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Gazdag Ferenc 

 

Merre tartson az EU védelmi képességfejlesztése? 
 

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának megalapozásakor 

(1992) még kevesen gondolták, hogy az új integrációs terület legsikeresebb ága 

a válságkezelés, illetve a védelempolitika lesz. Azonban az elmúlt másfél évti-

zed már elégséges tapasztalatot halmozott fel ahhoz, hogy konkrétan vizsgálni 

lehessen: az Európai Unió miként tekint a hadsereg jövőbeni szerepére. Az ösz-

szeállításhoz egyfajta iránytűként az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) által 

2006 októberében kidolgozott Az európai védelmi képesség-igényekre vonatko-

zó első hosszú távú elképzelés (An initial long-term vision for European 

defence capability and capacity needs)
1
 dokumentumot használtuk fel.  

 

Milyen világban milyen Európa 

 

Ha a globalizáció nem áll meg, vagy fordul vissza, 2025-ben a világ va-

lószínűleg diverzifikáltabb lesz, ahol nagyobb a kölcsönös függés, és az 

egyenlőtlenség. Kína GDP-jének várható megháromszorozódása következ-

tében az ország a világgazdaság második hatalma lesz; India pedig meg-

előzheti Japánt a harmadik helyre kerülve. Európa GDP-je és talán az EU 

jelenleg 27-es tagsága is szerényen tovább növekszik, de technológiai elő-

nye az informatika, biotechnológia, és nanotechnológia terén fokozatosan 

erodálódik. Európa a világ egyik legvirágzóbb és legstabilabb régiója ma-

rad, de ahogyan korosodik, elveszíti gazdasági előnyét és mind nagyobb ag-

godalom tölti el biztonsága miatt.  

Európát főként az alacsony fertilitási arány fogja vissza (ez jelenleg 1,5 ez-

relék). Népessége nagyjából szinten marad, köszönhetően az alacsonyabb mor-

talitásnak és a hosszabb átlagéletkornak. 2025-re azonban az időskori eltartot-

tak aránya 37%-ról 48%-ra fog emelkedni és az átlag európai 45 éves lesz. 

2025-re az európaiak a föld népességének mindössze 6%-át fogják kitenni. Az 

európai népek korosodása ádáz versenyhez fog vezetni egyik oldalon a növek-

vő migrációs nyomás korlátozó szabályozásáért, másik oldalon pedig a fiatal és 

szakképzett munkaerőért. A fegyveres erők toborzási lehetősége (a 16-30 éves 

korcsoport) 2025-re több mint 15%-kal fog csökkenni.  

Ezeknek a demográfiai tendenciáknak jelentős hatása lesz az állami pénz-

ügyekre, amelyekben megnőnek az egészségügyi és nyugdíj kiadások. A jövő-

ben az időskorúakra fordított közkiadások a mai GDP-k 11-16%-ról a követke-

ző négy évtizedben 17-33%-ra nőhetnek. Az alacsony gazdasági növekedés és 

a magas munkanélküliség tovább fokozhatja a nemzeti költségvetésekre nehe-

zedő fiskális nyomást, mivel a munkanélküli és a szociális segélyeket is egy 

                                                 
1 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=146 
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csökkenő adófizető népesség fedezi. A fegyveres erők személyi állományának 

költségeinek növekedése is elkerülhetetlen.  

A globalizációnak lesznek nyertes és vesztes országai, régiói, illetve társa-

dalmi rétegei is (miközben a tömegkommunikáció ezeket az egyenlőtlenségeket 

még nyilvánvalóbbá fogja tenni). Az Európát övező régiók jelentős kihívásokkal 

fognak szembenézni. A magas fertilitás következtében az afrikai népesség növe-

kedése lesz a legnagyobb – akár 48%, ami 1,3 milliárd embert jelentene 2025-re 

– az AIDS ellenére. Egy átlagos afrikai várhatóan 22 éves lesz. A sivatagosodás 

következtében ez a fiatal népesség mindinkább a városokban koncentrálódik (11 

afrikai metropolisz lakossága 2025-re meghaladja az 5 milliót), és sokuknak re-

ménye sem lesz arra, hogy munkához jusson. Az elkeseredés, a humanitárius ka-

tasztrófák, és a migrációs kényszer következményei nyilvánvalóak.  

A Közel-Kelet fiatal népessége várhatóan hasonló mértékben növekszik – a 

munkaképes populáció 50%-kal – és hasonló bizonytalansággal lép a munka-

erőpiacra, a népesség 70%-a pedig városokban él. Ezzel szemben Oroszország 

népessége valószínűleg 10%-kal csökkenni fog.  

A prognózisok szerint tehát feszültség és erős migrációs nyomás várható az 

Európát körülvevő régiókban, éppen akkor, amikor Európa mindinkább függő-

vé válik a világ többi részétől, főként az energia tekintetében. Becslések szerint 

a globális energiaigény 2030-ra mintegy 50%-kal nő: az olajfogyasztás akár 

40%-kal, míg a földgázfelhasználás 90%-kal. A készletek rendelkezésre állnak, 

de kérdéses, hogy a befektetések időben megtörténnek-e az állandó ellátási fe-

szültségek és a folyamatos áremelkedések megakadályozására. 2025-re Európa 

olajfogyasztásának 90%-a, földgázfelhasználásának 80%-a külső forrásoktól 

fog függeni. Főként Kína és India befolyásolja majd a globális energiaigényt és 

keres új forrásokat Közép-Ázsiában, Afrikában, és a Közel-Keleten. Így és más 

módokon az európai biztonsági érdekeket közvetlen, vagy közvetett kihívások 

érhetik a szomszédos és távolabbi régiókban keletkező feszültségek miatt.  

