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Béketámogató műveletek*

Ha azt olvassuk, „ békefenntartás ”, automatikusan az Egyesült Nemzetek Szerve
zetére gondolunk, jóllehet a NATO is rendelkezik figyelemre méltó koncepcióval a bé
ketámogató műveletekre, beleértve természetesen a békefenntartáshoz és béketeremtés
hez szükséges katonai infrastruktúrát is.

A béke szolgálata volt és marad az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik alap
vető feladata. Önkéntesek küldésével az elmúlt 37 év alatt Ausztria is nagymértékben 
járult hozzá a világbéke fenntartásához. Az EBESZ létrejöttével létezik egy további 
szervezet, melynek alapvető célja a béke fenntartása a régiójában.

Napjainkban a NATO is rendelkezik figyelemre méltó koncepcióval a béketámo
gató műveletekhez (NATO Concept for Peace Support Operations). Ez nem mindig volt 
így. A hidegháború alatt a NATO és tagállamai számára természetes volt, hogy a szö
vetségvédelmére koncentráljon. A szövetségen kívüli (Out o f Area) NATO csapatok be
vetése a NATO (nem feltétlenül minden egyes tagállamra érvényes) számára elképzel
hetetlen volt. A szövetség minden erőfeszítése az V. cikkelyre koncentrált -  a szövet
ség védelmére.

A  hidegháború végével, a berlini 
fal leomlásával 1989-ben, továb
bá a Varsói Szerződés szétesésé

vel a NATO-ban is felvetődött a szövetség 
védelmén felüli és a területén kívüli béke 
és stabilitás kérdése. Hogy mennyire fon
tos volt, azt két szám nagyon jól mutatja. 
1990-ben az Egyesült Nemzetek 11 500 
katonát (9 műveletben) vetettek be béke- 
fenntartáshoz, 1994-ben ez a szám már 70 
ezer (17 műveletben)!

A hidegháborús időszakhoz képest a bé
kefenntartás drasztikusan megváltozott. A 
hidegháború utáni konfliktusok majdnem 
kizárólag belső konfliktusok, amelyek et
nikai vagy vallási összecsapások, továbbá 
kiújuló nacionalizmus fémjeleznek. Ahe

lyett, hogy valóságos frontokon két hábo
rús fél között közvetítenének, a békefenn
tartók hirtelen egy konfliktusban, folyó 
harcok közepén találják magukat.

így hangzik mindenesetre a hivatalos 
verzió. De ha az egyes missziókat ponto
sabban megvizsgáljuk, más megvilágítás
ban láthatjuk a dolgokat. így már az 1960- 
as kongói bevetés, amelyben először oszt
rákok is részt vettek, a gyarmati uralomból 
felszabadult Kongói Köztársaság belső 
problémáinak a megszüntetésére irányult. 
Az 1960-ban alapított Ciprusi Köztársaság 
szétesése is szükségessé tette az ENSZ- 
csapatok beavatkozását egy belső állami 
konfliktusba. A libanoni bevetés sem felel 
meg a klasszikus békefenntartásnak, mivel

* Fordította: Jakab József ezredes



Vendég: Ausztria
79

ott a csapatok, jobban, mint szeretnék, be
lekeverednek a rivalizáló libanoni katonai 
alakulatok harcaiba. A közelkeleti UNEF- 
és UNDOF-bevetéseket tekinthetjük még 
éppen hogy klasszikus béketeremtésnek. 
Ijesztő, hogy az ENSZ-csapatok, legyenek 
azok Szomáliában, Kambodzsában vagy a 
néhai Jugoszláviában, akaratlanul egyre 
gyakrabban harci cselekményekbe bonyo
lódtak, vagy a vitás felek agresszióinak a 
célpontjává váltak. Ebből teljesen új hely
zet adódik, amellyel a világnak konfrontá
lódnia kell.

A NATO ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Már 1992 őszén Oslóban a NATO kife
jezte készségét, hogy szükség esetén támo
gatja az ENSZ, illetőleg az EBESZ béke
bevetéseit. Ez 1992 decemberében csúcso
sodott ki az Észak-atlanti Együttműködési 
Tanács (North Atlantic Cooperation 
Council -  NACC) külügyminisztereinek 
határozatával a „Partnerség a békéért” 
program kezdeményezésében és az ezzel 
összefüggő, a NATO és a partnerállamok
nak a békefenntartásban való együttműkö
désében teljesedett ki.

A feladatok eredményes végrehajtása ér
dekében a NATO szükségesnek tartotta 
egy saját doktrína kidolgozását. Az MC 
327 kódjelű dokumentummal, amely jelen
leg még nem minősül hivatalos NATO-do- 
kumentumnak, a Katonai Bizottság 
(Military Committee -  MC) 1993 augusz
tusában megalkotta a „NATO Béketámo
gató Műveletek Katonai Tervezése” (NA
TO Military Planning fór Peace Support 
Operations) koncepcióját, mint a NATO 
béketámogató műveletekben való részvé
telének hivatalos doktrínáját. Az említett 
dokumentum átdolgozás alatt áll és rövide
sen újra kiadásra kerül, meghatározva azon 
keretfeltételeket, melyek közepette a NA- 
TO-csapatok békefenntartó műveletekben 
részt vehetnek.

