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A következ� néhány oldalon össze lett gy�jtve pár információ a mai hadviseléssel kapcso- 
ltban.A XXI. Század technikai újításainak köszönhet�en mer�en megváltozott a háborúk 
menete. Mára már nem jelent közvetlen el�nyt a számbeli fölény, hiszen sokszor a szem- 
benálló felek test-test közelben nem is kerülnek egymással. A mai csaták els�sorban a leve- 
g�ben d�lnek el. A gyalogság els�dleges feladata sokszor már csak a célterület megtisztítása. 
Napjainkban az �rtechnológia, az információs és kommunikációs technológia rohamos 
fejl�dése folyamatosan alakítja át a haditechnikai eszközöket és a harceljárásokat is. 
Megjelentek az intelligens haditechnikai és vezetéstechnikai eszközök, a precíziós fegyverek. 
Továbbfejl�dtek a rakéták, a tüzérl�szerek célra vezet� képessége, találati pontossága. Kisebb 
a járulékos pusztításuk, vagyis els�dlegesen csak a célban okoznak pusztítást. Az elektronikai 
eszközökkel együtt n�tt a felderít� berendezések hatékonysága, és megjelent a kisebb méret� 
irányított, felderít� pilóta nélküli repül� (tenyérnyi méret�). Ez a technikai átalakulás a 
továbbiakban is folytatódni fog.  
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A katona a túlélést fokozó és a mozgásszabadságot biztosító eszközökkel van felszerelve. 
Olyan málhamellényekkel, amelyek alkalmasak a felszerelések kényelmes elhelyezésére és 
amelyek speciális golyóálló anyagot (például kevlárt) alkalmazva a katonát is védik. A 
formatervezetté váló sisakon az éjszakai látást 
és a t�zvezetést segít� eszközöket (például infratávcsövet) helyeznek el. A felszerelés részét 
képezi majd az a lézereszköz, amellyel a lövészkatona célmegjelölést végezhet a tüzérség 
vagy a légier� számára. A katonáknál lév� új híradó és adattovábbító berendezések lehet�vé 
teszik a folyamatos rádióösszeköttetést más katonákkal, illetve a katonák helyzetének pontos 
meghatározását. Kísérleti stádiumban vannak a robottechnikai fejlesztések, a harci robot, vagy 
a felszerelést szállító robot kialakítása, alkalmazása, a m�szaki er�knél használt 
robbanóanyag-felderít� és -megsemmisít� gépek. 
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A harckocsik esetében a t�zer� fokozása mellett el�térbe kerül a fegyverek célmeghatározó és 
t�zvezet� rendszereinek fejlesztése. Ezek révén lehet�vé válik a különböz� csapásmér� 
eszközök összehangolása. Például a harckocsizók tüze összekapcsolódhat a tüzérség és a 
légier� csapásmér� eszközeinek, például a man�verez� robotrepül�gépeknek a támadásával. 
Ennek el�nye, hogy pontosabb csapásmérést tesz lehet�vé. 
   A harckocsik tervezésekor várhatóan tovább folyik a technikai verseny a páncéltörés és a 
páncélvédelem erejének fokozása terén is. 
   Fejl�dni fog a légvédelmi berendezések hatékonysága, különösen a célravezet� technika 
fejl�dése, a légvédelmi eszközök számítógépes hálózatba kötésének lehet�sége révén. 
   Nagy változáson mennek át az elektrotechnikai és a vezetés-technikai berendezések. A 
mikrohullámú adattovábbítók m�ködtetését�l és a digitális hullámok alkalmazásától az 
adattovábbítás titkosítási technikájának fejl�dése várható. 
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A légier� haditechnikájában fokozódik a verseny a láthatóság csökkentése (lopakodó 
technológia) és a légi eszközök észlelése területén. Tovább fejl�dik a nagytávolságú 
érzékelés. Folytatják a csapásmérés fejlesztését, illetve a t�zvezet� rendszerek 
hatékonyságának, pontosságának növelését, egységes pusztítási 
rendszerben történ� jelenlétét. 
