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Absztrakt 

A tanulmány a fenntartható fejlődés és a fenntartható nemzetvédelem fogalmát, 
rendszerelméleti eszközökkel elemzi és definiálja: „A veszélyeztetettséggel ará-
nyos nemzetvédelmi rendszer létrehozása a veszélyeztetettség növelésének kipro-
vokálása, illetve a gazdasági, a társadalmi és a természeti környezet károsítása, 
valamint fenntartható fejlődésének megakadályozása nélkül.” 
 
The study analyzes notion of sustainable development and sustainable national 
defense with tools of system theory, and define it: “Create a national defense sys-
tem which is proportional to dimension of endangerment, without increasing of 
endangerment, or damaging of economical, social and natural environment.” 
 
Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, fenntartható nemzetvédelem, rendszerelmélet, 
katonai rendszerek modellezése ~ sustainable development, sustainable national 
defense, system theory, modeling of military systems. 
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A „VALÓSÁG” című folyóiratban egy rendkívül érdekes tanulmány jelent meg 2004-ben, 
Turchany Guy és professzortársai tollából: „A fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság?” 
címmel [1]. A szerzők újszerűen közelítik meg a fenntartható fejlődés – manapság rendkívül 
divatos – fogalmát. Különösen figyelemreméltó a kultúra és civilizáció fejlődése és növeke-
dése közti összefüggések elemzése, illetve a vizsgálat dimenzióinak kiterjesztése a fejlődés és 
a növekedés negatív tartományaira. 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS A HÁBORÚK 
A fenntartható fejlődésnek van egy olyan aspektusa, amelyre a tanulmány csak utalást 

tartalmaz: „Vagy létezünk, s akkor magasra törekszünk, vagy nem törekedhetünk magasra — 
mert például katonai vagy gazdasági kényszerek merő vegetatív szintre korlátoznak bennünket 
—, s akkor létezésünk azonnal kérdésessé válik.” 

Igen! A háború és a hadsereg – bármennyire is szeretnénk ezt elfelejteni – elválaszthatat-
lan részét képezi a kultúrának és a civilizációnak, amióta az ősember először használta a kő-
baltát a szomszéd törzs területének vagy vadászzsákmányának megszerzésére. 

Az emberi kultúra és a civilizáció a területileg, vagy etnikailag elkülönült embercsopor-
tok – államok, népek, vallási csoportok – kultúrájának és civilizációjának egymásra épülésé-
ből és keveredéséből alakult ki. A történelem során egy-egy kultúra és a civilizáció fejlődésé-
nek fenntarthatóságát – azt, hogy hogyan, és milyen mértékben épült be az egyetemes kultú-
rába és civilizációba – igen gyakran éppen a háború és a hadsereg döntötte el. 

Néhány kiragadott példa. 
Gondoljunk csak a háborúk által elpusztított ókori városállamokra, vagy a spanyol hódí-

tók által feldúlt délamerikai indián birodalmakra, melyek kulturális és civilizációs eredménye-
iről jószerint csak a régészeti feltárások eredményeként szerezhettünk tudomást. 

Az, hogy a modern Európa elsősorban a római kultúra és civilizáció hagyományain alap-
szik, és nem a jóval korábbi görög, vagy egyiptomi mintákon, (például, az európai egyeteme-
ken ma is alaptárgy a római jog), az a római légiók hadjárataival is nagymértékben összefügg. 

De az Európai Unió létrejöttének előzményei között is jelentős szerep jutott a napóleoni 
háborúknak, illetve a francia-német szembenállás – az első és a második világháborúban ki-
csúcsosodó – tragikus következményeinek. 

A növekedés korlátait szemléletesen mutatja meg az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
között folyó fegyverkezési verseny „eredménye” – a reageni „csillagháborús” program csúcs-
pontja után a szovjet birodalom összeomlott. 

Végül, a fenntartható fejlődés érdekében létrejövő világméretű nemzetközi összefogás-
nak – így az Agenda 21-nek is – mintául szolgált a Hirosima emlékét nem feledő nagyhatal-
mak kezdeményezésére született atomcsend egyezmény. 