A NATO stratégiai koncepciója koráb
ban egyértelműen a szövetség védelmére 
irányult, a parancsnoki struktúra ezért sta
tikus, csak korlátozottan mobilizálható és 
így kevéssé alkalmas a szövetség területén 
kívüli műveletek vezetésére. Az 1994 év 
elején megtartott NATO-csúcstalálkozón a 
békefenntartó műveletek tám ogatásáról 
szóló határozatot megerősítették és a N A 
TO Tanácsot felhatalmazták egy új hadá
szati-hadműveleti elgondolás, a „Vegyes 
Összetételű Szövetséges Alkalmi Fiarei 
Kötelék (Combined Joint Task Force -  
CJTF) koncepció kidolgozására.

Az 1997. májusi sintrai NATO-tanács- 
kozáson a jobb együttműködés érdekében 
létrehozták az Észak-atlanti Partnerségi 
Tanácsot (Euro-Atlantic Partnership 
Council -  EAPC) az Észak-atlanti Együtt
működési Tanács (North A tlantic 
Cooperation Council -  NACC) helyett és 
kibővítették a „Partnerség a békéért” prog
ramot.

CÉLOK, DÖNTÉSHOZATAL

A béketámogató műveletek (Peace 
Support Operations) vizsgálatánál tisztá
ban kell lenni azzal, hogy a katonai erő al
kalmazása mindig politikai célok elérését 
szolgája és hogy közben a politikai vezetők 
mindenkor beavatkoznak, amit a katonai 
vezetők nem feltétlenül tartanak kívánatos
nak. Ez érvényes a háborúkra —  gondol
junk csak az Öböl-háború sikeres offenzí- 
vája továbbfolytatásának megakadályozá
sára — , de még inkább a béke érdekében 
történő bevetésekre.

Míg a háborúban a saját politikai célok 
elérése áll előtérben, addig a béketámogató 
bevetéseknél több cél elérése szükséges. 
Természetesen érvényre kell jussanak a 
mindenkori saját politikai célok, melyeket 
gyakran különböző regionális, vagy éppen 
átfogó nemzetközi célok elérésével kell 
összehangolni.



80
Új Honvédségi Szemle

Célszerű tisztázni a békefenntartó műve
letekben részt vevő csapatok alkalmazásá
ra vonatkozó politikai döntéshozatali mec
hanizmust. A konfliktusmegoldásra való 
felkérést megelőzi a politikai döntéskere
sés valamely nemzetközi (ENSZ), vagy re
gionális szervezetben (EBESZ). Ezen alap
szik a Biztonsági Tanács, vagy az EBESZ 
mandátuma, miközben nem minden eset
ben válik szükségessé a katonai erő alkal
mazása.

A mandátumnak meg kell határoznia a 
katonai erő alkalmazásának jogszerűségét 
és annak módját (például az ENSZ Alap
okmány VI., vagy VII. fejezete szerint), to
vábbá meg kell határozni a cselekvési sza
badságot, a korlátokat, a stratégiai célt és 
az elérendő eredményt. Ha a felkérés a 
NATO-hoz kerül, akkor azt a NATO politi
kai döntéshozó szerve, az Észak-atlanti Ta
nács (North Atlantic Council -  NAC) — 
amelyben mind a tizenhat tagország egyen- 
ioguan képviselteti magát —  tárgyalja 
meg. Ez a grémium hetente ülésezik kül
ügyminiszteri szinten, döntéseit konszen
zus alapján hozza, többségi döntés nincs. 
Amennyiben döntés születne a béketámo
gató bevetésről, ez nem jelenti automatiku
san, hogy ebben minden tagországnak 
részt kell vennie. Ez az alapdöntésen felül 
mindegyik tagállam saját, szuverén dönté
sének függvénye.

Az Észak-atlanti Tanács meghozza a po
litikai döntést aNATO-erők bevetéséről és 
„szándéknyilatkozat” formájában felhatal
mazza a Katonai Bizottságot a feladat vég
rehajtására. Ez a „szándéknyilatkozat” tar
talmazza a mandátumot, a feladatot, az el
várt eredményt, valamint a politikai irány
vonalakat, célmeghatározásokat és korláto
zásokat. Tartalmazza továbbá a végrehajtás 
cselekvési szabadságát és korlátozásait, vi
szonyulást a konfliktusban részt vevő fe
lekhez és a válságterületen lévő más politi
kai és katonai alakulatokhoz, kritériumokat 
a feladat végrehajtásához, majd azt követő

en a végrehajtásban részt vevő erők kivo
nását, vagy váltását.

A Katonai Bizottság, együttműködve a 
két hadászati parancsnoksággal (SHAPE 
és SACLANT) ajánlásokat fogalmaz meg 
az Észak-atlanti Tanács számára a végre
hajtás katonai aspektusaira. Az ajánlásnak 
tartalmaznia kell a katonai célmeghatáro
zást, az alkalmazás elgondolását, a konflik
tusban résztvevő felekkel való konfrontá
ció szabályait, valamint ezek indoklását, az 
alkalmazásra tervezett erők és eszközök 
felsorolását, az alkalmazás pénzügyi fede
zetét, valamint az együttműködés rendjét a 
végrehajtásban részt vevő, nem NATO or
szágok csapataival és egyéb politikai, kato
nai és polgári szervezetekkel. Az Észak-at
lanti Tanács ezen ajánlások figyelembevé
telével hozza meg végleges döntését az al
kalmazásra.

A gyakorlattól eltekintve érdemes a bé
kefenntartó műveletek elméletére is vetni 
egy pillantást.

