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1 BEVEZETÉS 

 __________________________________________________________________________  

„Once the command of the air is obtained by 

one of the contended armies, the war must 

become a conflict between a seeing host and 

one that is blind.” – H. G. Wells, 1902 [1] 

„Amint két szembenálló fél közül az egyik 

magához ragadja az egek uralmát, a másik fél 

törvényszerűen a küzdelem látását vesztett 

szemlélőjévé válik.” – H. G. Wells, 1902 

1.1 A témaválasztás indoklása 

Dolgozatom relevanciáját számos tényező alátámasztja. Elsősorban, hogy személyemhez, 

tanulmányaimhoz közel áll. Tanulmányom mintegy hét hónapos hadműveletet dolgoz fel, 

amelyben napjaink legmodernebb légierejét vonultatta fel az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO – North Atlantic Treaty Organization) és szövetségesei [2]. 

Munkám egy 2011-ben lezárt konfliktust ismertet és elemez, tehát egy modern légi 

szembenállás feldolgozását választottam. A konfliktus lefolyása alatt a kulcsszerepet a légierő 

– mint haderőnem – kapta, illetve annak képességei, azok felhasználása, amely szintén 

megerősítette meggyőződésemet abban, hogy az egyik legalkalmasabb témát választottam 

szakmai fejlődésem szempontjából. 

Mivel időben közeli ez a konfliktus, lehetőség nyílik a Tisztelt Olvasó számára betekintést 

nyerni napjaink légierő alkalmazásába egy észak-afrikai konfliktus vonatkozásában, illetve 

párhuzamot vonni a jelenleg is folyó, Iszlám Állam elleni műveletekkel, ahol szintén fontos 

szerepet játszott és játszik a légierő. Dolgozatom kiindulási alapot adhat tehát az Iszlám Állam 

elleni légi műveletek vizsgálatához és összehasonlításához a 2011-es líbiai légi műveletekkel. 

A 2011-es líbiai konfliktus és tapasztalatai rámutatnak olyan problémákra és bizonyos 

esetekben hiányosságokra, amelyek a NATO számára hasznos tanulságként szolgálnak. Az 

események megmutatták, hogy mely területek igényelnek nagyobb anyagi befektetést, mely 

légierő-képességekhez tartozó eszközök és erőforrások mennyisége közel elégtelen, továbbá, 

hogy szervezetileg mely területeken, mely szinten érdemes változni, változtatni [3]. 

Továbbá azért is esett a választásom erre a témakörre, mert a műveletekben részt vettek a 

svéd Saab JAS-39 ’Gripen’ harcászati repülőgépek, amellyel hazánk is rendelkezik. A líbiai 
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alkalmazás tehát valós műveleti és éghajlati próbát jelentett a Gripennek, mindamellett 

műveleti területen bizonyíthatott, valamint rámutatott erényeire és gyengeségeire is [4] [5]. 

 

1.1. ábra: JAS-39C merevszárnyú harci repülőgépek [6] 

Hazánk szempontjából azért is érdekes a 2011-es líbiai katonai beavatkozás, mert 

Magyarország 1999 óta NATO-tagország. Ezért mindenképpen érdemes és hasznos 

figyelemmel kísérni egy olyan nemzetközi konfliktust, amelyben a NATO hét hónapon 

keresztül vezette a folyó műveleteket. 

1.2 A dolgozat célkitűzése 

Dolgozatom az Egyesült Védelmező Hadműveletre (OUP – Operation Unified Protector) 

és az azt megelőző 2011-es líbiai katonai műveletekre fókuszál, illetve a NATO-val a 

hadművelet ideje alatt együttműködő koalíciós államok műveleteire. Tanulmányom főként a 

légierő tevékenységét vizsgálja a 2011-es katonai beavatkozás egésze kapcsán, valamint a 

légierő eszközöket, az általuk végrehajtott műveleteket és a hozzájuk kapcsolható légierő 

képességeket. Ugyancsak előtérbe kerülnek a légi erő alkalmazásának következményei, az 

alkalmazásból levont következtetések. Hangsúlyozandó, hogy munkám csak és kizárólag nyílt 

forrásokra (Open Source), bárki számára elérhető adatokra támaszkodik [7]. 
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1.2. ábra: Az Operation Unified Protector logója [8] 