Több kutató is felhívja a figyelmet a háború, a béke és a fenntartható fejlődés szoros kap-
csolatára.  

David Krieger, például ezt írja: „Ahhoz, hogy felmérhessük a béke és a fenntartható fej-
lődés kilátásait, figyelembe kell vennünk korunk politikai, gazdasági, katonai és kulturális 
irányzatait”1  [2] 

Tobias Damjanov így fogalmaz: „Ha fenntartható fejlődést akarunk megvalósítani, ak-
kor a biztonság kérdését feltétlenül számításba kell vennünk. Ha kifejezetten a biztonság ha-

                                                
1 "In order to assess the prospects for both peace and sustainable development, we must take into account the 
broad global trends of our time: political, economic, military and cultural.”(a szerző fordítása) 
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gyományos értelmezésére koncentrálunk – ez a katonai meghatározás –, azt kell megvizsgál-
nunk, hogy a hadsereg összeegyeztethető-e a fenntarthatósággal.”2 [3]  

Az ENSZ 1992-es rio-i konferenciája jegyzőkönyvének [4] 24. alapelve pedig kimondja: 
„A háború önmagában rombolja a fenntartható fejlődést. Ezért az államok a fegyveres konf-
liktusok alkalmával figyelembe fogják venni a környezetvédelemre vonatkozó nemzetközi jogi 
előírásokat, és ha szükséges, együttműködnek annak továbbfejlesztésében.”3  

Mindezek ellenére, a fenntartható fejlődés elemzéséhez az ENSZ által ajánlott „indikáto-
rok” között [5, 6] a nemzetvédelemmel kapcsolatos mutatóval nem találkoztunk.  

Úgy gondolom, ezek az argumentumok kellően alátámasztják azt az igényt, hogy a fenn-
tartható fejlődés kutatásánál a fenntartható nemzetvédelem kérdései is szerepeljenek. 

Ezt indokolja a „VALÓSÁG”-ban megjelent tanulmány egy másik megállapítása is: 
„Mivel minden egyes jelenségcsoport több kontextusban vizsgálható, ugyanannak a jelenség-
csoportnak annyi meghatározása lehet, ahány összefüggésben tanulmányozzuk.”  

A FENNTARTHATÓ NEMZETVÉDELEM 
A fenntartható nemzetvédelem kutatását azzal kell kezdenünk, amivel minden új terület 

feltárását. Tisztáznunk kell, hogy mivel is akarunk foglalkozni – fel kell állítanunk egy mun-
kadefiníciót. Ahogyan a Turchany tanulmány fogalmaz: „… a kutatásra kiválasztott kontex-
tushoz tudatosan kapcsolt hipotetikus definíciót nevezzük munkadefiníciónak. A munkadefiní-
ció sem egyetemesen, hanem viszonylagosan (kontextushoz kötötten) és feltevésszerűen kör-
vonalazza a bennünket érdeklő jelenséghalmazt.” 

Először néhány fogalmi pontosítást fogunk bevezetni, hogy a kutatás végén – remélhető-
leg – eljuthassunk az egzakt matematikai modellek megalkotásáig. 

Az idézett tanulmány 3. ábráján az embert három rendszer veszi körül: a társadalom, a 
gazdaság és a környezet (1. ábra): 

 
1. ábra 

Ebben a megközelítésben – és a manapság általánosan alkalmazott terminológiákban – 
környezet alatt mindig a természeti környezetet értik. Ez a terminológia a kutatásunk alapvető 
módszerének választandó rendszerszemlélet szempontjából félreérthető lenne, ezért kiindu-
lásként a 2. ábrán vázolt modellt választjuk.  

                                                
2 „If you want to implement sustainable development, the question of security is certainly on the agenda. Focus-
ing more specifically on the traditional understanding of security – that is the military definition – it has to be 
examined whether or not the military complies with sustainability.” (a szerző fordítása) 
3 “Warfare is inherently destructive of sustainable development.  States shall therefore respect international law 
providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its further development, as 
necessary.” (a szerző fordítása) 
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2. ábra 

Az általános rendszerelmélet szerint egy rendszer környezete minden, ami a rendszeren 
kívül van. Mivel az ember része mindhárom, őt körülvevő rendszernek része, ezért mindhár-
mat környezetnek – társadalmi, gazdasági, illetve természeti környezetnek – tekintjük. Ennek 
megfelelően, az embert mindhárom környezete részéről alapvetően kétféle hatás éri: a támo-
gatás pozitív, és a veszélyeztetés negatív hatása. 