A Katonai Bizottság az MC 327 számú 
dokumentumában megfogalmazta a NATO 
béketámogató műveletekben való részvé
telének keretfeltételeit. A teljesség igényé
vel további két másik igen fontos doku
mentum ismerete is szükséges. Ezek: a 
NATO két legfontosabb hadászati parancs
nokságának irányelvei a béketámogató 
műveletekben való részvételre, valamim az 
ezen tevékenységek tervezésének aiapel- 
vei. Ezen két dokumentum tartalmazza 
részletesen a NATO csapatok alkalmazásá
nak, illetve a NATO által vezetett béke- 
fenntartó műveletek keretfeltételeit.

A FELTÉTELEK

A NATO a következő feitételekhez köti 
részvételét a béketámogató műveletekben.

Politikai irányelvek és ellenőrzés. A bé
ketámogató műveletekben való részvétel 
más katonai műveletekhez képest igen ér-
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zékeny terület. Ehhez gyakorta igen szűkre 
szabott politikai irányelvek, valamint a po
litikai vezetők sajátos érdekei járulnak. En
nek mindenkiben, különösen a végrehaj
tásban részt vevő katonai vezetőkben keli 
tudatosulnia.

Világos és egyértelmű feladatmeghatá
rozás, a tevékenység befejezésének feltét
elei.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
történelmi tapasztalataira alapozva min
denki előtt világos, hogy az egyértelmű 
feladatmeghatározás az alapja egy tevé
kenység sikerének vagy sikertelenségének. 
A feladatmeghatározás világos célokat kell 
hogy tartalmazzon, meg kell határoznia a 
végkifejletet, tartalmazzon kritériumokat 
és feltételeket, tegye lehetővé a folyamatos 
ellenőrzést.

Az érintettek hozzájárulása.
A béketámogató műveleteket az ENSZ 

alapokmányának VI. fejezete, továbbá 
nemzetközileg elismert kormány(ok) fel
kérésére hajtják végre. Azokban a békete
remtő műveletekben, amelyeknél az érin
tett országok nem adták beleegyezésüket 
az intervencióhoz, vagy számolni kell az 
előzetes hozzájárulás visszavonásával, az 
alkalmazás feltételeit igen körültekintően 
kell meghatározni.

A tagállamok önkéntes'részvétele.
A NATO-tagállamok mindegyikének 

hozzá kell járulnia a béketámogató műve
letekben való részvételhez, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy mindnyájuknak tevő
legesen részt is kell venniük a végrehajtás
ban.

Jogszerűség.
A béketámogató műveleteket általában 

az ENSZ vagy az EBF.SZ égisze alatt hajt
ják végre, amelyek így a tevékenység jogi 
alapját képezik. Amennyiben egy adott 
helyzetben az államalakulat már nem léte
zik, vagy nem egységesen elismert, úgy 
nagyon elővigyázatosnak kell lenni illegi
tim személyek vagy szervezetek érdekér

vényesítő törekvéseinek elkerülése érdeké
ben.

ALAPELVEK

NATO-értelmezés szerint a következő 
alapelveket kell alkalmazni a béketámoga
tó műveleteknél.

A vezetes egysége.
Az alakulatok NATO-elvek szerinti egy

séges vezetése az adott alkalmazási terüle
ten belül elengedhetetlen feltétel. Ennek 
ellenére számolni kell esetleges nemzeti 
fenntartások megjelenésével is. így előfor
dulhat, hogy egy adott szintű parancsnok 
parancsot ad egy feladat végrehajtására, de 
a végrehajtás módját nem befolyásolhatja. 
Ezen vezetési egységnek —  amennyire le
het — az állandó politikai és katonai inter
akciókon túl ki kell terjednie minden regi
onális és nemzetközi szervezetre, továbbá 
a nyilvános (Non Govermental Organi- 
osation -  NGO) és a magán segélyszerve
zetek (Private Volonteer Organisation -  
PVO) együttműködésére is.

Cselekvési egység.
A tevékenység egysége a cél eléréséhez 

vezető közös út szükségességét jelenti 
minden katonai kontingens, de a művele
tek polgári és katonai komponenseinek 
együttműködése között is. A polgári ható
ságokkal és segélyszervezetekkel való 
együttműködés csak párbeszéd és konszen
zus révén érhető el.

Pártatlanság.
A pártatlanság azt jelenti, hogy a béketá

mogató műveletek egyik felet sem részesít
hetik előnyben, vagy nem viseltethetnek az 
egyik fél iránt sem előítélettel, meg kell fe
leljenek eredeti feladataiknak. Ez szolgálja 
leginkább a bizalom megszerzését és meg
tartását.

A konjV.ktusban érintett felek hozzájáru
lása.
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Az együttműködési készség fenntartása 
fontos előfeltétele az ENSZ-alapokmány 
VI. fejezetében rögzített feladatrendszer si
keres teljesítésének. Körültekintően kell 
mérlegelni minden olyan tevékenység vég
rehajtásának célszerűségét és szükségsze
rűségét, amely a konszenzus felbomlásá
hoz vezethet.