A légierő tevékenységének vizsgálata előtt fontos két légierő-elméleti alapfogalmat 

tisztázni. A szakma, szakirodalom különbséget tesz a légierő (Air Force) és a légi erő (Air 

Power) kifejezések között. A légi erő „… értelmezésében a kulcs a képesség fogalom. Air 

Power az a képesség, ami katonai céllal különböző eszközöket használ fel a légtérben folyó 

műveletek céljainak elérése érdekében”. A légi erő ezen felül magába foglalja a szakképzett 

személyi állományt, és magába foglalja annak kiképzettségét is. Ezzel szemben a légierő magát 

a haderőnemet takarja, azaz „… eszközök, források és infrastruktúra, amelyet a haderőnem a 

katonai és politikai célok elérése érdekében felhasználhat” [9]. 

Vizsgálatom továbbá ismerteti a műveletek eseményláncolatát, a végrehajtott bevetéseket. 

Munkám említést tesz arról, hogy mikor, mely városokban, térségekben folytak a fő 

cselekmények, annak érdekében, hogy térben és időben egyszerűbben elhelyezhető legyen a 

beavatkozás menete. 

A tanulmány bemutatja a líbiai kormányerők által alkalmazott légvédelmet is, amellyel a 

koalíciós erők felvették a harcot. Ahhoz, hogy az ENSZ BT (Egyesült Nemzetek Szervezete, 

Biztonsági Tanács) határozatainak egyes pontjait érvényesíteni lehessen, harcképtelenné kellett 

tenni, vagy meg kellett semmisíteni bizonyos légvédelmi állásokat és eszközöket. Ugyancsak a 

légvédelem szerves részét képezték a líbiai kormányerők harci repülőgépei, mivel ezekkel 

kellett elsősorban megküzdenie a koalíciós légierőnek [10] [11]. 

Munkám foglalkozik a műveletek kapcsán a NATO szervezeti átalakulásával, a vezetési-

irányítási struktúrában beállt harcászati, hadműveleti és hadászati szintű változásokkal. A 

vezetés-irányítás és tervezés szempontjából kitérek az Amerikai Egyesült Államok (USA – 

United States of America) részvételére, ahogyan a NATO és a NATO-n kívüli koalíciós 

nemzetek tevékenységére és együttműködésére is. 
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Fontosnak tartom továbbá a konfliktus megértése szempontjából az előzmények 

megismerését, vizsgálatát is. Ahhoz, hogy egy katonai feladat teljes mértékben elérje a célját, 

elengedhetetlen, hogy megértsük a mögötte álló politikai akaratot, hiszen Carl von Clausewitz 

megfogalmazta: „a háború nem egyéb, mint a politika folytatása más eszközökkel”; tehát a 

politikai vezetés eszköze, amelyet arra használ, hogy céljait elérje, és akaratát a szembenálló 

félre kényszerítse. Ezért dolgozatom megvizsgálja a konfliktus előzményeit, a bel- és 

külpolitikai tényezőket, amelyek 2011-es líbiai eseményekhez vezettek [12] [13]. 

A tanulmány végén a tapasztalatok, a NATO kapcsán megállapított következtetések és a 

jövőbeni fejlesztési, beszerzési, átalakulási irányvonalak képezik a vizsgálat tárgyát. A dolgozat 

foglalkozik a megállapított képességbeli hiányosságokkal, így a felderítő-, légi utántöltő- és 

légi szállítási képességekkel.  
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2 A BEAVATKOZÁS ELŐZMÉNYEI 

 __________________________________________________________________________  

A 2011-es líbiai konfliktus előzményei lényegében két csoportra oszthatók: belpolitikai és 

külpolitikai tényezőkre. Előbbi csoportba sorolom Muammar Qadhafi1;2 hatalomra jutását, 

uralmának fontosabb eseményeit, illetve az Arab Tavasz líbiai eseményeit, beleértve a 

humanitárius válságot. Az utóbbi csoportba a diktátor tevékenységének időszaka alatt Líbia 

által támogatott vagy elkövetett erőszakos cselekményeket, nemzetközi terrormerényleteket 

sorolja a dolgozat. A külpolitikai kategóriába tartoznak továbbá a sértett országok 

válaszlépései, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, a diplomáciai események, az Arab 

Tavasz Líbián kívüli történései, valamint ENSZ BT határozatai. Mindenekelőtt azonban fontos 

Líbia elhelyezkedésének, fontosabb jellemzőinek megismerése az előzmények és a 2011-es 

cselekmények szempontjából. 