Jóllehet Európa mind nagyobb mértékben függővé válik a világtól, és a 

közvetlen környezet egyre több problémával küzd, egyre óvatosabb lesz a ka-

tonai intervenciókkal kapcsolatosan. A „CNN-hatás” és a veszteségek elkerü-

lésére való törekvés már ismert. A katonai műveleteket a választott tisztségvi-

selők, a média, és a lakosság egyre nagyobb mértékben ellenőrzése alá vonja. 

A belbiztonság és a társadalmi kohézió miatt mindinkább aggódó kormányok 

és társadalmak még inkább vonakodva fogják vállalni az esetleg vitatott külföl-

di intervenciókat – főként azokban a régiókban, amelyekből nagyszámú beván-

dorló érkezik. Várhatóan folytatódik a nukleáris, biológiai, és vegyi fegyverek 

terjedése, ami tovább bonyolítja az intervenciók számítását.  

A fokozott óvatosságot erősítheti a katonai fellépés jogszerűségével kapcsola-

tos fokozott aggodalom, mivel a globalizáció erősíti a nemzetközi jogot. Azok a 

katonai fellépések, amelyek nem kapnak explicit ENSZ jóváhagyást, még inkább 

vitatottá válnak. A hadviselésben az erő alkalmazásával kapcsolatos arányosság 

és indokoltság mind nagyobb figyelmet kap és erősödik az a tendencia, hogy a 
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műveletekben részt vevő (egyenruhás) egyén felelősségre vonható, mégpedig 

nemcsak államfők, vagy katonai parancsnokok, hanem a struktúra minden szint-

jén. A járulékos veszteségre még nagyobb figyelmet fordítanak.  

A belbiztonság miatti növekvő aggodalom el fogja törölni a megkülönbözte-

tést a „védelem” és a „biztonság” területei között és kétségbe vonhatja az adó-

fizetők hajlandóságát a „védelem” finanszírozására, ha ezt úgy tekintik, mint 

ami teljesen a külföldi intervenciókról, vagy az európai területek ellen irányuló, 

egyre valószínűtlenebb hagyományos támadások elhárításáról szól.  

 

Védelmi kihívások 

 

Az európai polgárok számára elsődlegessé váló biztonsági problémák mel-

lett a „védelem” terén két kulcskérdés tűnik fel: a) Alkalmazkodás az erő vál-

tozó szerepéhez; b) Alkalmazkodás a technológiai forradalomhoz.  

 

Alkalmazkodás az erő változó szerepéhez 

 

A modern konfliktusokban minden résztvevő tisztában van azzal, hogy a 

politikai végeredményt nemcsak a katonai célok elérése fogja meghatározni, 

hanem a műveletek végrehajtásának módja, illetve a végrehajtás módjának fo-

gadtatása. Úgy tűnik, mindig akad egy videokamera és egy TV-csatorna, amely 

készséggel közvetíti a látványt a globális közönségnek. A műveletre pedig 

nagy hatással lesznek a helyi szereplőknek és a hírek (vagy pletykák) nézőinek 

reakciói, akár a világ másik felén. A politikai és a katonai tényezők, valamint a 

média kölcsönhatása ma már folyamatos, és a helytelen módon kivívott katonai 

siker politikai kudarcot eredményezhet.  

Az állandó felügyelettel a törvényesség és a nemzetközi jog betartása egyre 

fokozódó fontosságra tett szert. Ez tartalmazhatja az önvédelemhez való jog-

nak, vagy a nemzetközi béke és biztonság fenyegetésének az értelmezését, 

ahogyan az ENSZ alapokmánya meghatározza, és az intervenció és az állami 

szuverenitás közötti jövőbeni egyensúlyt. Az erő alkalmazásának módját a 

nemzetközi jogra, illetve esetenként a fegyveres konfliktusok törvényére épülő 

jogi és politikai megfontolások mind inkább korlátozzák. Valószínű, hogy a po-

litika mind inkább korlátozóvá válhat azon feltételek vonatkozásában, amelyek 

között a katonai erő legitimnek tekinthető. Ezen kívül a Nemzetközi Büntetőbí-

róság létrejöttével és különféle ad hoc törvényhozással a nemzetközi büntető-

jog is szerephez jut. Mindezek a fejlemények mind bonyolultabb helyzeteket 

teremtenek a politikai és katonai tervezés és végrehajtás szereplőinek.  

Mindehhez társul, hogy a technológia olyan eszközöket ad a haderő kezébe, 

amelyekkel a műveletek még nagyobb pontossággal és szigorú korlátozásokkal 

hajthatók végre. A hadviselés a felderítés és a kinetikus energia keverékeként 

írható le. Afganisztánban és Irakban a hadjáratok kezdete kétségtelenül meg-

erősítette, hogy az ipari korszakból átmegyünk az információs korszak hadvise-
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lésébe, hogy a hírszerzés még fontosabb forrás lehet a sikeres művelet számára, 

míg a kinetikus energia még pontosabban és még korlátozottabb mennyiségben 

alkalmazandó.  