A vizsgálni kívánt rendszerünket, a nemzetvédelmet, ebben a modellben a 3. ábrának 
megfelelően helyezhetjük el. 

 
3. ábra 
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A nemzetvédelmi rendszer célja az ember és környezete közti kapcsolat biztosítása oly-
módon, hogy a támogatással szemben transzparens legyen – ne csökkentse azok pozitív hatá-
sát, ugyanakkor a negatív hatásokat – a veszélyeztetést – a lehető legjobban mérsékelje. 

Ezt a célt a nemzetvédelmi rendszer akkor tudja elérni, ha magába integrálja a legkülön-
bözőbb negatív hatásokkal szembeni védelmi rendszereket – a hadsereget, a nemzetbiztonsági 
szolgálatokat, a határőrséget, a rendőrséget, az igazságszolgáltatást, a katasztrófa-elhárítást, 
stb. 

Ha a nemzetvédelmi rendszert a fenntartható fejlődés szempontjából kívánjuk vizsgálni, 
akkor meg kell határoznunk, mit értünk a fenntartható nemzetvédelem fogalma alatt. Első kö-
zelítésben a fenntartható nemzetvédelem munkadefiníciójaként az alábbit ajánljuk: 

A veszélyeztetettséggel arányos nemzetvédelmi rendszer létrehozása a veszélyeztetettség 
növelésének kiprovokálása, illetve a gazdasági, a társadalmi és a természeti környezet károsí-
tása, valamint fenntartható fejlődésének megakadályozása nélkül. 

A nemzetvédelmi rendszer alrendszerei – a hadsereg, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a 
határőrség, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a katasztrófa-elhárítás, stb. – más-más szere-
pet töltenek be az EMBER veszélyeztetettségének csökkentésében, és tevékenységük eltérő 
mértékben befolyásolja a fenntartható fejlődést. Ezért a fenntartható nemzetvédelem kutatása 
az egyes alrendszerek esetében különböző modelleket igényel. E tanulmány keretében a kato-
nai alrendszer vizsgálatához ajánlunk egy modellt, melynek analógiájára – reményeink szerint 
– kidolgozhatók a többi alrendszer vizsgálatára alkalmas modellek is [7,8]. 

Egy rendszermodell a fenntartható nemzetvédelem  
katonai alrendszerének kutatásához 

Annak érdekében, hogy a fenntartható nemzetvédelem katonai alrendszerének feladatait 
és folyamatait elemezni tudjuk, bemutatunk egy általános modellt (4. ábra). 

 
4. ábra 
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A katonai rendszer fogalma 

A modellben katonai rendszer alatt értünk minden szervezett erőt – szövetségi, nemzeti, 
haderőnemi, fegyvernemi szinttől a hordozóeszközökön és a robotokon keresztül az egyes 
fegyveres harcosig – amely adott környezetben katonai tevékenységet hajt végre meghatáro-
zott cél(ok) elérése érdekében. 

A rendszer bemeneteit a környezetéből érkező erőforrások, követelmények, igények, és 
feltételek, kimeneteit pedig a céljai elérését biztosítani hivatott tulajdonságok, képességek, 
reagálások és jelek, illetve a tevékenység során elszenvedett veszteségek, valamint a környe-
zetnek okozott károk alkotják. 

A katonai rendszer környezete 

Egy rendszer vizsgálatát a környezetének leírásával kell kezdeni, mivel ez jelöli ki – ha-
tározza meg, vagy kényszeríti ki – az elérendő célokat. 

Gondoljunk csak Napóleon és Hitler Oroszországi hadjárataira, a franciák és az ameri-
kaiak vietnami kalandjára, vagy az arab államok Izrael elleni háborújára. Ezek kimenetele 
nem tükrözte a katonai erőviszonyokat, mivel a támadók figyelmen kívül hagyták a környezet 
hatásait – az orosz telet, a vietnami dzsungelt, a patriotizmust, illetve a diaszpóra segítségét. 

