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Absztrakt 

Az alábbiakban "A Varsói szerződéstől a NATO-tagságig (a Magyar Honvédség 

és a magyar közigazgatás tevékenysége a határaink melletti válságok idején)" 

elnevezésű kutatóműhely által „A délszláv háborúk és a Magyar Honvédség 

(1991-1995)” témakörében, 2015. május 15.‒ szeptember 30. között végzett te-

vékenységeket foglaljuk össze. Ennek során bemutatjuk az elvégzett kutatás cél-

ját, területeit, módszertanát, lényegi eredményeit, közzé tételéts javaslatokat fo-

galmazunk meg. 

Kulcsszavak: délszláv háborúk, Magyar Honvédség, hadtudományi kutatóműhely 

Abstract 

In the following the authors are summarizing the research on the topic “Balkan 

wars and the Hungarian Defense Forces (1991-1995)”, which was conducted in 

the framework of the research workshop "From The Warsaw Pact until the NATO 

membership – the activities of the Hungarian Defense Forces and of the 

Hungarian public administration in crises, next to our borders)", This overview 

covers the research activities carried from 15 May 2015 until 30th September 

2015. In doing so, the authors show the purpose, methodology and substantive 

results, and formulate some recommendations. 

 

Keywords: Balkan wars, Hungarian Defence Forces, military sciences research 

workshop 
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A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLJAI 

Für Lajos honvédelmi miniszter a honvédelem 1991-1994 közötti időszakát bemutató kiad-

vány előszavában a következőket fogalmazta meg: „A négy évvel ezelőtti és a mai katona-

politikai helyzet között más lényeges különbségek is vannak. 1990-ben térségünk országai 

még a békés átmenet lázában éltek, s Magyarország a béke szigetének számított. Alig 

voltak előjelei a mai feszültségeknek, a határaink mentén kialakuló és néha azokon is át-

csapó fenyegetéseknek, s gondolni sem lehetett még, hogy mekkora menekültáradat éri el 

hazánkat. Napjainkban viszont a lakosság egy részét közvetlenül érintő, az adott határ 

mentén lakókat gyakran félelemben tartó helyzet alakult ki. Valószínűtlen a hazánk elleni 

általános támadás, de váratlan ‒ akár fegyveres - betörések, „véletlen" légitámadások, mint 

eddig, ezután is előfordulhatnak”.
1
 

A fentieknél jobban talán nem is írhatók le az adott időszak legjellemzőbb, a hazánk 

biztonságát, s így honvédelmét markánsan meghatározó folyamatok. A délszláv háborúk, 

hiszen alapvetően erre utalt Für, mint az elmúlt évszázad utolsó évtizedének súlyos és 

tragikus kísérőjelenségei bekerültek nemcsak az európai történelembe, de – a konfliktus 

megoldásában résztvevők köre miatt – a huszadik század végi és a huszonegyedik század 

elejei világtörténelem lapjaira is. Tragikussága nemcsak az ártatlan emberi áldozatok, a 

szétszakított és otthonaikból elüldözött családok, a szerencsétlen sorsot megélt százezrek 

tragédiájából fakadt, hanem abból is, hogy a két és fél évtizede elkezdődött értelmetlen 

háborúskodás a nemzetközi szereplők hathatós és mind a mai napig tartó segítségét igé-

nyelte. Európa úgy lépett be a 21. századba, hogy súlyos teherként vitte magával a megol-

datlan balkáni kérdést, amely konfliktus első ízben járt katonai erő alkalmazásával Európá-

ban a második világháborút követő időszakban. A terület földrajzi elhelyezkedése, hazánk 

közvetlen kapcsolatai az ott élőkkel és a válság jelentette biztonságpolitikai problémák már 

a tárgyidőszakban is felkeltették a kutatók figyelmét, azonban annak komplexitása és lezá-

ratlansága okán nem tévedünk túl nagyot, ha kijelentjük, hogy a délszláv háborúk a tudo-

mányos kutatások és elemzések tárgya lesz még hosszú ideig.  