Míg a koszovói légi háborúban a felhasznált hadianyagnak mindössze 15%-

a volt „intelligens”, addig a 2003-as iraki háborúban a hagyományos és az in-

telligens eszközök ezen aránya megfordult. Komolyan el kell gondolkodni a 

nem-irányított lőszerek és bombák (és az intelligens fegyverek indítására al-

kalmatlan repülőgépek), valamint a rekeszes bombák, aknák, és egyéb 

indiszkriminatív hatású fegyverek jövőbeni alkalmazásán. A katonai akciók 

környezeti hatása ugyancsak egyre inkább előtérbe kerül – egyebek között a 

saját csapatokra gyakorolt hatások miatti aggodalmak miatt is – amint azt az 

első Öbölháborúban, majd később a Koszovóban felhasznált gyengített uráni-

um lőszer miatt kialakult válság is jelzi. A katonai erőfeszítések fókusza tehát 

el fog mozdulni a diplomácia kiegészítése irányában a háború megelőzése ér-

dekében, a kialakult konfliktus megfékezése felé, és a válság gerjesztésében ér-

dekelt felek megjelenésének féken tartása felé.  

 

Alkalmazkodás a technológia forradalomhoz  

 

Ahogyan a globalizáció megváltoztatja geopolitikai környezetünket és meg-

szokott szabályrendszerünket, a tudomány és technológia ugyanúgy átformálja 

világunkat, mégpedig olyan tempóban, amelyet nehezen tudunk követni. A 

technológia és tudás terjedése nem áll a kormányok ellenőrzése alatt, a folya-

matot a gazdasági szektor irányítja. Az egyoldalú előnyök nem tartanak sokáig. 

A forradalom motorja az informatika, és ez hajtja előre a globalizációt is, annak 

minden hatásával.  

A tudomány és technológia kulcsszerepet játszik a haderő változó szerepé-

ben, és annak kiaknázása, amit kínálniuk kell, kulcsfontosságú lesz a sikeres 

alkalmazkodásban ehhez a változó szerephez. A tudomány képviselői egyetér-

tenek abban, hogy a legtöbb technológia, amely meghatározó lehet a 2025-ben 

szükséges katonai képességekhez, már ismert napjainkban is. Kétség nem fér 

hozzá, hogy a mikroelektronika, az érzékelés, és a kommunikációs technológi-

ák további fejlődése támogatást fog nyújtani a tudás egyre dominánsabb szere-

pének a katonai műveletekben. Hasonlóképpen, a katonai műveletek pontossá-

ga, gyorsasága és biztonsága számára előnyös lesz a bio- és anyagtudományok 

gyors fejlődése; ezeken a területeken, amelyeket gyakran kapcsolnak a nano-

technológiához, a technológiai fejlődés az egyre apróbb alkatrészek között fo-

lyik. Az erőforrások fejlesztése lehetővé teszi számunkra, hogy ezen új lehető-

ségek közül sokat használható felszerelési tárgyakká fejlesszünk.  

A „sötét oldal” szintén nyilvánvaló. A tömegpusztító fegyverek elterjedé-

sével járó kockázatok jól ismertek: miközben az anyagok beszerzésének nehéz-

ségei fékezik a nukleáris proliferációt, a biológiai anyagok új formáinak megje-

lenése aggodalomra ad okot. Kommunikációs eszközeinket ellenfeleink már 
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általánosan használják egyrészt saját eszméik és ideológiáik propagálására, 

másrészt kommunikációs hálózatként. A kereskedelmi forgalomban beszerez-

hető eszközök, pl. a GPS, vagy a Google Earth (asztali számítógéppel is elérhe-

tő nagyfelbontású műholdas képalkotás) nyilvánvalóan alkalmasak a visszaélé-

sekre. Minél nagyobb függőségbe kerülünk a technológiától, annál jobban fog-

ja érdekelni ellenségeinket, hogyan támadhatnak meg bennünket technológiai 

infrastruktúránkon keresztül.  

A tudomány és a technológia hamis várakozásokat is kelt a rombolásmentes 

katonai műveleteket illetően. Ahogy szinte minden kórházi halálesetet egyre 

inkább orvosi műhibaként állítanak be, a jövőben még nehezebb lesz a közvé-

lemény számára elfogadni, hogy az elszenvedett veszteségek nem bűnös ha-

nyagság miatt következnek be.  

Ahogy a polgári technológiai fejlődés bővül és gyorsul, az átfogóbb fejlődés 

motorjaként szolgáló védelmi K+F megfordul; a technológia átszivárog a véde-

lembe, nem pedig onnan árad szét. A haditechnikai előny fenntartása tehát a 

polgári technológiák jobb kiaknázását igényli – mégpedig annak még gyorsabb 

kiaknázását, bármilyen eredetű is, mielőtt ellenségeink rájönnek, hogyan adap-

tálják, vagy semlegesítsék azokat.  

A civil tudomány és technológia világa még egy fontos tanulsággal szolgál: 

mindinkább érvényes, hogy a technológiai fejlődés legalább annyira ered a 

technológiák ötvözéséből, mint valamely szakterület lineáris fejlesztéséből. 

Egyetlen intézet, még kevésbe egy személy tehát semmiképp nem lehet kompe-

tens a technológia egyre bővülő területén. Az innováció mind nagyobb mérték-

ben függ majd a kiváló kutatók hálózatának együttműködésétől, aminek a célja 

a különféle tudományágakban szerzett szaktudásuk ötvözése.  