Hitelesség.
Annak érdekében, hogy a béketámogató 

műveletekben részt vevő erők feladataikat 
eredményesen végre tudják hajtani, hitelt 
érdemlőnek kell lenniük. A hitelesség egy 
olyan tükörkép, amit a konfliktusban érin
tett felek alkotnak a béketámogató műve
letben részt vevő erőkről, értékelve azok 
feladat végrehajtását. Ezért a nemzetközi 
kontingenseket a bevetésekhez a lehető 
legjobban kell felszerelni és kiképezni. A 
nemzetközi kontingensek nem kelthetik a 
fenyegetettség érzetét a konfliktusban érin
tett felekben, ugyanakkor kétséget sem 
hagyhatnak afelől, hogy készek és képesek 
feladataik végrehajtására. Elengedhetetlen 
feltétel a feladat egyértelmű meghatározá
sa, a fegyveres küzdelem szabályszerűsé
geinek, az erőszak alkalmazása elveinek és 
kereteinek egyértelmű meghatározása. A 
béketámogató műveletekben részt vevő 
erőknek minden problémát igen nagyfokú 
hozzáértéssel, hatékonysággal és pártatlan
sággal kell megoldaniuk.

Átláthatóság.
A béketámogató műveletek koncepciójá

nak minden abban részt vevő számára (a 
konfliktusban érintett feleket is beleértve) 
világosnak és egyértelműnek kell lennie 
oly mértékben, hogy az ne veszélyeztesse a 
végrehajtás sikerét.

Az erőszak alkalmazása.
Az erőszak alkalmazása a legfontosabb 

tényezők egyike, amellyel a parancsnokok
nak számolniuk kell. Befolyásolja a fegy
veres erők alkalmazásának minden aspek
tusát, folyamatos kontroll alatt kell tartani 
annak érdekében, hogy az erők alkalmazá

sa a lehető legbiztonságosabb körülmé
nyek között történhessen, figyelemmel a 
feladat végrehajtására. Az erőszak alkal
mazása minden béketámogató műveletben 
a feladatból adódó beavatkozási szabá
lyoknak és a nemzetközi jognak megfele
lően történik. Alapvető elv, hogy csak a 
minimálisan szükséges erőt alkalmazzák a 
lehető legkisebb környezeti kár okozása 
mellett.

Biztonság.
A feladat végrehajtásában részt vevő 

erők oltalmazásának és önvédelmének 
megszervezése a mindenkori parancsnok 
legfontosabb feladata. Egy béketámogató 
műveletben a csapatok felelősek lehetnek 
az együttműködő civil szervezetek védel
méért is. Ezt figyelembe kell venni a csa
patok erejének, összetételének, valamint 
feladatának meghatározásnál.

Rugalmasság.
A rugalmasság elengedhetetlen feltétele 

egy béketámogató művelet sikerének. Kü
lönösen a béketeremtő bevetésben részt ve
vő csapatoknak kell egy lehetséges eszka
lációval szembenézni. Ezért az ilyen erők
nek mozgékonyaknak, eszközeikben, fel
szerelésükben és ellátásukban függetlenek
nek kell lenniük. Mindennemű külső segít
ség nélkül képeseknek kell lenniük felada
taik mindenkori eredményes végrehajtásá
ra. Az esetlegesen jelentkező ellenállásra 
való tekintet nélkül a béketámogató műve
letben részt vevőknek tiszteletben kell tar
taniuk a „vendéglátó” ország törvényeit és 
szokásait.

Mozgásszabadság.
A mozgásszabadság bármilyen korláto

zása közvetlen- befolyással van a bevetés 
hitelességére. Az erőknek az első naptól fel 
kell lépniük minden, a mozgásszabadságot 
korlátozó kísérlet ellen. A gyors és határo
zott cselekvés meghatározó a probléma- 
megoldásnál, főleg tárgyalásos úton. En
nek ellenére a parancsnokoknak fel kell ké
szülniük —  amennyiben a békés megöl-
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dás- keresés nem já r eredménnyel —  
szükség esetén erőszak alkalmazására is.

A katonai és polgári erők együttműködé
se.

A fegyveres erők, valamint a nemzetkö
zi és egyéb polgári szervezetek közötti jói- 
szervezett együttműködés a siker záloga.

A NATO KONCEPCIÓJA

A NATO és az ENSZ fenti tárgyban 
meglévő koncepciójának összevetésekor 
szükséges, hogy mélyebben elemezzük a 
hadászati-hadműveleti alkalmazási elvek 
összességét, és ezek különböző céljait. Ez 
azért is szükséges, hogy minden olvasó 
megfelelő ismeretekkel rendelkezzék és 
igy véleményt tudjon alkotni a NATO el
gondolásáról, az Ausztriában mind politi
kailag, mind katonailag máig vitatott béke- 
fenntartó és békekikényszerítő tevékeny
ségről. A következőkben használt definí
ciók az MC 327 tervezetből valók és nem 
egyeznek meg az Egyesült Nemzetek által 
használtakkal. Az, hogy ezen a területen a 
fejlődés nagyon dinamikusan halad előre, a 
„Partnerség a békéért” alapdokumentumá
ból is lemérhető, amelyben még csupán a 
békefenntartás területén történő együttmű

ködésről volt szó. A fejlődés új fogalom
meghatározásokat és új hozzárendeléseket 
hozott. (így például a humanitárius célú 
bevetés a béketámogatási műveleteknek 
részterületévé vált.)