20 évvel a Daytoni Megállapodás (1995) után figyelmünk ismét a délszláv térségre irá-

nyult, amelynek során azt tűztük ki célul, hogy felkutassuk azokat az eddig nem vagy ke-

vésbé ismert hazai katonai jellegű tapasztalatokat, amelyek az 1991-1995 közötti balkáni 

háborúk során keletkeztek. Ennek során a biztonságpolitikai (védelempolitikai), illetve a 

hadászati, hadműveleti és harcászati szintekből kinyerhető további információkra helyeztük 

oly módon a hangsúlyt, hogy ne sértsük a már meglévő tudásanyagot és a témát jól ismerő 

szakemberek eddigi erőfeszítéseit. Dr. Boldizsár Gábor ezredes vezetésével arra töreked-

tünk, hogy olyan kiegészítő forrásokat és komplex módszertant mutassunk fel, amely a 

témában érdeklődök, annak művelőit újabb eszközökhöz jutassa és ezzel bővítse a téma 

                                                           

1
 In: A honvédelem négy éve 1990-1994, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, p.7. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

                                                                                ÁLTALÁNOS  

2015. VIII. évfolyam 4. szám 

 

 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE 

 

205 

megközelítésének lehetőségeit. A fentiek alapján a kutatóműhely feladatait az alábbiakban 

fogalmaztuk meg: 

— irattári kutatás (Kaló József, Németh József Lajos); 

— könyvészeti kutatás elvégzése és forrásgyűjtemény kialakítása (korabeli napilap-

ok, periodikák stb. – Bokros Tünde Ibolya, Sztankai Krisztián); 

— a Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj és jogutódjai tevé-

kenységének kutatása és bemutatása (Bakos Csaba Attila); 

— a témakört érintő irányított interjúk feldolgozása (Németh József Lajos); 

— az eredmények közzé tételedisszeminációja. 

AZ IRATTÁRI KUTATÁS BEMUTATÁSA 

2015. július 13-án Dr. Boldizsár Gábor ezredes úr irattári kutatási és felhasználási enge-

délykérelemmel fordult Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnöke úrhoz az 

1995. évi LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Honvédelmi Miniszté-

rium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár kezelésében lévő, 1991. január 1. – 

1995. december 31. között a délszláv háborúkkal (katonai műveletekkel) kapcsolatban a 

Magyar Honvédség a tárgyidőszakban szerepet vállalt alakulatai által keletkezett, valamint 

a műveleti döntés-előkészítést és értékelést tartalmazó iratokba való betekintés érdekében. 

Honvéd Vezérkar főnök úr 2015. július 22-én engedélyezte a Hadtudományi Kutatómű-

hely tagjainak a Magyar Honvédség tárgyidőszakban szerepet vállalt alakulatainál keletke-

zett nyílt iratokban való kutatást. 

Az irattári kutatás módszertanát – a rendelkezésre álló rövidsége miatt – úgy fogalmaz-

tuk meg, hogy a HM VKF írásos engedélye alapján az adott időhatáron belül feltárjuk azo-

kat a jellemzőket, amely a Magyar Honvédség vezetési szerveinek és alakulatainak nyílt 

anyagaira vonatkoznak. A későbbiek során elvégzendő irattári kutatás tartalmi kérdéseit az 

alábbiakban határoztuk meg: 

— kiemelt figyelmet kell fordítani a tapasztalati jelentésekre; 

— mennyire változtatta meg az adott konfliktus a Magyar Honvédség kiképzési gya-

korlatát, műveleti elgondolásait, képességeit stb.; 

— milyen alakulatok jöttek létre az adott időszakban, és mennyiben hatott létrehozá-

sukra a kutatási célként megjelölt konfliktus elemzése, tapasztalatai; 

— milyen általános és egyedi jellemzők állapíthatók meg a feltalált iratok alapján? 

A fellelhető levéltári és irattári anyagok feltérképezéséhez a HM HIM Központi Irattár mun-

katársai nyújtottak szakmai segítséget. Az együttműködés eredményeként megállapítottuk, 

hogy munkánk első fázisa a fellelhető iratanyagok előkészítése, feltárása, és a következő 

fázisra vonatkozó kutatási szisztéma kialakítása kell legyen, tekintettel arra, hogy a Magyar 

Honvédség érintett alakulatainak vonatkozó iratanyagai a HM HIM Központi Irattárba kerül-

tek ugyan leadásra, azonban azok ez idáig teljesen feldolgozatlanok – magyarán külön 
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levéltári segédletek sem készültek ezekhez az iratcsomókhoz. A fellelt anyagokat tehát elő 

kell készíttetni a kutatás következő fázisához. 