Összegzésként, fegyveres erőink a jövő tudományától és technológiájától a 

kommunikáció és tudás általános rendelkezésre állását, valamint a pontosság és 

a halálos veszélyek elleni védelem új szintjét várhatja. Tartós, egyoldalú elő-

nyökre viszont nem számíthatnak, sem hagyományos ellenséggel szemben a 

klasszikus államok közötti konfliktusban, sem pedig aszimmetrikus fenyegeté-

sekkel szemben. A tudás proliferációja továbbra is ragályos marad a nyílt tár-

sadalmakban és a globális gazdaságban.  

 

A katonai hozzájárulás vonatkozásai  

 

Mit jelentenek a bennünket körülvevő gazdasági, társadalmi, és katonai vi-

lág változásai a jövőbeni műveletek számára, mondjuk 2025-ig?  

A tipikus válságkezelési művelet expedíciós és többnemzeti lesz, amely sok 

eszköz felett fog rendelkezni. Napjainkra az EU is felismerte azt a NATO által 

már régen hangozatott célt, hogy szükség van egy globális biztonsági szereplőre. 

Ebből a célból olyan képességet tervez, amely alkalmas az erők stratégiai távol-

ságokra, és kezdetleges infrastruktúrájú műveleti területekre történő telepítésére. 

Az intervenciók a tagállamok közös célkitűzéseire épülnek, így jelezve az EU 
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közös kötelezettségvállalását a válságok megoldása iránt. Az erők telepítését te-

hát a széleskörű többnemzeti elvre kell alapozni. Ezen kívül, az EU fokozottan 

fogja hasznosítani azt az átfogó megközelítést, amely kombinálja a kemény és 

enyhe eszközöket, valamint összehangolja a civil-, katonai-, kormány-, és társa-

dalmi testületeket a szükséges politikai hatások kollektív elérése érdekében.  

Az EU álláspontja szerint az intervenciók nem szükségszerűen jelentik csa-

ták megvívását. A többnemzeti erők jelenléte, amelyeket az unió közös politi-

kai kötelezettségvállalása támogat, ezt a politikát szimbolizálja, megakadá-

lyozva az ellenségeskedések kitörését. De segítséget nyújthatnak egy ország, 

vagy régió stabilizálásában is a politikai megegyezés után. Az ESDP missziók 

tartalma azt igényli, hogy a katonai hozzájárulások megfelelő struktúrával, ki-

képzéssel, és felkészítéssel rendelkezzenek a műveletek széles spektrumának 

végrehajtásához akár gyenge infrastruktúrájú területeken és a legváltozatosabb 

fenyegetések ellen. Intervenció esetén az erők fő feladata megszerezni a konf-

liktus dinamikája fölötti ellenőrzést, csökkenteni romboló erejét és megtörni az 

erőszak körforgását. A cél nem a hagyományos értelemben vett „győzelem”, 

hanem a moderálás, az érdekek egyensúlya, és a konfliktusok békés megoldása 

– röviden a stabilitás. Ennél fogva az ilyen eredmény eléréséhez szükséges erők 

szintje bizonyos forgatókönyvek esetében jelentős is lehet.  

Az információs korszakban a tudás a fegyveres konfliktus alapvető forrása 

lesz. A parancsnokoknak lehetőségük nyílik a lehetőségek tájékozott módon 

történő kihasználására és a műveleti kockázatkezelésre. Ám a hálózati és in-

formatikai rendszerek csak a gyorsabb, nem pedig a jobb döntéshozatalt segítik 

elő. Ezen kívül az információs korszak előnyei és költségei az ellenfélnél is je-

lentkeznek. Ma az informatikában nemcsak hatalmas technikai fejlődés megy 

végbe, de az eredmények terjedése is robbanásszerű. Az informatikai termékek 

új alkalmazásai és folyamatos konvergenciája jön létre, amelyeket minden tár-

sadalomban egyesek gyorsan asszimilálnak. Ezek az új informatikai termékek 

minimális infrastruktúrát igényelnek és terjedésük hatalmat ad a nem-állami 

szereplők kezébe – a baráti és az ellenséges érzelműeknek egyaránt.  

Koncepcionálisan az információs korszak új közös környezetet hozott létre, 

amelyet az államok és szervezetek igyekeznek ellenőrzés alá vonni, hasonlóan 

a tengerekért vívott küzdelemhez az előző századokban. A virtuális tér sokkal 

összetettebb környezet, ezt nemcsak az internet képviseli. Elődéhez, a tenger-

hez hasonlóan, nemzetközi jellege van, ahol a kereskedelem és az interkonti-

nentális kommunikáció zajlik. A hozzáférés és befolyás költségei azonban na-

gyon alacsonyak, a teret pedig gyakorlatilag bárki használhatja. Irreguláris el-

lenségeink tudják, hogy saját hálózataik létrehozásával maximalizálhatják 

aszimmetrikus lehetőségeiket, kísérletet fognak tenni saját informatikai fölé-

nyük kivívására, és hasonló törekvéseink elhárítására. A globalizáció előnyei 

az információs korszakban erre lehetőséget nyújtanak számukra.  

Az aszimmetrikus hadviselés az elmúlt években ismerős kifejezéssé vált. A 

csúcstechnológia és az alacsony technikai színvonal Dávid és Góliát szemben-
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állását, a központi irányítású és hálózati támogatású, illetve a helyi vagy regio-

nális – sőt olykor transznacionális – gerilla csoportok közötti harcot jelenti. Az 

aszimmetria megértése szempontjából azonban lényegesebbek a kitűzött célok 

és a betartandó szabályok terén jelentkező eltérések. Míg az egyik fél igyekszik 

megteremteni, vagy helyreállítani saját, a stabilitásra, jogállamiságra, és de-

mokratikus struktúrákra vonatkozó koncepciót, addig ellenfelei gyakorta ezek-

től radikálisan eltérő politikai rendet tűznek ki célként. Nem fogják betartani a 

fegyveres összeütközések jogának szabályait az erő arányosságáról, vagy a 

polgári lakosság védelméről. A terrorista taktikától, sőt a tömegpusztító fegy-

verek alkalmazásától sem fognak szükségszerűen tartózkodni. Ugyanakkor az 

intervenciók elrettentésére vagy elhárítására fognak törekedni az EU gyengesé-

geinek kihasználásával.  