Béketámogató műveletek
A béketámogató műveletek többnemze

tiségű műveletek, amelyek az ENSZ vagy 
az EBESZ határozata alapján kerülnek 
végrehajtásra katonai erők, valamint diplo
máciai és humanitárius eszközök alkalma
zásával, egy hosszabb távú politikai meg
oldás vagy más feladatrendszerből adódó 
cél elérése érdekében. Magukba foglalják a 
békefenntartást (Peacekeeping), a békeki
kényszerítést (Peace Enforcement), a kon
fliktusmegelőzést (Conflict Prevention), а 
béketeremtést (Peacemaking), a béke
megerősítést (Peacebuilding) és a humani
tárius célú bevetéseket is. Már a definíció
ból is látható, hogy a béketámogató műve
letek nem tisztán katonai tevékenységek, 
hanem együttműködés a fegyveres erők
kel, a polgári szervezetekkel és a diplomá
ciával valamely politikai cél elérése érde
kében.

Az említett béketámogató műveletek rö
vid magyarázata:
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Békefenntartás.
A békefenntartó műveletek (Peacekee- 

ping Operations) alapvetően az ENSZ- 
alapokmány VI. fejezete alapján és a konf
liktusban érintett minden fél hozzájárulásá
val kerül végrehajtásra egy békeszerződés 
megvalósításának ellenőrzése és támogatá
sa céljából. A kulcsszó a hozzájárulás. Ez 
azt jelenti, hogy a konfliktusban érintett fe
lek hozzájárulnak egy pártatlan harmadik 
fél intervenciójához, amely segíti egy sta
bil helyzet létrehozását, amelyből tovább
haladva a kívánt eredmény elvileg elérhe
tő. A békefenntartás (Peacekeeping) szó 
ugyan nem szerepel az ENSZ-alapokmány 
VI. fejezetében, de a felhatalmazást általá
ban ezen fejezet alapján adják meg.

Békekikényszerítés.
A békekikényszerítő akciókat (Peace 

Enforcement Operations) az ENSZ-alap- 
okmány VII. fejezetének szellemében hajt
ják végre. Ezek alapjában véve kényszer
re irányulnak és akkor hajtják végre őket, 
ha a konfliktusban érintett felek között 
nem jö tt létre konszenzus vagy az egyetér
tés bizonytalan. A békekikényszerítő akci
ók a béke fenntartását, illetőleg a béke 
helyreállítását hivatottak elérni. A kulcsszó 
a „kényszer". Ezen tevékenység fajta 
olyan jelzések halmaza, amely egyértelmű
en világossá teszi a normatívák ellen vétő 
fél számára, hogy az eredeti állapot vissza
állítása érdekében a feladat végrehajtásával 
felruházott nemzetek és azok hadseregei a 
fegyveres erőszak alkalmazásától sem ri
adnak vissza.

Konfliktusmegelőzés.
A konfliktusmegelőzés az ENSZ-alap- 

okmány VI. fejezetében leírt intézkedése
ket foglalja magában. Ezek a diplomáciai 
erőfeszítésektől kezdve egészen a katonai 
erő megelőző célzatú bevetéséig terjednek 
azzal a céllal, hogy a konfliktusok fegyve
res összecsapásig fajulását vagy a konflik
tusok kiszélesedését megakadályozzák. A 
konfliktus megelőzéshez hozzátartoznak

még tényfeltáró missziók, konzultációk, fi
gyelmeztetések, ellenőrzések és megfi
gyelések. A NATO részéről a katonai erők 
megelőző bevetése egy diplomáciai folya
mathoz szükséges katonai hozzájárulás.

Béketeremtés.
A béketeremtés magába foglalja a konf

liktus előtti vagy annak kitörésekor foga
natosított diplomáciai tevékenységet azzal 
a céllal, hogy fegyverszünetet vagy gyors, 
békés megoldást lehessen elérni. Ebbe be
letartozhat a diplomáciai segítségnyújtás, 
közvetítés és békéltetési tárgyalások fel
ajánlása, de olyan tevékenység is, mint a 
diplomáciai nyomás, elszigetelés vagy 
szankciók érvényesítése. A katonai erők 
feladata a kényszerintézkedések végrehaj
tása, adott esetben a konfliktusban részt ve
vők sakkban tartása, például embargóintéz
kedésekkel vagy a tenger és a légtér ellen
őrzésével.

Békém egerős ítés.
A békemegerősítés magába foglalja 

mindazokat a tevékenységeket, amelyek 
egy konfliktus után olyan politikai, gazda
sági, szociális és katonai intézkedéseket tá
mogatnak, amelyek a politikai megoldások 
erősítését célozzák a konfliktus következ
ményeinek felszámolása érdekben. Ennek 
részei mindazok a mechanizmusok, ame
lyek olyan rendszereket rögzítenek és segí
tenek elő, amelyek alkalmasak a békefo
lyamat megerősítésére, a bizalom érzésé
nek megteremtésére és a gazdasági újjáépí
tés támogatására. Első pillantásra csekély
nek tűnik a katonai részvétel ebben a folya
matban, de szem előtt kell tartani, hogy a 
katonai jelenlét az alkalmazási területen kí
vül is szükséges annak érdekében, hogy 
biztonságos környezetet biztosítson, amely 
minden béke megerősítő tevékenység elen
gedhetetlen feltétele. Ez kiterjedhet a pol
gári hatóságok támogatásától a fegyverzet- 
ellenőrzési intézkedések bevezetéséig, a 
fegyveres erők ellenőrzéséig, kiképzéséig.