 

 
1. számú térkép: A Magyar Honvédség szervezetei békében 1993-1994 

(Forrás: A honvédelem négy éve 1990-1994, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, p.78.) 

 

A fellelt iratanyagok és más információk beemelése alapján megállapítottuk, hogy a vizs-

gált időszak műveleteiben a Magyar Honvédség fontosabb alakulatai a következők voltak: 

— MH 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj; 

— MH 108. Mészáros Lázár Önálló Gépesített Lövészdandár; 

— MH 35. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérdandár; 

— MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár; 

— MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj; 

— MH 35. Bercsényi László Felderítő Lövészzászlóalj; 

— MH 42. Felderítő Zászlóalj; 

— MH 37. Savaria Gépesített Lövészdandár; 

— MH 25. Klapka György Harckocsizó Dandár; 

— MH 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár. 
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Az irattári kutatás során hangsúlyoznunk kell, hogy a nyílt adatokból kinyerhető informáci-

óknál különös tekintettel és kiemelt figyelemmel kell lenni az adatvédelemre.  

KÖNYVÉSZETI ÉS MÁS NYOMTATOTT FORRÁSOK FELKUTATÁSA 

A kutatóműhely tagjai vállalták, hogy áttekintik a délszláv válság idején keletkezett szakiro-

dalmat, amelynek lényege a témában megjelent szekunder adatok összegyűjtése és felku-

tatása volt. Ennek színterei a könyvtárak (Miskolci Városi Könyvtár, NKE), illetve a különfé-

le adatbázisok (például: MTI, Jane's, EISZ, EBSCO, országgyűlési) voltak. A forrásgyűjte-

mény összeállítását jelentősen megkönnyítette az utóbbiak alkalmazása, hiszen dátumra, 

kulcsszóra tudtunk szűrni. Ennek eredményeként létrejött az a mintegy 16.000 karakter-

számú forrásgyűjtemény, amely kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a délszláv háború 

idején publikált tudományos munkákat. A következő folyóiratokban kutattunk és találtunk 

az érintett időszakból érdemi, a témát átölelő munkákat: Honvédségi Szemle, Új Honvéd-

ségi Szemle, Népszabadság, HVG, Magyar Nemzet, Pesti Hírlap, Magyar Szó, Esti Hírlap, 

valamint az Új Magyarország. 

Olyan szakcikkeket sikerült feltárni kutatásaink során, melyek fontosak lehetnek a to-

vábbi kutatásokat tekintve, hiszen a harcászati szinttől a hadászati szintig foglalkoznak a 

délszláv válsággal, valamint az érintett személyi állomány napi feladataival. A témát jól 

ismerő, tapasztalt, a helyszínt és körülményeket szerzők munkásságai pontos képet feste-

nek a válság kezdeti szakaszától egészen a harcok megvívásának lezárásáig, sőt a béke-

műveletek utáni időszakokról is sokan publikáltak.  

Az általunk gyűjtött forrásanyag alkalmas lehet arra, hogy szemügyre vegyük a kor 

szakírói milyen kérdéseket tekintettek mérvadónak az adott korszakban és ennek mi lehe-

tett a mozgatója. Ezek feltárásához szükséges tanulmányozni az 1991-1995 közötti idő-

szak magyar haderőben bekövetkező változásait, a fennálló erő- és eszközrendszert, tehát 

a magyar haderő jellemzőit. Dr. Berek Lajos: „A területvédelmi erők tevékenysége a vé-

delmi hadműveletek során” című 1992-es írása az Új Honvédségi Szemlében nagy segít-

ségére lehet a téma kutatójának. Ugyancsak hasznos lehet Kiss Zoltán százados: „Új 

rendszer – új nemzeti haderő” című írása. Kifejezetten a Magyar Honvédség helyzetéről 

interjúbeszélgetés is készült Borsits László altábornaggyal, a Magyar Honvédség vezérkari 

főnökével 1991-ből. Ebben a vonatkozásban érdemes összekapcsolni Dr. Németh József 

Lajos 2014-ben készített interjújával, amelyet az akkor már nyugállományú vezérezredes 

úrral készített. További lehetséges kutatási terület lehet még a magyar-amerikai viszony 

elemzése az említett vizsgálati időszakban.  
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1. számú kép: A korabeli sajtóban a délszláv helyzettel kapcsolatban megjelent  

írások címei (montázs) 

(Forrás: A honvédelem négy éve 1990-1994, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, p.137.) 