A katonai rendszer környezete a tevékenység során saját, ellenséges és semleges eleme-
ket foglal magába (5. ábra). 

 
5. ábra 

A saját környezetet az elöljáró, az együttműködő és a kiszolgáló rendszerek alkotják.  

Ezek követelményeket illetve igényeket támasztanak a katonai rendszerrel szemben, va-
lamint információk és technikai, illetve humán erőforrások formájában biztosítják a műkö-
déshez szükséges feltételeket. 

Az ellenséges környezet lehet szembenálló, támadó és védelmi, a katonai rendszer tevé-
kenységének jellegétől függően. 

A katonai rendszerek semleges környezete a harctevékenység politikai, földrajzi, meteo-
rológiai, klimatikus, évszak, napszak, stb. feltételeit határozza meg. 
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A katonai rendszer célja 

A rendszer vizsgálatának második szakaszában a környezete által meghatározott – kitű-
zött, illetve kikényszerített – célokat kell leírni (6. ábra). 

Emlékezzünk az idősebb és az ifjabb Bush elnök Irak elleni háborújára. Az utóbbi céljá-
nak meghatározásakor az Egyesült Államok nem vette figyelembe a politikai környezet hatá-
sait – az Európai Unió meghatározó hatalmai, Oroszország és a környező iszlám országok 
reakcióit, illetve az iraki vallási és etnikai közösségek erőviszonyait.  

A katonai rendszer céljait alapvetően a környezete határozza meg (kivéve a katonai puccs 
esetét, amikor a rendszer egyes elemei önállósítják magukat, és céljaikat saját maguk határoz-
zák meg). A cél mindig valamilyen eredmény elérése és - egyes kivételektől eltekintve - a 
rendszer túlélésének biztosítása a veszteségek és a környezetnek okozott károk minimalizálá-
sával. 

A saját – elsősorban az elöljáró, vagy együttműködő – környezet által kitűzött célok, a 
katonai rendszer szintjének megfelelően, olyan eredmények lehetnek, mint például: az elret-
tentés, a győzelem, a megsemmisítés, a lefogás, katasztrófa-elhárítás, stb. 

Az ellenséges környezet is rákényszerítheti – a túlélés érdekében – a katonai rendszereket 
olyan célok elérésére, mint például: az álcázás, a sugármentesítés, a  visszavonulás, stb. 

 
6. ábra 

A semleges környezet is határozhat meg olyan célokat a katonai rendszerek számára, 
mint például: sivatagi, tengeri, vagy hóvihar túlélése, stb. 

A katonai rendszernek a céljai elérését biztosítani hivatott tulajdonságok, képességek, re-
agálások és jelek mellett a tevékenység során elszenvedett veszteségek, valamint a környezet-
nek okozott károk a rendszer nemkívánatos kimeneteit alkotják, amelyek csökkentik a túlélés 
esélyeit, illetve az eredmény értékét. 

A katonai rendszer struktúrája 

Egy katonai rendszer struktúrája alatt, a hagyományos megközelítés szerint általában az 
alrendszereket, azok elemeit és a köztük, illetve a környezetével fennálló kapcsolataik felépí-
tését értjük. Egy nagy katonai rendszer vizsgálatához ezek szerint nem kellene mást tennünk, 
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mint az információszerző, a döntési és a végrehajtó alrendszereket elemeikre bontanunk és 
leírni az alrendszeren belüli, illetve a környezettel fennálló kapcsolataikat. Ez a megközelítés 
azonban nem adna teljes képet a katonai rendszer működéséről, mivel az ilyen funkcionális 
modell nem, vagy csak felszínesen, mutatja meg a rendszeren belül megoldandó feladatok 
egymásra épülését és kapcsolatait, illetve elfedi azok szervezési rendjét. Egy bonyolult kato-
nai rendszerben egy-egy alrendszerre, illetve elemre többféle funkcionális feladat megoldása 
is hárul, egy-egy feladat megoldása pedig megoszlik az egyes elemek között. 