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A haditengerészetnél folytatódik a komplex kötelékek kialakítása, illetve az azon belüli 
kötelékek megfelel� arányú összetételének kialakítása. Továbbra is nagy szerepet fognak 
játszani a repül�gép-anyahajók és a tengeralattjáró kötelékek. A tengeralattjárók már nem 
csak a part menti területeket tudják támadni, hanem megvan a képességük arra, hogy például 
man�verez� robotrepül�gépekkel a szárazföldi m�veleteket is hatékonyan támogassák. 
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A technikai felderítési lehet�ségek kiszélesedésén kívül fejl�dött az optikai felderítés szí-
nvonala is, ami lehet�vé teszi a szembenálló fél id�beni észlelését és a róla kapott adatok 
gyors és pontos továbbítását és értékelését. 
   A csapatokat vezet� törzsek számára a számítástechnika lehet�vé teszi az ellenség 
tevékenységének mind gyorsabb és pontosabb elemzését, a saját tevékenység lehetséges 
módozatainak id�beni kidolgozását, ellen�rzését és modellezését. A vezetési szoftverek 
alkalmassá váltak a harctéren folyó események követésére, a feladatok beosztottakhoz történ� 
eljuttatására.�
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Harcászati szinten a jöv�ben törekedni fognak a kisebb kötelékek alkalmazására. E kötelékek 
– raj, szakasz, század esetleg zászlóalj – összetételét úgy alakítják át, hogy önmagukban is 
minél többfajta feladatot tudjanak egyszerre sikeresen megoldani. Jellemz�vé válik az 
összfegyvernemi jelleg: a tüzér, m�szaki, felderít�, t�zvezet�, légier�-támogató elemek 
együttes jelenléte. Ezekkel a kötelékekkel nagy területen lehet majd tevékenykedni: kis er� – 
nagy tér. A harcoló kötelékeket ki fogják egészíteni a speciálisan képzett er�k. Ezek 
célirányosan egy-egy fontos objektum célmegsemmisítésével fognak hozzájárulni a m�velet 
sikeréhez. 
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Természetesen hadászati szinten is nagy változások várhatók. A háború megvívása során az 
el�bb felsorolt technikai változások kiaknázása, a kötelékek nyújtotta lehet�ségek 
kihasználása megváltoztatja a háború lefolyását. 
   El�ször is az eltér� technikai háttér következtében a szembenálló er�k haditechnikai szí-
nvonala között jelent�s eltérés, aszimmetria lehet. Ez önmagában is eldöntheti a háborúk 
kimenetelét. A harctevékenységek el�készítésében és végrehajtásában nagy szerepet fog 
játszani a légtér uralása. Legyen az a világ�r, vagy a háború térségének közvetlen légtere. 
   Aki uralja a világ�rt, az a technikai felderítés révén pontosan tudni fogja ellenfelének 
helyzetét. Persze az álcázási technikák fejl�dése azért meg�rzi a földi felderítés, a hírszerzés 
szükségességét is. A légtéruralás nemcsak a célok felderítéséhez, hanem azok pusztításához is 
fontos, hiszen az els� csapások a leveg�b�l fognak bekövetkezni. Ez történt a délszláv válság, 
a kuvaiti és az iraki háború alatt is. 
   A tervezést követ�en tehát kezdetben a légier�, illetve a haditengerészeti 
kötelékek légi ereje fogja kiváltani a csapásokat repül�gépek és rakéták alkalmazásával a 
szembenálló fél légvédelmének, légierejének földön történ� megsemmisítésére törekedve. 
Majd ezt követ�en az utánpótlási utak megbénítása lesz a cél. Ezekben a tevékenységekben a 
légier�n kívül az ellenség mélységébe 
kijuttatott speciális er�k is részt vesznek. Az � feladatuk a célok megjelölése és a leveg�b�l 
nehezen támadható objektumok elpusztítása. 
   Miután a légier� lehet�vé tette a szárazföldi er�k tevékenységét, a szárazföldi er�k 
tüzéralakulata, együttm�ködve a légier� kötelékeivel egységes számítógép vezérelte t�zvetési 
rendszer igénybevételével pusztítja a szembenálló fél légvédelmi, tüzér-, páncélos eszközeit 
és él�er�it. 