 

A képességfejlesztés 

 

Melyek a jövőbeni erő- és képességjellemzők? Általánosságban az ilyen 

erőknek és képességeiknek átfogó és hatás-alapú tervezésen kell alapulniuk: 

nem csak a felszerelés, hanem az átfogóbb stratégiai koncepciók, doktrína, ki-

képzés, és szervezés együttesen érik el a kívánt eredményt. Elsősorban négy fő 

jellemzőre kell különös hangsúlyt fektetni: összhang, mozgékonyság, szelekti-

vitás és fenntarthatóság.  

Összhang: a jövőben a földi, légi, világűrbeli és vízi elemekből álló 

összhaderőnemek nagyobb mértékben fogják használni a precíziós tűzerőt, hír-

szerzést és összpontosított logisztikát, hogy pontosabban érjenek el katonai 

eredményeket, a konfliktushelyzet kezeléséhez pedig más ügynökségek és sze-

replők képességei is hozzá fognak járulni, beleértve a társadalmi szervezeteket 

is. Megnövekedett mértékben kell számolni a korábbinál kiterjedtebb és na-

gyobb hatásfokú média szerepével. Az ezen különböző elemek közötti össz-

hang teremti meg az elfogadható kockázattal járó sikeres küldetésteljesítéshez 

szükséges feltételeket, miközben minimalizálja a nem kívánt mellékhatásokat.  

A hagyományos összfegyvernemi hadviselés nagyjából egymást kiegészítő 

fegyverrendszerek használata által elért együttes eredményként értelmezhető. 

Legfontosabb célja az ellenféllel szembeni előny létrehozása a döntő helyen és 

a döntő időben. Az összfegyvernemi hadviselés összetevői a hagyományos 

gyalogság, páncélos és tüzérség együtteséről már más elemekre változtak, mint 

pl. a katonai UAV-k, precíziós fegyverek és ami talán még jelentősebb, a szen-

zorok, valamint a vezetési és irányítórendszerek egyre növekvő arzenálja. 

Azonban a technológia fejlődése gyorsítani fogja az ellenfélnek az európai erők 

fegyverrendszereire és taktikájára adott technológiai és műveleti válaszának 

fejlődését is. Kutatásra és rugalmas megközelítésre van tehát szükség fejlett 

technológiák megszerzéséhez olyan területeken, mint a lopakodó technológia, 

jelcsökkentés, hőálcázás, és a hozzájuk kapcsoló egyéb technológiák.  
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Mozgékonyság: Ez a gyors reakcióképességre, a megszabható erőcsomagra 

és bevethetőség elérésének képességére utal. A mozgékonyság magában foglal-

ja a koncepciót, a gépezetet, és a tudatot. Az EU tagállamok haderőinek multi-

nacionális és multilaterális környezetben kell majd működniük, együtt dolgoz-

va NATO/EU és nem NATO/EU államokkal, nemzeti és nemzetközi szerveze-

tekkel, köztük az ENSZ-szel, sőt még alkalmi koalíciókon belül is. Stratégiai 

hatótávot (expedíciós hadműveletek) és stratégiai mozgékonyságot kell tanúsí-

taniuk. Képesnek kell lenniük gyorsan nagy stratégiai távolságok leküzdésére 

és felkészítve és felkészülten belépni közvetlenül a hadműveleti területre. Elke-

rülhetetlenül előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol a rövid rendelkezésre álló 

idő és a helyszín fejletlen infrastruktúrája (például kevés megfelelő kikötő vagy 

repülőtér, korlátozott támogatás a befogadó nemzettől) meghatározóbb, mint a 

megfelelő telepítés.  

A jövőbeni összhaderőnemi erőknek műveleti, taktikai és stratégiai szinte-

ken egyaránt mozgékonynak kell lenniük. Telepítés után az összhaderőnemi 

erőknek képesnek kell lenniük azonnali műveletre az álcázás, gyorsaság, in-

formációs fölény, csatlakozóképesség, védelem és hatékonyság tulajdonságai-

nak birtokában a műveleti helyszín területén, annak minden mélységében és a 

szélességében. Lehetséges, hogy bonyolult területen és városokban kell mű-

ködniük. A haderőknek minden esetben gyorsan kell mozogniuk, hogy ki tud-

ják használni a felmerülő műveleti és taktikai lehetőségeket, hogy állandó 

nyomást gyakorolhassanak, és olyan műveleti tempót diktáljanak, ami megfelel 

a saját erőknek, de akadályozza az ellenség döntésciklusának folyamatát és 

műveleti koncepcióit.  

Szelektivitás: A kívánt halálos vagy nem halálos hatás elérésének érdekében 

szelektíven használt kinetikus és nem-kinetikus eszközök alapvető fontosságú-

ak lesznek a jövőbeli műveletek számára. A jövőbeni erőknek képesnek kell 

lenniük elvégezni és változtatni a szükséges erőalkalmazást figyelembe véve a 

politikai és legális megkötéseket. Ezért a jövőbeli képességeknek hatékonyan 

kell magukba olvasztaniuk az olyan nem-kinetikus képességeket, mint a számí-

tógépes hálózat támadása, elektromágneses, vagy irányított energia, támadó 

„űrhadviselés”, katonai megtévesztés vagy pszichológiai hadviselés.  