Például, ha egy légvédelmi rakéta alegységet a légvédelmi rendszer elemének tekintünk - 
márpedig annak kell tekintenünk -, nehéz eldönteni, hogy a légvédelmi rendszer melyik al-
rendszerébe soroljuk be. Első közelítésben azt mondhatnánk, hogy természetesen a végrehajtó 
alrendszerbe tartozik. Egy légvédelmi rakéta alegység azonban maga is egy bonyolult rend-
szert alkot. Az alegység felderítő és célmegjelölő radarja információszerzési, harcálláspontja 
döntési feladatokat old meg, rakéta rávezető rendszere pedig a légvédelmi beavatkozás vég-
rehajtását végzi. Ez utóbbi, emellett, maga is megold információszerzési és döntési feladato-
kat. 

A rendszerben lévő emberek helyzete még bonyolultabb, hiszen még egy radarkezelő is 
legalább két alrendszer feladataival foglalkozik, egy repülőgép-vezető pedig betölthet infor-
mációszerzési, döntési és végrehajtó funkciót is.  

A katonai rendszerek tényleges funkcionális modelljében (7. ábra.) a környezetből érkező 
bemenetek mindhárom alrendszerre hatnak, és a kimeneteket valamennyi alrendszer befolyá-
solja. Ez könnyen belátható, ha a katonai rendszert "természetes" közegében, a fegyveres 
küzdelemben vizsgáljuk. 

 
7. ábra 

Az ellentmondás feloldására két lehetőség kínálkozik. Az egyik, ha katonai rendszer "fe-
kete dobozait" olyan mélységig bontjuk ki, hogy ott az elemek már valóban elemek, mivel 
egyértelműen besorolhatók valamelyik al-al-alrendszerbe. Ez a megközelítés oda vezetne, 
hogy egyértelmű struktúrát csak az egyes alkatrészek szintjén találnánk. 

Ezen az úton járva, az elemek funkcionális hovatartozásának bizonytalansága miatt, vagy 
csak ellentmondásos, vagy, ha a felbontás már elég mély, még a korszerű számítás-tudomány 
felhasználásával is csak nehezen kezelhető modellt kapnánk (például, a légvédelmi küzdelem 
esetében a 8. ábra). 
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8. ábra 

Az ellentmondás feloldására - a különböző szintű katonai rendszerek, különböző alkal-
mazási feltételek közötti vizsgálatára - a másik lehetőség a katonai rendszer strukturális mo-
delljének alkalmazása. E modell szerint a katonai rendszer a környezet saját, ellenséges és 
semleges elemei által meghatározott követelmények, igények és feltételek között integrálja há-
rom alrendszere – az ember, a technika és a szervezet – tulajdonságait, képességeit a rendszer 
– a környezet által kitűzött, illetve kikényszerített - céljának (eredmény, túlélés, illetve a vesz-
teségek és a környezeti károkozás minimalizálása) – elérése érdekében (9. ábra). 

 
9. ábra 

A katonai rendszerek egy speciális változata a harci robot 

A haditechnikai kutatás-fejlesztés célja, hogy a saját katonai rendszerünk minden szint-
jén, a harc megvívása során a haditechnika egyre több funkció megvalósítását vegye át az 
embertől, illetve növelje annak túlélési esélyeit. E cél elérésének három útját vizsgáljuk meg. 
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Az első, legkézenfekvőbb út a támadóeszközök hatótávolságának és pusztítóerejének nö-
velése, ami elvezetett a parittyától az interkontinentális, nukleáris ballisztikus rakétákig, ame-
lyekkel a pusztító eszközöket a föld bármely pontjára el lehet juttatni. 

A második út az egyéni és kollektív védőeszközök fejlesztése a pajzstól, az egyéni védő-
eszközökön át az atombunkerekig tartott. Az egyre biztonságosabb védőeszközök javítják 
ugyan az ember és a haditechnika túlélési esélyeit a harcban, azonban csökkentik a hatékony-
ságot. 