   A man�verer�k (a harcok során a kedvez� helyzet megteremtése érdekében mozgást végz� 
er�k: lövész, harckocsizó kötelékekb�l jelölik ki), vagyis a szárazföldi hader� kötelékei ezt 
követ�en a légier� és a tüzérség fedezete mellett bekerítik és szétdarabolják az ellenséges 
er�ket, hogy aztán részenként megsemmisítsék, 
vagy megadásra kényszerítsék �ket. 
   Az ellenség összefügg� védelmének megsz�nését követ�en elképzelhet� a kiskötelékek 
önálló irányban történ� tevékenysége: az ellenség mélységében lév� objektumainak 
birtokbavétele, az ellenség üldözése és felszámolása, vagy a már korábban elfoglalt területen 
visszamaradó ellenséges er�k felszámolása. Ezeket a kiskötelékeket a gyors man�verek 
fogják jellemezni, amelyek sikerét az egységes informatikai vezetési rendszernek 
köszönhet�en gyors és pontos tüzérségi és légi támogatás segítheti el�. 
   Ebb�l is látszik, hogy a harc vezetése, a t�zzel való pusztítás irányítása, továbbá a harctéren 
tevékenyked� er�k vezetése egy egységes rendszert igényel. 
   Ezt hívjuk hálózatos hadviselésnek. Ez azt jelenti, hogy egy informatikai hálózaton 
keresztül látható és irányítható minden hadszíntéren lév� egység és hadm�velet. 
   A harcok során az ember kiváltására egyre több robotberendezést fognak használni. Ilyenek 
például a pilóta nélküli repül�k, a pilóta nélküli felderít� repül�k, vagy a jelenleg is használt 
aknamentesít� és felszerelést szállító robotok. 
   A jöv� háborúira egyre inkább az informatika, a robottechnológia nyomja majd rá a 
bélyegét. 
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Az amerikai gyalogság zászlóalja sok tekintetben hasonlít a többi országéhoz. A katonák által 
használt technikai eszközökt�l függ�en a zászlóalj lehet könyny�, nehéz és gumikerekes 
harcjárm�vel (Stryker) felszerelt. 
   A zászlóalj élén a zászlóaljparancsnok áll. Õ vezeti, irányítja a kötelék tevékenységének 
el�készítését és feladatának végrehajtását. 
   A magyar zászlóaljaktól eltér�en az amerikai zászlóaljtörzs és a közvetlen támogató er�k 
egy parancsnokság alatt állnak. Ennek a neve törzs és törzsszázad. A harcoló kötelékek itt is 
közvetlenül a parancsnok alárendeltségében vannak. A harcoló kötelékek állományába három 
lövészszázad tartozik. 
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Feladata a kötelék vezetéséhez szükséges feltételek megteremtése, a harcoló kötelékek részére 
támogatás nyújtása. A törzs és a törzsszázad magában foglalja: a parancsnokot, a 
parancsnoksegít� részleget, a koordináló és speciális törzset, a felderít� szakaszt, a 
t�ztámogató szakaszt, a mesterlövész rajt, a híradószakaszt és az egészségügyi szakaszt. 
   A parancsnok vezeti a kötelékek tevékenységét, döntéseket hoz, és képviseli a szervezetet 
az elöljáró törzsében. 
   A parancsnokot segít� részlegben található a zászlóaljvezet� tiszt, akinek feladata a 
zászlóalj m�veleteinek és a törzs tevékenységének összehangolása, a tervezés vezetése. 
   A koordináló és speciális törzs magában foglalja a személyi állomány kérdéseivel foglakozó 
törzsrészleget, a felderítést tervez� törzsrészleget, a m�velettervez� és vezet� részleget, a 
logisztikai feladatokat tervez� és vezet� részleget, a híradásért felel�s részleget, a t�ztámogató 
részleget. Feladatuk: döntések el�készítése a parancsnok részére, részvétel az alárendeltek 
vezetésében, kapcsolattartás az együttm�köd� szervezetekkel. 
   A híradó szakasz feladata az összeköttetés biztosítása a törzsön belül és az alárendeltekkel. 



   A felderít� szakasz feladata adatok biztosítása a parancsnok, a t�zvezet� részleg számára az 
ellenség erejér�l, a terepr�l. 
   A t�ztámogató – aknavet� – szakasz feladata a zászlóalj alárendelt kötelékeinek t�zzel való 
támogatása. 