A szelektivitás teszi különösen fontossá az erőalkalmazás átfogó hatásossá-

gának megállapítását. Szükség van a harci sérülések, a lőszerhatékonyság, és a 

járulékos veszteségek felmérésére, a hatás- és következmény-elemzésre, visel-

kedésmódosulás-analízisre és a misszió követelményeinek átfogó újraértékelé-

sére. Az átfogó civil és katonai műveletekből levont tanulságokhoz kötődő jö-

vőbeli analízisnek esetleg mérnie kell az ellenséges vezetésre, haderőkre és la-

kosságra gyakorolt viselkedés- és attitűdbeli hatás mértékét.  

Fenntarthatóság: Amennyiben az ellenfél le tudja lassítani, vagy meg tudja 

fosztani az európai vagy euroatlanti erők bejutását a szükséges létesítményekbe 

vagy a helyi műveleti területre, annak lehetséges hatása döntő lehet a krízisre 

és a válságkezelésre. Az ellenfél időt nyer, nagyobb mozgásteret és több esélyt 
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a győzelemre. Ha az európai erők távoli területekről kénytelenek tevékenyked-

ni, az arányaiban, sebességében és kitartásában korlátozza képességeiket. En-

nek az ellenkezője is igaz: amíg az EU képes demonstrálni alkalmasságát a he-

lyi elutasító fenyegetés kezelésére, addig az elrettentés hitelesebb.  

A multinacionális és mozgékony fenntarthatóság megfelelő mennyiségű el-

látó csővezeték kiépítését, és a csövek teljes hosszának megfelelő ellenőrzés 

alatt tartását fogja igényelni, hogy nagy biztonsággal biztosíthassanak utánpót-

lást a hadszíntéren működő erőknek. Ennek eredményeképp a misszió-kész 

erők sokkal pontosabban és időben vethetők be, csökkenthető a harc-támogató 

és harc-kiszolgáló elemek mérete a hadszíntéren, és költséghatékonyabbá válik 

az egész erőstruktúrán belül az arány a harcoló és ellátó csapatok között.  

Ebben a kontextusban a csökkentett hadszíntéri jelenlét okán a tenger fontos 

szerepet kaphat, mint a manőverezés és fenntartás színtere. Ez megoldást jelent 

arra a problémára is, amit a civil ellenállás és a felkelő mozgalmak, a történel-

mi bázisoktól és szövetségektől való geopolitikai eltolódás jelentenek, valamint 

a csapatok szövetséges területeken való telepítésével és a befogadó nemzet tá-

mogatásával összefüggő politikai érzékenységre. Végül a nemzetközi művele-

tek politikai fenntarthatósága az erők védelmére helyezett határozott és sikeres 

hangsúlyon fog alapulni.  

Az összhang, mozgékonyság, szelektivitás, és a fenntarthatóság jellemzői – 

az EU esetében – a műveletek Jövőbeni Képességprofiljának hat képességterü-

letére – irányítás, információ, érintkezés, védelem, a telepítés és a fenntartás – 

kerülnek értelmezésre.  

 

Védelemtervezés 

 

Tudáshasznosítás: A tudás bizonyítottan a jövőbeni műveletek sikerének 

alapvető forrása. A kifejezést tágan kell értelmezni. Magában foglalja a hori-

zontfigyelő és értékelő funkciókat, amelyek segítségével figyelni és azonosítani 

tudjuk a gyülekező sötét fellegeket, és a lehetséges beavatkozás kockázat-

lehetőség arányáról megfelelően informált döntéseket hozhatunk. Ugyancsak 

magában foglalja a kulturális tudatosságot, mely segítségével megérthetjük a 

területen jelenlévő szereplők gondolkodását és motivációit, és amely előre-

mozdítja a velük való hatásos kapcsolatteremtést. És magában foglalja a szituá-

ciós tudatosságot is a műveletek levezetésében, a műveleti főhadiszállástól az 

utcasarokig, ami a jó döntéshozatal és a bevetett erők biztonságának és haté-

konyságának kulcsa.  

A tudásmenedzsment célja, hogy az adatot hasznosítható információvá ala-

kítsa a döntéshozás számára, nem felhalmozás, hanem felhasználás céljából. De 

ambiciózusabb formájában ennek a törekvésnek megvan az ára, magában fog-

lalja a rendszerfejlesztést is. Az ezen a területen való uralom nem csak számí-

tógépekre és CIS architektúrákra, szenzorokra vagy innovatív képzésre épül. 

Ezek mellett még sok minden máson is alapul, egyeztetett doktrínákkal és kö-
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zös szabványokkal megszilárdítva. Ezért a hálózattal támogatott képességnek 

alapvető fejlesztési célnak kell lennie a műveletek számára. 