 

Az általunk készített forrásgyűjteményben egyaránt található erre vonatkozó tanulmány, 

illetve cikk, többek között: Dr. Nagy László-Póti László: Térségünk helyzete, Dr. Kőszegvári 

Tibor: A magyar-amerikai biztonságpolitikai szakértői kapcsolatok újabb állomása, Katona 

Tamás: A nemzetközi helyzet főbb jellemzői napjainkban. Az Egyesült Államok konfliktus-

ban betöltött szerepét egyaránt érdemes lehet megvizsgálni a szerb, horvát és bosnyák 

viszony rendezésében. Érdekes, hogy ezt a feladatot az amerikaiak szándékai szerint 

kizárólag Nyugat-Európára kívánták testálni. Mindezekből következően, a tudományos 

munka kiterjedhet az európai békerendezés és válságkezelés hagyományaira, történelmi 

evolúciójára, annak hatékonyságára.  

A szekunderkutatás egyértelművé teszi, hogy számos területről közelíthető meg a dél-

szláv konfliktus, amelynek feltárására érdemes időt és energiát fordítani.  

A TÉMAKÖRT ÉRINTŐ IRÁNYÍTOTT INTERJÚK FELDOLGOZÁSA 

Az irányított interjúk a 2011-2014 közötti időszakban, az MTA Bolyai János Kutatási Ösz-

töndíj támogatásával, „A biztonságpolitikai gondolkodás jellemzői Magyarországon az 

1990-1998 közötti időszakban, különös tekintettel a Magyar Honvédség átalakítását célzó 

törekvésekre” elnevezésű kutatás során készültek. A kutatóműhely célkitűzéseihez illesz-

kedő téma, amely ily módon annak továbbvitelét is jelenti, a tárgyalt időszakról számos 
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olyan adalékkal szolgál, ami nemcsak a politikai és katonai vezetés közötti viszonyt mutatja 

be, hanem rámutat a délszláv válság magyar haderőt érintő stratégiai jellegű hatásaira is. 

Az irányított interjúk primer forrásnak minősülnek, azonban a kutatás során az abszt-

rakciós módszertan használatával (SWOT analízis) feltártuk a témakör olyan jellemzőit, 

amely a magyar haderő erősségeit, gyengeségeit vagy a kialakult helyzetben rejlő lehető-

ségeket jelentik. 

Ma már elfogadottnak tekinthetjük azt a korabeli megközelítést, amely szerint a „jugosz-

láviai válság is közrejátszott abban, hogy a magyar közvélemény felismerte egy működő-

képes hadsereg szükségességét és fontosságát”
2
, azonban nagyon lényeges kiemelnünk 

azt is, hogy a válság kezelése rámutatott a katonai és politikai elit közötti kapcsolatok tar-

talmára és minőségére is. 

Az interjúk felszínre hozták annak a kérdésnek a további vizsgálatát is, hogy a délszláv 

válság vajon mennyire „fagyasztotta be” a korábban elindult haderő-átalakítási törekvése-

ket és milyen új képességek kialakítását eredményezte?  

A MAGYAR HONVÉDSÉG 88. LÉGIMOZGÉKONYSÁGÚ ZÁSZLÓALJ KAPCSÁN  

VÉGZETT KUTATÁSOK 

Az 1990-es évek délszláv válságainak hatásai alapjaiban változtatták meg a hidegháború 

szembenállásának következtében kidolgozott konfliktuskezelés sémáit a Magyar Honvéd-

ségben. A déli határ mentén végrehajtott biztosítási feladatok kezdeti szakaszában felme-

rült az igény egy gyorsan telepíthető gyalogos szervezet felállítására. Az 1992-ben létreho-

zott kettős rendeltetésű század (Magyar Néphadsereg / Magyar Honvédség 31-00, majd 

MH 34. BL Mélységi Felderítő Zászlóalj bázisán létrehozott alkalmi harci kötelék) felállítá-

sát rövidesen egy új alakulat a Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalja 

követte, amely a 1999-es koszovói események következtében elrendelt biztosítási felada-

tok („Vízesés” feladat) végrehajtásában is központi szerepét játszott. 