   A mesterlövész raj két mesterlövész részleggel vesz részt a fontos ellenséges célpontok 
megsemmisítésében. 
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Feladata végrehajtásához a zászlóalj a harci-kiszolgáló támogató er�ket a m�velet 
megkezdése el�tt, az el�készítés id�szakában kapja meg. 
   A három man�verer� – harcoló század – századonként egy parancsnokságból, három harci 
szakaszból (lövész), egy mozgékony géppuskás rendszer� szakaszból, egy önjáró aknavet� 
részlegb�l (2 eszköz) és egy mesterlövész csoportból áll. 
   A szakaszokon belül 4 rajos szervezet található. A rajok a zászlóalj szervezetét�l függ�en 
rendelkezhetnek egy-egy járm�vel is, ami lehet teherautó, páncélozott gépkocsi, páncélozott 
járm� vagy harcjárm�. 
   A század is a felkészülés id�szakában kapja meg a harci-kiszolgáló er�ket. 
   A zászlóalj, a századok és a szakaszok tevékenységét az elöljáró kötelékek (dandár, 
zászlóalj) támogathatják t�zzel, él�er�vel, technikai eszközökkel, logisztikai képességekkel. 
A t�zzel történ� támogatás megvalósulhat a légier� bevonásával is. 
   A zászlóalj a feladat végrehajtását önállóan, vagy az elöljáró kötelék keretében oldja meg. 
   A zászlóalj szervezete rendszerint lehet�vé teszi a különböz� id�járási és terepviszonyok 
közötti tevékenységet. A feladathoz rendszeresített technikai eszközök biztosítják a nappali és 
az éjszakai feladat végrehajtását is.  
   A Magyar Honvédség hivatásos katonái közül többen elvégezték az Egyesült í�llamok 
szárazföldi er�inek Ranger kiképzését, a Ranger School-t. Az alábbiakban az egyik résztvev� 
személyes élményeit olvashatjátok a kilenchetes kiképzésr�l: 
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A katonai er� alkalmazásában különlegesek mindazok a m�veletek, amelyeket a 
hagyományos er�k alaprendeltetésüknél és kiképzésüknél fogva nem tudnak végrehajtani. 
   Az ilyen m�veletekre jellemz� a speciálisan erre a feladatra kiválogatott, felkészített és 
felszerelt kis er�k alkalmazása, jellemz�en szokatlan körülmények között. 
   A különleges m�veleti er�k feladata háborúban az ellenség mélységében, hátországában 
való tevékenység. Például felderítés és adatgy�jtés, személyek elfogása, technika 
zsákmányolása, okmányok megszerzése, objektumok elfoglalása, rombolása. 
   Béke idején a különleges egységek feladata lehet a terroristák és b�nöz�k felkutatása, 
elfogása, megsemmisítése, kábítószer-termel� helyek felderítése, megsemmisítése, illetve 
egyéb, a biztonságot szolgáló együttm�ködés a polgári rendvédelmi szervekkel és a 
rend�rséggel �
�
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Ez az er� az Egyesült Királyság Különleges Er�inek része, 1941-ben alapították. Jelképük egy 
pajzson elhelyezett szárnyas t�r, amelyen a jelmondatuk látható „Aki mer, az nyer ”. 
   Az SAS-nek jelenleg 3 ezrede van, ebb�l kett� alkotja a tartalékot, míg egy ezred azonnal 
bevethet�. Az ezrednek 4 százada van, 60-60 f�vel. A századokon belül 4 szakasz és egy törzs 
található. A szakaszok egymástól eltér� területekre szakosodtak: a nagy magasságú ejt�erny�s 
ugrásra, a tengeri hadviselésre és a könny�búvár feladatokra, a járm�vekre és a 
nehézfegyverekre, a hegymászásra és sarki körülményekre stb.�
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A válogató kiképzés egy hónapig tart, amit a fizikai állóképesség felmérése követ. Ez egyre 
hosszabb távolságú futásokat jelent és a kiképzés el�tti utolsó próbatétel a 60 kilométeres, 
hegyekben végrehajtott tájékozódási gyakorlat, amelyet 20 óra kell teljesíteni. A jelentkez�k 
közül csak minden ötödik katona kezdheti meg a 14 hetes alapismereti kiképzést. A kiképzés 
végén a túlélést gyakorolják, majd 24 órás kihallgatáson tesztelik a katonákat. A kiképzés 
következ� fázisa az élelmezési ellátás nélküli 30-40 napos távol-keleti dzsungelkiképzés, 
ahol a katona azt eszik, amit talál. Befejezésül négyhetes ejt�erny�s kiképzést hajtanak végre. 