Vendég: Ausztria
85

Humanitárius műveletek.
Humanitárius műveletekre azért kerül 

sor, hogy az emberi szenvedéseket mérsé
keljék. Katonai humanitárius műveletek 
megelőzhetik a speciális civil szervezete
ket vagy elkísérhetik és támogathatják azo
kat. Ez vonatkozhat pl. a biztonságos kör
nyezet létrehozására, ami lehetővé teszi a 
humanitárius segítséget a tényleges segít
ség megérkezéséig, például szállító- vagy 
hírközlő eszközök rendelkezésre bocsátása 
révén.

Egy adott alkalmazási területen belül el
méletileg bármely béketámogató művelet 
végrehajtási kényszere felmerülhet, előfor
dulhat, hogy az egyik bevetési formáról át 
kell térni egy másikra. Ez nem érvényes a 
békefenntartó műveletekről a békekikény
szerítő műveletre való áttérésre. A csapa
tok, amelyek békefenntartó bevetésen 
vesznek részt, általában nem alkalmasak

sem szervezetükben, sem kiképzettségük
ben, sem fegyverzetük és felszerelésük te
kintetében békekikényszerítő tevékenység 
folytatására.

BÉKEFENNTARTÁS,
BÉKEKIKÉNYSZERÍTÉS

Mivel Ausztriában és az osztrák hadsere
gen belül is újra meg újra fellángolnak a 
viták a békefenntartás és békekikényszerí
tés elvi megítéléséről ezért álljon itt egy 
NATO-szempontú megközelítése e fenti 
problémának:

Sajnálatos módon többeknek az a kiala
kult véleménye, hogy a békekikényszerítés 
tartalmában megegyezik a háborúval, ho
lott a NATO egyértelműen szétválasztja a 
békekikényszerítést a háborútól. A békeki
kényszerítő bevetés során rendelkezésére
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állnak a fegyveres erőszak alkalmazásához 
az erők és eszközök, de ez nem jelenti azt, 
hogy ezeket feltétlenül alkalmazni is kell. 
A NATO így például a bosznia-hercegovi- 
nai tevékenységét az ENSZ-alapokmány 
VII. fejezetéből adódó bevetésnek tekinti, 
mivel a háborús felek beleegyezése ellené
re rendelkezik olyan felhatalmazással és 
eszközrendszerrel, amely a daytoni egyez
mény erőszakkal történő érvényre juttatá
sát is lehetővé teszi. így az IFOR/SFOR 
kötelékében szolgálatot teljesítő többnem
zetiségű alakulatok lényegesen különböz
nek az ENSZ égisze alatt eddig végrehaj
tott hasonló misszióktól, mivel szervezeti 
és technikai felszereltségük révén képesek 
a kialakult helyzet függvényében megfele
lő válaszintézkedések foganatosítására.

A FEGYVERES ERŐK 
ALKALMAZÁSÁNAK FORMÁI 
ÉS FELADATAI

A jobb megértés érdekében tekintsük át a 
béketámogató műveletek különböző for
máit és lehetséges feladatait. így — remé

nyeim szerint—  a békekikényszerítés és a 
háború közötti határvonal is —  mint 
ahogy a NATO esetében —- mindenki szá
mára egyértelművé válik.

Mások számára nyújtott NATO-támoga- 
tás.

Nem feltétlenül szükséges, hogy a 
NATO elkötelezze magát egy konfliktus
ban való tevőleges részvétele mellett. Az is 
elképzelhető, hogy csak eszközeinek egy 
részét bocsátja rendelkezésre mások szá
mára, béketámogató műveletek végrehajtá
sa céljából. Ez megvalósulhat a támogató 
műveletek koordinálásától kezdve a logisz
tikai támogatáson, erődemonstráción ke
resztül egészen a szállító eszközök vagy 
vezetési struktúrák rendelkezésre bocsátá
sáig. Ezenfelül a szövetség különböző ele
mekkel támogathatja más szervezetek bé
ketámogató műveleteit is. Ez kiterjedhet 
parancsnokságok vagy híradó eszközök 
rendelkezésre bocsátásától a légi és hadi
tengerészeti támogatásáig egyaránt.

Konfliktusm egei őz és.
Hogyan tudnak a fegyveres erők hozzá

járulni a konfliktus megelőzéséhez? Min
denekelőtt a korai előrejelzés révén. Miha-
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marabb ismertté válik egy kialakulóban lé
vő konfliktus, annál hamarabb lehetséges 
politikai, de katonai intézkedéseket is fo
ganatosítani annak elkerülése érdekében.

Egy következő lépcsőfok, a vizek, a lég
tér és a szárazföld ellenőrzésére vonatkozó 
célirányos intézkedések lehetnek. Ezen 
rendszabályok ismertté válása visszatartó 
erejű lehet különösen akkor, ha azok alkal
mazása és az általuk elérni kívánt célok is
mertek.

Béketeremtés.
A béketeremtés —  amely túlnyomórészt 

diplomáciai eszközök alkalmazásával szá
mol —  katonai vonatkozásai a NATO bé
ketámogató műveletektől kezdve a konf
liktusmegelőző bevetésen keresztül a kü
lönböző szankciók bevezetéséig és azok 
érvényre juttatásáig terjedhet.

Békefenntartás.
A hagyományos alkalmazási eljárások 

három csoportra oszthatók és már pusztán 
a békefenntartó bevetés feladatainak felso
rolásából is kiderül, hogy ezek az eljárások 
mennyire többdimenziójúak lehetnek:

•  Megfigyelés
A megfigyelés (Observation) egy alap

vető alkalmazási eljárás. Ezekben a megfi
gyelő missziókban általában kis létszámú 
és fegyvertelen személyek vesznek részt 
(például UNTSO).