A kutatási projekt a Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj és jogutódjai 

szervezetét, azok felkészítését és tevékenységét kutatva, valamint egy lehetséges határin-

cidens szimulálását (könnyűgyalogos kötelékek találkozóharca M.I.L.E.S rendszer alkal-

mazásával ‒ kisérlet) felhasználva a tapasztalatok összegzését és annak a tisztképzésbe 

történő beépítettségét/beépíthetőségét vizsgálja. 

A téma vizsgálatának jelentőségét az adja, hogy az Észak-atlanti Szövetség és az Eu-

rópai Unió, valamint a hazai biztonsági koncepciók/stratégiák egyaránt tárgyaljak az ala-

csony intenzitású (fél)katonai műveletek és/vagy migrációs tevékenység által fennálló ve-

szélyeztetettségét a térségnek. Ami az utóbbi időben (ukrajnai események, tömeges mig-

ráció a déli határnál) beigazolódni látszanak. 

                                                           

2
 In: A honvédelem négy éve 1990-1994, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, p.22. 
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Az adott terület kutatási módszertana az alábbiakban foglalható össze: 

a) adatforrások, adatgyűjtési módszerek, dokumentumelemzés; 

b) adatforrások, adatgyűjtési módszerek, irodalomtanulmányozás; 

c) adatforrások, adatgyűjtési módszerek, kérdezés (interjú); 

d) empirikus (tapasztalati) kutatási módszerek.  

 

A szerző már a szakdolgozatát is a témában írta a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán „A 

légimozgékonyságú harccsoport harca, harcának vezetése” címmel 1996-ban. Az abban 

foglalt elméleti tartalmat a főiskolai képzés tanulmányait kiegészítő csapatgyakorlatokon 

(2x1 hónap zászlósként a VII. és VIII. félévben) folytatott megfigyeléseivel egészítette ki. 

Továbbá 1996. és 2005. között Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj 

jogutód szervezeteinél teljesített szolgálatot különböző alegységparancsnoki és törzsbe-

osztásokban, amelynek része volt az 1999-es „Vízesés” feladatban történő határbiztosítás-

ra telepített operatív erők végrehajtói és parancsnoki tevékenysége is. 

e) empirikus (kísérlet) kutatási módszerek: „Nyílt Roham” – 2015 kari szintű harcászati 

komplex gyakorlat, egy mozzanatában M.I.L.E.S rendszerrel támogatott felmérő  

foglalkozás, amely értékelését a döntnöki jelentések és a tapasztalat feldolgozó 

rendszer megfigyelési jelentései szolgáltattak; 

f) elméleti-logikai kutatási módszerek, analízis; 

g) elméleti-logikai kutatási módszerek, szintézis; 

h) elméleti-logikai kutatási módszerek, összehasonlítás; 

i) a hadtudomány egyedi (speciális) módszerei. 

Nehézségként jelentkezett, hogy a csapatok leterheltsége és a gyakorlatok anyagi biztosí-

tására fordítható készletek karcsúsága miatt a kísérlet a tervezett létszámok és anyagi- 

technikai eszközök darabszámaiban kisebb hiányt szenvedett, valamint a változó helyzet 

miatt a tervezett interjúk a mai napig csak részben kerültek végrehajtásra. 

A Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj megalapítását előidéző fenye-

getettségek és veszélyek napjainkban sem hagyhatók figyelmen kívül, kezelésük egyik 

adekvát eszköze lehet egy, a fent említett, a hagyományosan értelmezett gépesített gyalo-

gos/lövész alegységekhez mérten, különleges képességekkel rendelkező, békeidőben is 

gyorsan bevethető, akár légi úton is telepíthető könnyűgyalogos szervezet. 