   Az alábbiakban két híres SAS bevetésr�l olvashattok: 
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DELTA FORCE�
1977-ben hozták létre, az Amerika Egyesült í�llamok Speciális M�veleti Er�i közé tartozik. 



    A Delta Force-t kezdetekben a külföldi terroristák elleni harcban vetették be, a 
kés�bbiekben tették alkalmassá másfajta küldetések ellátására is: mélységi felderítésre, 
valamint rajtaütésekre. Jelvénye: háromszög alakú levélbe foglalt t�r. 
   Három m�veleti századból áll, amelyek kisebb csapatokra (troops) tagozódnak. Minden 
egyes csapat egy bizonyos képességben járatos: így van hegyvidéki, búvár-, illetve gépesített 
szárazföldi, és egyéb m�veletekre kiképzett csapata. A nagyobb m�veleti hatékonyság 
érdekében a csapatokat négyf�s csoportokra bonthatják. 
   Er�i részt vettek az 1984-es Nyári Olimpiai Játékok biztosításában, az 1993- as szomáliai 
konfliktusban, 2001-t�l a tálibok elleni tevékenységben Afganisztán területén, valamint a 
2003-as iraki háborúban. 
�
US NAVY SEAL – (UNITED STATES NAVY SEA, AIR AND LAND FORCES)�
1962-ben hozták létre, az Amerikai Egyesült í�llamok Haditengerészet Tengeri, Légi és 
Szárazföldi Er�i speciális alakulata. A neve a haditengerészet, a tengeri, a légi és a szárazföldi 
megnevezésb�l adódik, és egyben utalás tevékenységük alapvet� jellemz�jére, a víz alól indí-
tott m�veletekre (seal=fóka).  
   Els�dleges feladata a hírszerzés és a közvetlen támadó m�veletek végrehajtása, de emellett 
részt vesz terrorizmus-elhárító, nem hagyományos fegyverekkel vívott m�veletekben, 
személyek kiszabadításában, biztonsági m�veletek támogatásában, valamint vízrajzi felderí-
tésekben. 
   A Speciális Tengeri Hadviselés Osztag öt egységb�l áll. Ebb�l kett� SEAL 4-4 csoporttal. 
A harmadik osztag speciális szállítójárm�ves 2 csoporttal, a negyedik speciális hajóosztag 3 
csoporttal, az ötödik hagyományos m�velettámogató osztag 2 csoporttal. 
   Az egység részt vett 1962 és 1972 között a vietnami háborúban. Jelen voltak 
Afganisztánban 2005-ben. 2009-ben eredményesen tevékenykedtek a tengeri kalózok elleni 
m�veletekben.�
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GREEN BARRETS (ZÖLDSAPKí�SOK)
Ezt az amerikai egységet 1961-ben alapították. Nevüket a sapkájukról kapták. Ez a világ 
legnagyobb létszámú különleges ereje. Saját repül�gépeikkel és szakembereikkel, akiket a 
megszállt területek polgári ügyeinek intézésére képeztek ki, önálló alakulatként képesek 
harcolni. 
   F� feladatuk nem a hagyományos hadviselés, hanem a küls�-bels� védelem, különleges 
felderítés, illetve közvetlen harctevékenységek végrehajtása. Alapegysége a 12 f�s „A” 
m�veleti különítmény. Öt „A” m�veleti különítmény alkot egy „B” csapatot. Egy században 
12 db „A” csapat van, öt század alkot egy zászlóaljat, három zászlóalj egy csoportot. Jelenleg 
7 csoport van. Ebb�l három reguláris, kett� a Nemzeti Gárdáé, és kett� tartalék. 
 
Forrás: http://www.katonasuli.hu/cikk/66 