A haditechnikai kutatás-fejlesztés legígéretesebb útját a huszadik században – a számító-
gépek megjelenésével – megkezdődött automatizálás nyitotta meg. A – kezdetben mechani-
kus, majd elektromechanikus, később elektronikus analóg és digitális – számítógépek katonai 
alkalmazása a reakcióidők csökkentésével és a döntések megbízhatóságának növelésével biz-
tosították a támadó és a védelmi eszközök hatékonyságának javítását, és a túlélési esélyek 
emelkedését. 

A huszadik század második felében a haditechnikai eszközök és a számítógépek draszti-
kus miniatürizálása, az információtechnológia rohamos fejlődése, és a mesterséges intelligen-
ciakutatás eredményei lehetővé tették, hogy a fegyveres küzdelemben ne csak egyes funkciók, 
hanem komplex harcfeladatok végrehajtása is automatizálható legyen. A haditechnikai K+F 
eredményeként megjelentek - az önálló rendszernek tekinthető - földfelszíni, légi és vízi (víz 
alatti),  felderítő, támadó és védő robotok.  

Ezekben a rendszerekben az ember szerepét a számítógép veszi át. Az ember e rendszer 
környezetének elemeként a rendszer céljának meghatározását – és az előre nem látott esetek-
ben a számítógép programjának módosítását – végzi (10. ábra). 

 
10. ábra 

A harci robotok alkalmazása nemcsak jelentősen csökkenti az emberi veszteségeket és – 
a pontosabb hatáskifejtés eredményeképpen – a környezeti károkozást, de ez utóbbiak 
felszámolásában is szerepet játszhat – például, aknakutatásban, szennyezett terepsza-
kaszok semlegesítésében.  

Első következtetés 

A modell feladata olyan fenntartható katonai rendszer elemzése, amely biztosítja, hogy a 
rendszer bármely szintje, valamennyi – a környezet minden eleme által kitűzött, illetve 
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kikényszerített – célját képes legyen elérni a veszteségek és a környezeti károkozás minimali-
zálásával (11. ábra). 

 
11. ábra 

A technika szerepe a fegyveres küzdelemben 

A katonai rendszerek céljaikat a fegyveres szembenállás, illetve a fegyveres küzdelem 
keretében érhetik el (12. ábra).  

 
12. ábra 

A katonai rendszerek közvetlenül mindig a „technikai oldalukat” fordítják szembe egy-
mással. A haditechnikai eszközök és rendszerek biztosítják mindkét oldal számára a felderíté-
si információkat, a csapásmérést, illetve a saját emberi és szervezeti elemek védelmét (13. áb-
ra). 
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13. ábra 

 
Katonai rendszerek szembenállása esetén mindkét félnek el kell dönteni, hogy elretten-

téssel, vagy fegyveres küzdelemben akarja a saját elöljáró, vagy együttműködő környezete 
által kitűzött céljának elérését. A döntést – a politikai motívumok mellett – tervezési modell-
kísérletekkel lehet megalapozni. A haditechnika szerepének növekedésével a fegyveres küz-
delem modellezése is egyre bonyolultabbá vált. A nagyteljesítményű számítógépek megjele-
nése lehetővé – és a hadtudomány fontos feladatává – tette a fegyveres küzdelem komplex 
matematikai modelljeinek kidolgozását. 

Az összemérhető haditechnikai fejlettségi színvonalú, katonai szövetség, vagy nemzeti 
hadsereg szintű katonai rendszerek szembenállása esetében az elrettentés fenntartására vonat-
kozó döntés minden esetben új hadtudományi kutatási feladatokat eredményez.  

A szembenálló katonai rendszerek haditechnikai fejlettségi szintjének jelentős eltérése 
esetén a fegyveres küzdelem modellje – az alapvető összefüggések fennmaradása mellett – 
eltérhet a bemutatott modelltől.  

A fegyveres küzdelmet a haditechnikai fejlettségi szintjének jelentős eltérése esetén há-
rom jellegzetes modell alapján vizsgálhatjuk. 