Az információs korszak teljes potenciáljának kiaknázása érdekében a ko-

rábbi műveletek során tapasztalt trendek azt jelzik: ha spórolunk az informati-

kán, akkor többszörösét fizethetjük ki más területeken. A „tájékozatlan” erők-

nek végső megoldásként a tömeges hadviseléshez kell folyamodniuk. Mennyi-

ségi versenybe kell szállniuk az ellenfelükkel, ahelyett, hogy megtarthatnák a 

kezdeményezést és megragadhatnák a sebesség, meglepetés és kizökkentés ha-

tásainak lehetőségeit. A tájékozatlan erőknek és ellátó egységeiknek a lehető-

ségek kiaknázása helyett állandóan reagálniuk kell. Az átfogó politikai célhoz 

igazodva komoly forrásokat kell fordítaniuk az ismeretlentől való védekezésre, 

és így kevesebb marad a célok elérésére. A szükséges mennyiségű információs 

fölény elérésének érdekében az európai erőknek megfelelő szinten kell tartani-

uk az ISR kitartást és -hűséget. Ehhez érzékelők és rendszerek széles skálájára 

lesz szükség, beleértve a műholdakat, az ember vezérelte repülőket, és az 

UAV-ok és földi rendszerek teljes állományát. A technológia önmagában még-

sem fogja biztosítani a képességet. Ahogy a nemzetközi erők emberek között 

fognak tevékenykedni a hadszíntéren, úgy lesz egyre alapvetőbb fontosságú a 

humán hírszerzés és a megbízható helyi hírszerző hálózat kiépítése.  

Interoperabilitás: Minden releváns dokumentum egyöntetűen ezt állítja a 

képességfejlesztő munka középpontjába. Az expedíciós, civil elemekkel ko-

moly együttműködésben tevékenykedő többnemzeti műveleteknél szükség van 

az interoperabilitásra a nemzeti erőkön belül, a nemzeti erők között és a civil 

szereplőkkel is. Ugyanúgy, ahogy a felszerelés is csak egyik eleme a képesség-

nek, az interoperabilitás iránti igény ugyanúgy kapcsolódik a képesség más ol-

dalaihoz, a nyelvtől kezdve az eljáráson át a kiképzésig.  

Az interoperabilitás legjobb formája a felszerelések és rendszerek terén a 

szabványosítás – az azonos készlet használata. Ez a műveleti perspektíva il-

leszkedik a védelem parancsoló gazdasági szükségletéhez, mely szerint kon-

szolidálni kell az európai védelmi-felszerelés piac keresleti oldalát. A tapaszta-

latok szerint a közös beszerzések annál sikeresebbek, minél korábban kezdőd-

tek – a technikai követelmények összehangolására tett törekvés nehéz, sőt lehe-

tetlen, ha a koncepciós követelményekről és anyagi és időbeli elvárásokról al-

kotott vélemények nincsenek a kezdettől összehangolva.  

Azonban az együttműködésen keresztüli műveleti és gazdasági hatékonyság 

kutatását nem szabad az új felszerelések fejlesztésére korlátozni. A fokozott 

interoperabilitás érdekében a következő területeken kellene átfogni a mindenki 

számára előnyös lehetőségeket: kereskedelemben beszerezhető felszerelések 

közös beszerzése, közösen birtokolt képességekben részesedés, vagy továbblé-

pés a specializáció, vagy egyesítés irányában koherens és kiegészítő módon. Az 

ilyen potenciális lehetőségek feltárásához a tagállamoknak képezniük kell 

egymást nemzeti védelmi terveik és programjaik tartalmáról és prioritásairól.  
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A munkaerőegyensúly: Hagyományos vélekedés jelenleg Európában – és az 

Egyesült Államok is erőteljesen hangsúlyozza –, hogy növelni kell a védelmi 

költségvetés befektetésének mértékét, amely magával vonja a műveleti költsé-

gek csökkentésének szükségességét. Ezeknek jelentős részét természetesen a 

telepítési költségek tehetik ki, ami, ha a védelmi költségvetésből kerülnek fede-

zésre különösen káros a koherens képességfejlesztésre, mivel általában kiszá-

míthatatlanok és rövid idő alatt végrehajtandók. Egyes tagállamokban ezeket a 

költségeket a központi kormány tartaléka fedezi. Ennek a gyakorlatnak széle-

sebb körben való alkalmazása komoly támogatás lenne a NATO és az ESDP 

számára szükséges védelmi képességek fejlesztéséhez.  

A műveleti költségek legnagyobb hányadát azonban a személyi járandóságok 

teszik ki: ez az EU közös védelmi kiadásainak több mint 50%-a. Ahogy a fegy-

veres erők hivatásossá válnak, és a csökkenő születési ráták miatt nő a verseny a 

munkapiacon a fiatal férfiakért és nőkért, úgy fog gyakorlatilag felemészteni egy-

re többet és többet az illetmény a védelmi költségekből, hacsak nem csökkentjük 

a munkaerőt. Ennek pedig itt volna az ideje, tekintve, hogy Európában közel 1,9 

millió az egyenruhások száma. A lehetőségek magukban foglalják az 

outsourcingot, nagyobb fokú automatizálást (hadihajóktól a robotokig), és a fö-

lösleges képességek csökkentését (tényleg szüksége van az európaiaknak egymás 

között majd’ 10 000 harckocsira, és közel 3000 harci repülőgépre?).  