A fenti területen elvégzett kutatás eredményei és lényeges megállapításai: 

— A Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj és jogutódjai, így a Ma-

gyar Honvédség 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj is rendelkezik a feladat végrehajtá-

sához szükséges anyagi, technikai, személyi és szervezeti feltételekkel. Kiképzési 

Programja a „Szakkiképzési program a gyorsreagálású katonák és alegységek ré-

szére (381/735”) és az abban lefektetett irányelvek megteremtik a szükséges kör-

nyezetett az eredményes felkészítés, kiképzés végrehajtásához. 
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— A Magyar Honvédség 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj és jogutódjai, így a Ma-

gyar Honvédség 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj is szorosan együttműködött, és je-

lenleg is együttműködik a katonai felsőoktatás korábbi intézményeivel és a jelenle-

gi, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával 

csapatgyakorlatok, csapatbázisú kiképzések és kiképzők cseréje útján, ezzel biz-

tosítva az alakulatnál felhalmozódott műveleti és kiképzési tapasztalatok megosz-

tását, cseréjét. 

— A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával megteremtésre kerültek azok a 

feltételek, amelyek biztosítják a hallgatók részére a közös modulok és a közös 

közszolgálati gyakorlat („Végvár” gyakorlatok) a különleges jogrend időszakában 

végrehajtásra váró feladatok gördülékenyebb együttműködést biztosító megisme-

rését, begyakorlását alap és mester szakon egyaránt. A Hadtudományi és Honvéd-

tisztképző Kar tudományos anyagi, technikai, személyi és szervezeti feltétele lehe-

tővé teszik mind a csapatok, mind pedig az Egyetem többi Karán és Intézetében 

felhalmozott tudományos, műveleti, oktatási, képzési és kiképzési tapasztalatok 

megismerését, megosztását, cseréjét. 

NYILVÁNOSSÁG 

A kutatóműhely által folytatott tevékenységeket és az addig elért eredmények 

disszeminációját a 2015. június 16-án tartott műhelybeszélgetésen ismertettük az érdeklő-

dőkkel.  

Az ott elhangzottak alapján elkészült tudósítás, így fogalmaz: „A rendezvény elsődleges 

célja az volt, hogy bemutassák az érdeklődőknek a kutatóműhelyben folyó tudományos 

munkát, amelynek többek között az a feladata, hogy az 1991 és 1995 közötti délszláv konf-

liktus időszakát feldolgozza. A műhelybeszélgetésen dr. Boldizsár Gábor ezredes, az NKE 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja elmondta, hogy forrás- és tapasztalat-

gyűjteményt szeretnének összeállítani, amelyben egyrészt még ismeretlen dokumentumo-

kat gyűjtenek össze, másrészt olyan interjúkat tesznek közzé, amelyek az akkori stratégiai, 

politikai, harcászati vezetőkkel készültek. Boldizsár Gábor hangsúlyozta, hogy a tudomá-

nyos igényű tanulmány természetesen a klasszikus értelemben vett katonai parancsnoki 

munkára, illetve vezetési, irányítási témákra összpontosít majd. „A kutatás során első sor-

ban az 1991 és 1992 közötti időszakra helyezzük a hangsúlyt, amikor már a szovjet csapa-

tok kivonultak hazánk területéről, majd bekövetkezett a délszláv válság. Arra keressük a 

választ, hogy tudtunk-e hatékony válaszokat adni erre a helyzetre abban az időszakban” – 

jelentette ki az ezredes. […] ez a kutatás nem arról szól, hogy végső igazságokat mondja-

nak ki a vizsgált korszakról, hanem arról, hogy összegyűjtsék a témában a különböző terü-

letekről meglévő anyagokat. Sok tanulmány született már a vizsgált időszakról: publikációk, 

szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-értekezések az NKE-n is, de a más intézmények-
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ben hozzáférhető dokumentumokat is felkutatják majd. Ezek nagy része még feldolgozat-

lan, így ezzel is segíthetik a kutatók munkáját.”
3
 

ÖSSZEVONT JAVASLATOK 

— Az elkezdett irattári kutatás továbbvitele, eredményeinek kiértékelése a korábban 

megadott szempontok, vagy újabbak alapján. 

— Az elért tudományos, műveleti, oktatási, képzési és kiképzési eredmények megtartása, 

színvonalának továbbfejlesztése, valamint azok beintegrálás az oktatásba és a kuta-

tásba.  

— A közös közszolgálati gyakorlat további eredményes végrehajtása érdekében első 

lépésként az Egyetem többi Karán és Intézetében tanuló hallgatók megfigyelőként 

meghívása kari szintű „Nomád Portya” és „Nyílt Roham” gyakorlatokra. Később eset-

leges integrálású a gyakorlatba alájátszó, együttműködő szerepkörökben. 