A „kamikáze” modell a második világháborúban a japán öngyilkos pilóták „technológiá-
ját” szemlélteti, amikor a túlélés kikerült a katonai rendszer céljai közül (14. ábra). 
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14. ábra 

Amikor a Csendes-óceáni hadszíntéren folyó japán-amerikai összecsapások során kide-
rült, hogy a japán hadiipari rendszer már nem képes időben megfelelő hatósugarú, és pontos 
célzóberendezéssel ellátott repülőgépeket kifejleszteni a radarberendezésekkel és lőelemkép-
zőkkel felszerelt amerikai hadiflotta elleni bevetésekhez, akkor a bombázógépekre egyszerűen 
rácsavarozták a kabinfedelet. A fanatizált pilóták pedig élő bombaként vezették rá repülőgé-
peiket az amerikai hadihajókra. 

A „délszláv” modell szerint a támadó fél olyan mértékű haditechnikai fölénnyel rendel-
kezik, hogy az első – a kommunikációs kapcsolatokat és a vezetési rendszert, valamint a lég-
védelmet megbénító elektronikai, és nagypontosságú romboló – csapások után a védelem cél-
jai között már gyakorlatilag csak a túlélés maradhat meg (15. ábra). 

 
15. ábra 



 335 

A „gerilla” modell a fegyveres küzdelemnek azt az esetét szemlélteti, amikor a döntő 
haditechnikai fölénnyel rendelkező fél egy idegen állam területén már elérte a katonai rend-
szere elé kitűzött célt, azonban nem tudta teljesen felszámolni a szembenálló fél katonai rend-
szerét. Ebben az esetben a legyőzöttnek tekintett fél, a helyi földrajzi, klimatikus és meteoro-
lógiai – valamint nem utolsósorban a politikai – környezet ismeretében, egyoldalú felderítési 
adatok birtokában, képes hatékony csapásokat mérni a „győztes” félre, úgy, hogy az, használ-
ható információk hiányában, sokszor képtelen az eredményes válaszcsapásokra (16. ábra). 

 
16. ábra 

A gerilla hadviselésre sok esetben jellemző a kamikáze jellegű, öngyilkos fanatizmus, 
vagyis az eredmény kierőszakolása a túlélés esélye nélkül. 

Második következtetés 

A fegyveres szembenállás és a fegyveres küzdelem során a katonai rendszereket hadi-
technika kapcsolja össze, azonban annak fejlettségi szintje nem garantálja egyértelműen a 
harc kimenetelét. 

  

A technika szerepe a terrorista rendszerekben 

A fenntartható nemzetvédelem kutatása során nem tekinthetünk el a terrorizmus elleni 
küzdelem vizsgálatától. Ezért szükséges áttekinteni a katonai célokból létrehozott haditechni-
kai eszközök terrorista célú alkalmazásának lehetőségeit is. 

A haditechnikai K+F tevékenység során, általában abból indulunk ki, hogy a létrehozan-
dó, új haditechnikai eszközöket egy másik katonai rendszerrel szemben fogjuk alkalmazni, 
amely eszközeinek paraméterei a sajátunkhoz hasonló anyagi és erkölcsi értékek alapján 
meghatározhatóak. A terrorista katonai és félkatonai rendszerek esetében ezek az értékek tel-
jesen más dimenzióban jelentkeznek. Ezek a rendszerek haditechnikai eszközeiket – szinte 
kizárólag – a technikai és szervezeti védelem nélküli EMBEREKKEL szemben alkalmazzák 
(17. ábra). 
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17. ábra 

Az „állami” terrorizmus a totalitárius rendszerekre és a katonai puccsok szervezőire jel-
lemző, amely a katonai rendszerek elleni fegyveres küzdelem céljaira kifejlesztett haditechni-
kai eszközöket alkalmazza a védelemre képtelen polgári lakosság ellen. 

A „törvényen kívüli” terrorizmust, általában államokhoz közvetlenül nem köthető, kato-
nai és félkatonai szervezetek alkalmazzák. Ezek jelentős részében a túlélés nem tartozik az 
elérendő célok közé. A terroristák általában a „hivatalos” haditechnikai K+F keretében kifej-
lesztett eszközöket alkalmazzák, de a pusztító eszközök célbajuttatására gyakran alkalmazzák 
az „emberi” hordozóeszközöket, vagy a polgári célú földi, vízi és légi szállítóeszközöket. A 
K+F tevékenységnek a haditechnikai eszközök méretének és súlyának csökkentését célzó 
eredményei jelentősen megnövelték annak lehetőségét, hogy a terrorista szervezetek birtokába 
egyre pusztítóbb eszközök kerüljenek. 

