp. 210–218.

Birtle, Andrew J. (2006): U.S. Army counterinsurgency and contingency operations doctrine 1942–1976.

Washington, Center Of Military History United States Army, 2006.

Daugherty, Leo J. (2003): A vietnami háború napról napra. Debrecen, Hajja&Fiai Könyvkiadó, 2003.

Forgács Balács (2008): Káosz vagy rend a gerilla hadviselésben? Kommentár, 2008/1. szám, pp. 88–100.

Galula, David (1964): Counter-Insurgency Warfare, Theory and Practice. New York, Frederick A. Praeger,

1964.

Gompert, David C. et al. (2008): War by Other Means: Building Complete And Balanced Capabilities For

Counterinsurgency

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG595.2.pdf

(Letöltés ideje: 2016. augusztus 05.)

Jobbágy Zoltán (2013/a): A felkelõk elleni mûveletekrõl. Egy elfeledett klasszikus: Bernardo Vargas de

Machuca. Honvédségi Szemle, 2013/2. szám, pp. 15–18.

Jobbágy Zoltán (2013/b): Clausewitz és a felkelõk: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép

ereje. Honvédségi Szemle, 2013/3. szám, pp. 28–31.

Jobbágy Zoltán – Czeglédi Mihály (2016): Mission Command, Auftragstaktik és a szövetségi

összhaderõnemi mûveletek. Seregszemle, 2016/2. szám pp. 86–94.

Kemény János (2014): A felkelésellenes hadviselés lakosságközpontú elméletének fejlõdése

a XX–XXI. században. (Ph.D. értekezés) Budapest, 2014.

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/769/1/Kemeny_Janos.pdf (Letöltés ideje: 2016. augusztus 10.)

Lengyel Gábor: A szovjet csapatok kivonulása Afganisztánból – a vereség fõbb okai, a háború mérlege.

http://moszt.tti.btk.pte.hu/sites/moszt.tti.btk.pte.hu/ files/files/afganmoszt-gaborlengyel.pdf

(Letöltés ideje: 2016. augusztus 04.)

Lippai Péter (2009): A küldetésorientált vezetés lehetõségei és korlátai. Seregszemle, 2009/2. szám

pp. 30–44.

Mezõ András (2015): Felkelés elleni hadviselés a doktrínákban. Hadtudomány, 2015/e-szám, pp. 79–100.

CZEGLÉDI MIHÁLY: A felkelés elleni mûveltek vezetésének sajátosságai



Porkoláb Imre (2005): Aszimmetrikus hadviselés: az ortodox és a gerilla hadikultúra összecsapásai.

Hadtudomány, 2005/4. szám, pp. 188–193.

Porkoláb Imre (2015): A hibrid hadviselés elleni stratégia. Honvédségi Szemle, 2015/4. szám pp. 3–12.

Resperger István – Kis Álmos Péter – Somkúti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban.

Kis háborúk nagy hatással. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013.

Resperger István: Stratégiák és fogalmak háborúja, az aszimmetrikus hadviselés hadtudományi megköze-

lítése. Hadtudomány, 2016/e-szám pp. 37–50.

Trinquier, Roger: Modern warfare. A French View of Counterinsurgency.

http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/ModernWarfare.pdf

(Letöltés ideje: 2016. augusztus 14.)

48 HADTUDOMÁNY 2017/1–2.

KATONAI MÛVELETEK