— Javasoljuk, hogy a témakör vizsgálata során három aspektus kerüljön figyelembe 

vételre, melyek a hadászati, hadműveleti és harcászati szinteken értelmezhetők: 

 Stratégiai szintű megvilágításba helyezve a délszláv konfliktust, kutatásra alkal-

mas terület lehet a válságkezelési eljárások és a válságkezelés, (mint mechaniz-

mus) működésének értékelése, illetve az Amerikai Egyesült Államok (USA), mint 

nagyhatalom viszonyulása a kialakult konfliktushoz, és/vagy a környező országok 

tevékenysége és hozzáállása a rendezéshez. Ugyanide sorolható az Egyesült 

Nemzetek Szövetsége (ENSZ, UN) által kiadott rendelkezések, végrehajtott intéz-

kedések. Ebben a vonatkozásban fellelhető valamennyi ENSZ Biztonsági Tanács 

által kiadott határozat az 1991-es évektől kezdődően.  Annak ellenére, hogy jelen 

kutatómunka az 1995-ös évig terjed, cél, hogy a további kutatók figyelmét felhív-

juk a Daytoni Szerződés megkötésétől kezdődő időszak vizsgálatára is. Ezen idő-

szak függvényében pedig meg kell említenünk az Egyesült Biztonsági és Együtt-

működési Szervezetet (EBESZ, OSCE), amely 1995-ben kezdte meg misszióját 

Bosznia-Hercegovinában.   

 Hadműveleti szinten releváns lehet a rendelkezésre álló haderőstruktúra elemzé-

se, az alkalmazott eljárások, az adott műveletekbe bevont erők és eszközök m i-

nőségének, mennyiségének vizsgálata. Ide sorolható még a haderő, mint szerve-

zeti egység működési feltételeinek megvizsgálása, vagyis jogi hátterének és mű-

ködés feltételeként meghatározott és rendelkezésre álló szabályzóinak feltárása. 

                                                           

3 Szabó Tibor: 20 évvel a délszláv háborúk után, in: Bonum Publicum, 2015/7 szám, 2015. július, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, p.54., on-line elérhetőség: http://uni-
nke.hu/uploads/media_items/bonum-publicum-2015-julius.original.pdf, a letöltés dátuma: 2015. októ-
ber 9. 

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bonum-publicum-2015-julius.original.pdf
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bonum-publicum-2015-julius.original.pdf


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

                                                                                ÁLTALÁNOS  

2015. VIII. évfolyam 4. szám 

 

 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE 

 

213 

 Harcászati szintet tartjuk a legmarkánsabb kutatási részterületnek, ugyanis eseté-

ben számos információ és adat csak primer forrású adatokból nyerhető ki, így 

azokat a szekunderkutatásokból származó információkkal összevethetjük. Legfon-

tosabb aspektusaiként határozhatjuk meg a kialakult konfliktusnak a nemzetközi, 

történelmi, nemzetiségi, etnikai hátteret. Továbbá mikro szinten: haderőstruktúra- 

és szervezés, jogi környezet, együttműködési képesség, eljárásrend a különböző 

résztvevő nemzetek haderői részéről.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

Meggyőződésünk, hogy a kutatócsoport célkitűzése helyes volt, hiszen valóban sikerült új 

elemekkel gazdagítani a témakörben már meglévő ismeretanyagot. A kutatócsoport által 

önállóan kialakított módszertan nem csak az egyéni kutatói képességek továbbfejlesztését 

szolgálták, hanem a csapatmunkát is erősítették a különböző szakemberek és szakterüle-

tek között. A rendelkezésre álló idő (4-5 hónap) azonban kevésnek bizonyult – különösen 

az irattári tevékenységre vonatkozóan – olyan „mélyfúrásra”, amely még plasztikusabbá 

tenné a hadászati, hadműveleti és harcászati szintek tapasztalatait. 

Közös álláspontunk az, hogy a kutatócsoport által elvégzett munka további kiindulópon-

tokat jelöl ki a soron következő kutatások számára, egyúttal ismét ráirányítja a figyelmet a 

délszláv térségre csakúgy, mint a haderő vonatkozó erőfeszítéseire.  
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