A katonai rendszerek antiterrorista alkalmazásakor a szervezetek és az emberek nem csak 
a haditechnika támogatásával, vagy annak védelme alatt kerülnek szembe egymással, hanem a 
szembenálló rendszerek minden alrendszere közvetlenül kapcsolatba is kerülhet egymással 
(18. ábra).  

A terrorista szervezetek katonai rendszereivel szemben a technikai felderítőeszközök 
bármilyen fejlettsége mellett sem nélkülözhető a hírszerző tevékenység, és a terrorista szerve-
zetek politikai, vagy pénzügyi befolyásolása sem. 

Ezért, ha az állam, vagy valamely nemzetközi szervezet saját katonai rendszerével akarja 
megvédeni polgárait a terroristatámadások ellen, az a hagyományostól eltérő jellegű eszközök 
és módszerek alkalmazását – a nemzetvédelmi rendszerek szinte valamennyi alrendszerének 
szoros együttműködését – követeli meg. 
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18. ábra 

  

Harmadik következtetés 

A terrorista szervezetek katonai és félkatonai rendszerei a haditechnikai K+F eredménye-
it is alkalmazzák a védelemre felkészületlen és alkalmatlan EMBEREK ellen, ezért a fenn-
tartható nemzetvédelem vizsgálata során fokozott figyelmet kell fordítani az  a egyes nemzet-
védelmi alrendszerek szoros együttműködésére a terrorista támadások megelőzésében, az el-
lenük való védekezésben, illetve az általuk okozott károk felszámolásában.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A katonai rendszerek bemutatott modellje univerzális jellegű, mert alkalmas: 
 a katonai rendszerek bármely szintjének; 

 az ember, a technika és a szervezet alrendszerek koherenciájának; 
 az egyes környezeti elemek által meghatározott célok befolyásának; 

 az eltérő technikai színvonalú katonai rendszerek közötti harc változatainak; 
 a terrorista jellegű rendszerek működésének, illetve a nemzetvédelmi alrendszerek 

ellenük alkalmazandó együttműködésének tanulmányozására.  
Hogyan tovább? 

A Turchany tanulmány igen pesszimista következtetéssel zárul: 
„Mi a teendő? Mit kellene tennünk ahhoz, hogy az európai kultúrkör… virágzása fenn-

tartható legyen? … a hangsúlyt a kultúrára indokolt visszahelyezni, új alapot teremtve ezzel 
egy egészen új civilizáció számára... Így az ember végre az állandó minőségi javulás és a fel-
emelkedés útját fogja járni. Talán még odáig is eljut, hogy a benne működő destruktív erőket 
is szabályozni fogja. … Ha ellenben ez a program nem sikerül, nincs más hátra, le kell tenni a 
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fegyvert, s egy, a jelen problémáit tekintve tehetségesebb kultúrának kell átadni a történelmi 
stafétabotot.” 

Valóban, írhatjuk már az európai civilizáció nekrológját? 

Nem hiszem. Ha Európa képes volt néhány évtized alatt olyan politikai kultúrát kialakí-
tani, amely több évezredes, szinte folyamatos háborúskodás után megteremtette a fenntartható 
béke feltételeit, akkor arra is képes lehet, hogy megtalálja a fenntartható fejlődés útját is. 

 
19. ábra 

Ennek az útkeresésnek egyik módszere lehet a rendszerszemlélet alkalmazása az embert 
körülvevő rendszerek – fenntartható ipari rendszer, fenntartható mezőgazdasági rendszer, 
fenntartható politikai rendszer, stb. – vizsgálatára, illetve a társadalmi, a gazdasági és a termé-
szeti környezet rendszerként való definiálása (19. ábra). 

Ehhez az útkereséshez kívántam hozzájárulni egy, a példarendszer vizsgálatára alkal-
mazható modell felvázolásával. 
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