A megfigyelő missziók a következő te
vékenységeket foglalhatják magukba: 
fegyverszünetek és demarkációs vonalak 
ellenőrzése; meghatározott területekről a 
katonai csapatok kivonásának ellenőrzése; 
a konfliktusban érintett térségek ellenőrzé
se; körzetek és létesítmények ellenőrzése; 
polgári szervezetekkel való együttműkö
dés, támogatás az emberi jogok betartatá
sának, vagy választások előkészítésének 
céljából.

•  Bevetés a konfliktusban részt vevő fe 
lek szétválasztása céljából

Az alábbi feladatok hajthatók végre: üt
közőzóna létrehozása, fegyvermentesítésé

nek megkezdése; tűzszünet ellenőrzése; 
megfigyelő poszt létrehozása és működte
tése; főközlekedési vonalak és kulcsfon
tosságú körzetek ellenőrzése; demarkációs 
vonalak megjelölése és ellenőrzése; huma
nitárius segélyszállítm ányok védelme; 
közös bizottságok létrehozása a konfliktus
ban érintett felek legitim hatóságainak 
részvételével, a normális élethez való visz- 
szatérés feltételeinek biztosítása céljából.

•  Támogatás a normális életfeltételek 
létrehozására

A normális életfeltételekre való áttérés 
támogatása általában magába foglalja: a 
konfliktusban érintett felek katonai és fél
katonai alakulatainak lefegyverzését, de- 
mobilizálásának, visszavonásának és át
csoportosításának az ellenőrzését; fegyve
rek, lőszerek és anyagi készletek felderíté
sét és elkobzását; aknamezők felderítésé
nek támogatását, aknamentesítést; az al
kalmazási területen belül a polgári köz- 
igazgatás helyreállítását és támogatását; 
saját csapatok időben korlátozott beveté
sét; fegyverszünetek és demarkációs vona
lak ellenőrzését; humanitárius segítség ko
ordinálását és védelmét, beleértve a szük
séges infrastruktúra helyreállítását és ren
delkezésre bocsátását; az üldözöttek és a 
menekültek kezelésének, áthelyezésének 
és szállításának támogatását.

Békekikényszerítés.
A NATO rendelkezik békekikényszerítő 

műveletek végrehajtásához szükséges 
erőkkel és eszközökkel azon országok el
len, amelyek a békét és a biztonságot ve
szélyeztetik, vagy tényleges agresszorok. 
Egy ilyen bevetés a béke és biztonság hely
reállítását szolgálja. A cél nem a szemben 
álló erők fizikai megsemmisítése, hanem a 
konfliktusban érintett felek rákényszerítése 
a fegyveres küzdelem abbahagyására, vitás 
kérdéseik tárgyalásos úton történő rende
zésére.

Ezen túlmenően a következő feladatok 
hajthatók végre: szankciók és embargók
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érvényre juttatása; repüléstilalmi zónák lét
rehozása és fenntartása; humanitárius mű
veletek biztosítása; biztonsági zónák vagy 
zárolt körzetek létrehozása és védelme.

Békemegerősítés.
A békemegerősítés katonai összetevője a 

következő feladatokat fogja át: csapatok 
demarkációs vonalakról való visszavoná
sának ellenőrzése; nehézfegyverek kivo
násának ellenőrzése átmeneti vagy végle
ges tárolóhelyekre; külső határok ellenőr
zése; a fogolycserék és a menekültek moz
gási útvonalának ellenőrzése; segítség- 
nyújtás a polgári infrastruktúra helyreállí
tásához; aknamentesítés támogatása; se
gítségnyújtás az új politikai struktúra létre
hozásához; a jog, a rend és a civil köz- 
igazgatás helyreállításának támogatása; a 
konfliktusban érintett felek haderői, regu
láris és irreguláris erői demobilizálásának 
és átcsoportosításának ellenőrzése.

Humanitárius műveletek.
Az ilyen műveletek keretében a követke

ző feladatok lehetségesek: humanitárius
segélyszállítmányok védelme és támogatá
sa; segélyek szállítása, beleértve a levegő

ből történő ellátást; összekötő vonalak és 
fontos infrastruktúrák építése, javítása és 
fenntartása; orvosi és egyéb egészségügyi 
segítségnyújtás; az üldözöttek és a mene
kültek visszatérésének és letelepedésének 
támogatása.

ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS

Már az alkalmazási eljárások felsorolá
sából egyértelműen kiderül, hogy nem le
het egyetlen módszert sem tisztán alkal
mazni például a békefenntartás területén a 
konfliktusban lévő felek szétválasztására. 
Ebből adódik a béketámogató műveletek 
többfunkciós volta és a végrehajtásban 
részt vevő csapatok rugalmassága, állandó 
készenlét a módszerek és eljárások egy 
adott feladat végrehajtása során akár több
szöri változtatásának szükségessége.