Gyors beszerzés: A technológia gyors kihasználása elemi fontosságú. Bizo-

nyossá vált, hogy a védelmi és civil R&T közötti megkülönböztetés fokozato-

san el fog tűnni, hogy az utóbbi egyre fontosabb szerepet fog betölteni a vé-

delmi szükségletek kielégítésében, és hogy a civil technológiai fejlődés üteme 

egyre növekszik. A védelemnek meg kell gyorsítania a technológiai lehetősé-

gek gyakorlatban alkalmazható felszerelésként történő felhasználását, már csak 

azért is, mert az ellenfél is kétségtelenül így fog tenni. Olyan korhoz kell al-

kalmazkodnunk, amelyben a nagyobb új felszerelési programok egyre ritkáb-

bakká válnak, és a képesség hatékonyságát a régebbi platformokhoz illeszkedő 

való új technológiai fejlesztések tartják fenn. A hatékony képességfejlesztés el-

sődleges céljaként radikálisan le kell rövidíteni az elgondolástól a gyakorlati 

megvalósításig eltelt időt.  

Iparpolitika: Ma Európa egy kiterjedt képességű védelemtechnológiai és 

ipari bázist birtokol (DTIB). Azonban az előrejelzések nem túl kecsegtetőek. 

Ha Európa meg akarja őrizni a széles alapokon nyugvó és világszerte verseny-

képes DTIB-t (ami azt jelent, hogy versenyképes az Egyesült Államokkal, és 

mindinkább a Távol-Kelet termelőivel), akkor komolyan kell vennie, hogy az 

Egyesült Államok Európánál hatszor többet költ védelmi K+F-re; hogy védel-

mi kiadásainak mintegy 35%-át befektetésre fordítja (egy olyan költségvetés-

ből, ami több mint kétszer akkora, mint az összes európai együttvéve) szemben 

az európai 20%-kal, és hogy egyre uralkodóbb a globális export piacokon.  

A kormányok különleges viszonyt tartanak fenn a védelmi iparral, mint vá-

sárlók, irányítók, és mint a kutatási és fejlesztési tőke legfőbb forrásai. De egy-
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re kevésbe tekinthetők tulajdonosoknak, ahogyan a védelmi cégek egyre inkább 

magánkézbe kerülnek, a részvénytulajdonosi tőkék pedig egyre döntőbbekké 

válnak a cégirányítás tekintetében. Várható, hogy a globalizálódott gazdaság 

törvényeinek megfelelően a tőke az optimális megtérülés irányában mozog. 

„Az ipar követi a pénzt” elve már érzékelhető például a BAe rendszerek jelen-

tős Egyesült Államokbeli akvizícióin, s a más európai cégek növekvő jelenlét-

ében a brit piacon. Ha ez a trend nem változik, az európai védelmi ipar mindin-

kább az Egyesült Államoknak dolgozó szűk termelő réteggé fog változni. Ösz-

szefüggő ellenlépések rendszerére van szükség. Nagyobb fokú európai beruhá-

zás szükséges (legalább annyira a katonai képesség, mint az iparpolitika érde-

kében), ha szükséges akár a korlátozott védelmi költségvetés újraszabásával. 

Erre különösen nagy az igény a kutatás és technológia területén, ahol a hideg-

háború alatt felhalmozott befektetésekből élünk, és ahol a kiadások a teljes eu-

rópai védelmi költségvetésnek mindössze 1,3%-ára zuhantak.  

A növekvő befektetéshez hatékonyabb befektetést kell párosítani. Ez rész-

ben azt biztosítja, hogy a befektetések a jövőbeli képességszükségletek irányá-

ba történjenek. Nincs jövője egy olyan védelmi iparnak Európában, mely nem 

azt nyújtja, amire jövőbeni fegyveres erőinknek valójában szüksége van, és ami 

érdekelhetné a külföldi vásárlókat. Azonban a „jobb hatás” az európai védelmi 

ipari színtér komoly töredezettségének megállítását is jelenti, hogy kizárjuk a 

pazarló párhuzamokat és gazdaságilag életképes méreteket érjünk el. 22 tagál-

lam jelenlegi elhivatottsága a verseny megteremtéséért az európai védelmi fel-

szerelés piacon bátor lépés a megfelelő irányban, amennyiben végig is járják 

ezt az utat. Azonban megkettőzött erőfeszítésekre is szükség van, hogy meg-

vessük a lábunkat a piac keresleti oldalán, és hogy további fejlődést érjünk el 

az ellátási oldal konszolidációjában (ahol az ipar, amely ezekkel a problémák-

kal nemcsak intellektuális gondokként áll szemben, de a mindennapi túlélés 

ügyeként is, rendszerint jobban tudatában van a változás igényének, mint a 

szponzoráló kormányok). Röviden, el kell fogadni, hogy a DTIB Európában 

csak egységes európai egészként tud túlélni, nem különböző nemzeti képessé-

gek összegeként.  

Rugalmasság az előreláthatatlannal szemben: Végül, mivel mindössze azt 

tudjuk a jövőről, hogy elfedi azokat a dolgokat, melyekre nem számítunk, vagy 

nem mérlegelünk, ezért képességfejlesztésünkbe elegendő rugalmasságot és 

alkalmazkodókészséget kell beépíteni, hogy bármilyen felmerülő problémával 

meg tudjon birkózni. A katonai erők bevetése ellenséget feltételez, amely ráadá-

sul aktívan fogja keresni az alkalmat, hogy keresztezze feltevéseinket, terveinket 

és műveleti eljárásainkat. Kérdéses, hogyan állapítsuk meg azon alkalmazkodás 

és rugalmasság természetét, mely a leghatékonyabbnak fog bizonyulni egy olyan 

kockázat ellen, amit nem látunk előre, és milyen mennyiségű forrást kellene ebbe 

a fajta biztosításba beruháznunk. Talán ennek az „élő” hosszú távú elképzelés-

nek a rendszeres felidézése segítene emlékezetünkben tartani ezt.  
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