A fent említett módszerek elméletben 
különbözhetnek egymástól, de a gyakor
latban az IFOR- és SFOR- alkalmazás ta
pasztalatai azt mutatják, hogy a NATO 
nem alkalmaz más elveket és módszereket, 
mint amelyek évek alatt az ENSZ-beveté-
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sek során már beváltak. Felületes vizsgáló
dás esetén nehéz megállapítani, hogy mi 
az, ami más és sokkal jobb, mint az ENSZ 
által évek alatt kipróbált és eredményes 
koncepció. Vagy egészen egyszerűen kér
dezve, az SFOR miért sikeresebb és végül 
is miért nem volt az az UNPROFOR, hi
szen az SFOR-csapatok alig vannak töb
ben, mint az UNPROFOR volt. A szövet
ség erőssége egyértelműen az évek során 
kipróbált eljárásokból és doktrínákból, a 
közös infrastruktúra és vezetési eszközök 
jó l bevált parancsnoki és vezetési struktú
rájából, az állandóan rendelkezésre álló és 
gyorsan bevethető erőkből és a tagállamok 
csapatainak közös kiképzéséből és gyakor
lataiból adódik.

Az ENSZ és a NATO közötti fő különb
ségek főleg a finanszírozás lehetőségei
ben, a feladat végrehajtásának politikai 
motiváltságában, az erők alkalmazásában 
és szervezetében, a felhasználható parancs
noki struktúrában és a feladat végrehajtá
sához rendelkezésre álló idő vonatkozásai
ban keresendők.

Míg az ENSZ finanszírozásában megva
lósuló béketámogató műveletek az állandó 
pénzhiánnyal küzdenek, addig a NATO 
égisze alatt végrehajtott hasonló műveletek 
esetében a végrehajtásban részt vevő nem
zetek készek nagyobb összegekkel támo
gatni a küldetés sikerét.

A NATO a döntéskeresésben a konszen
zus elvét tarja egyik erősségének. A szö
vetség politikai akarata a közösen hozott 
döntések politikai és katonai kivitelezése 
saját erőkkel és eszközökkel, ha ez a szö
vetség védelme érdekében elkerülhetetlen, 
nagy előnyökkel já r és sikerrel kecsegtet, 
különösen akkor, ha a NATO a béke érde
kében tevékenykedik.

A végrehajtó erők szervezetét és alkal
mazást az 1FOR példáján keresztül lehet 
leginkább szemléltetni:

•  az arcvonalra számított 19 fő/km adja a 
szükséges harcoló létszám egyidejű jelen
létének szükségességét (harctámogatókat, 
tartalékokat és egyebeket nem számolva),

•  az így kapott létszámot 800-zal eloszt
va megkapjuk a szükséges zászlóaljak szá
mát,

•  a zászlóaljak számának hárommal va
ló osztása megadja a dandárok számát,

•  továbbá egy harc-támogató század 
zászlóaljanként 150 fővel,

•  továbbá egy harc-támogató század 
dandáronként 200 fővel,

•  továbbá egy tartalék zászlóalj dandá
ronként 1500 fővel,

•  továbbá hadosztályonként logisztikai 
egységek 5000 fővel,

•  tartalék alkalmazási területenként 
(2000 fő),

•  hadosztály parancsnokság (1000 fő),
•  vezetésbiztosítók (3000 fő).
így az 1FOR tervezett ereje 55 000 fő. 

Ebbe természetesen nem tartoznak bele az 
Európában készenlétben tartott hadászati 
tartalékok, valamint a NATO déli parancs
nokság együttműködő légi és haditengeré
szeti erői.

Ha ugyanezeket a paramétereket hasz
nálnánk az UNDOF misszióra vonatkoztat
va, a következők adódnának: 130 kilomé
ter arcvonalhossz, azaz 2470 fő, tehát 3 
zászlóalj, harctámogató csapatok 650 fő, 
800 fő dandár tartalék, 800 fő logisztika, 
1000 fő főhadiszállás + vezetésbiztosító 
csapatok, mindösszesen 5620 fő.

Ténylegesen azonban az UNDOF misz- 
szióban maximum 1250 könnyű gyalogsá
gi fegyverekkel felszerelt katonát engedé
lyeznek. Ez az összehasonlítás mutatja, 
hogy a NATO mindig megpróbál az erő
sebb pozíciójából tevékenykedni, és a bé
ketámogató erőit is tisztán katonai szem
pontok alapján összeállítani.

A NATO egyik előnye a rendelkezésre 
álló parancsnoki struktúrájában rejlik. A 
Vegyes Összetételű Alkalmi Harci Kötelék
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(CJTF) létrehozásával és az ehhez tartozó 
parancsnoki struktúrával a szövetség részé
re rendelkezésre állnak gyorsan áthelyez
hető és összekovácsolt parancsnokságok a 
béketám ogató műveletek tervezéséhez, 
előkészítéséhez, és vezetéséhez. A szövet
ség így nincs ráutalva, mint az ENSZ, a 
csak eseti, kellően nem összekovácsolódott 
többnemzetiségű törzsekre.

A feladat végrehajtására rendelkezésre 
álló idő tekintetében is nagy különbségek 
vannak. Míg például az 1964 óta Cipruson 
állomásozó csapatok alkalmazásának a vé
gét nem lehet előre látni, addig a NATO a 
bosznia-hercegovinai bevetésekhez időke
retet határozott meg, és már most tervezi 
erői létszámának csökkentését, majd pedig 
teljes kivonásukat.

Horst Malat ezredes 1944-ben született. Tiszti pályafutását a 10. harckocsi-zász
lóaljnál szakaszparancsnokként kezdte. Később különböző törzstiszti beosztásokat töl
tött be, majd századparancsnokká nevezték ki. 1983 és 1992 között a zászlóalj pa
rancsnoka, majd 1992 őszétől a Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Főosztályán dol
gozik.