2.1 Líbia rövid jellemzése és alapvető földrajzi tulajdonságai 

Líbia egy észak-afrikai ország, amelyet öt ország határol: északnyugat felől Tunéziával, 

nyugatról Algériával, délnyugat felől Nigerrel, délről Csáddal, délnyugatról Szudánnal, 

valamint kelet felől Egyiptommal határos. Észak felől 1770 km hosszan a Földközi-tenger 

határolja. Fővárosa Tripoli, amely a Földközi-tenger nyugati partvonalán található. Líbia 

területe mintegy 1.759.400 km2, ezzel a Föld 17. legnagyobb területű országa. Területének nagy 

részét, a tengerparti sávtól eltekintve, sivatag borítja [15]. 

 

2.1. ábra: Líbia földrajzi elhelyezkedése [16] [17] 

                                                 
1 A diktátor nevének több latin betűs változata ismert, egy hírügynökség mintegy 112-t gyűjtött össze 2009-

ben - Westword [14]. 
2 Dolgozatomban az ENSZ BT 1970-es számú határozatát tekintettem hivatalosnak és mérvadónak a diktátor 

nevét illetően, így a továbbiakban a Muammar Qadhafi alakot használom [11]. 
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Líbiát jelentős többséggel muszlim arabok lakják, népességszáma 6.000.000 és 6.500.000 

közé becsülhető. Az írástudási ráta a felnőtteket tekintve körülbelül 90% az észak-afrikai 

országban. Az exportokból származó bevételének közel száz százalékát a petrolkémiai 

anyagokkal való kereskedelem teszi ki, ahogyan az ország GDP-jének közel 60%-át is [18] [19] 

[20] [21]. 

2.2 A Qadhafi-rezsim története 

Líbia történetét, helyzetét az utóbbi közel 50 évben Muammar Qadhafi diktatúrája 

alakította. Annak ellenére, hogy a vezető tevékenységét a nemzetközi terrorizmus támogatása 

jellemzi, gazdasági szempontból évtizedeken keresztül sokoldalú partnerségi kapcsolat fűzte 

több európai országhoz is. Az diktátor politikai és diplomáciai előélete veszélyesnek és 

botrányosnak egyaránt nevezhető, a hidegháború idején pedig a Szovjetunióhoz is szoros 

kapcsolatai fűződtek. A következő bekezdések Qadhafi hírhedt tevékenységét és életét mutatják 

be [22]. 

Líbia államformája Qadhafi ezredes uralma előtt monarchia volt. Az ország olasz gyarmati 

uralom alatt állt az első világháborútól kezdve 1943-ig, a második világháború után pedig 

területét az Egyesült Királyság és Franciaország uralták. Az ezredes Idrísz királyt követte Líbia 

élén, akinek uralkodása 1951-től 1969-ig tartott [23] [24]. 

Muammar Qadhafi 1942-ben született Líbiában, egy beduin család sarjaként. Jó képességű 

fiatal lévén egyetemi tanulmányokat kezdett Tripoliban, majd Bengáziban végezte el a katonai 

akadémiát 1961 és 1965 között – melyből négy hónapot az Egyesült Királyságban tölthetett. 

Az akadémia befejezését követően tisztként kezdte katonai pályáját. A forradalmi gondolatok 

által fűtött fiatal tiszt 1964-ben csatlakozott, majd vezetőjévé vált egy, az Idrísz király elleni 

összeesküvést tervezgető forradalmi csoportnak, a Szabad Tisztek Mozgalma Központi 

Bizottságának [24] [25] [26]. 

Mikor a király Törökországba utazott gyógykezelésre, Qadhafi és társai érezték, hogy 

lehetőségük nyílt forradalmi lépések megtételére. Igen csekély ellenállásba ütközve, 1969. 

szeptember 1-jén Tripoliban vér nélküli puccsot végrehajtva magukhoz ragadták a hatalmat. 

Így vált Qadhafi 27 évesen a líbiai haderő főparancsnokává, a Forradalmi Tanács elnökévé, 

amely Líbia államfői posztját jelentette 1969-től [24] [25] [27]. 
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2.2. ábra: Muammar Qadhafi 1969-ben (balról) és 2009-ben (jobbról) [28] [29] 

A fiatal tiszt a politikáról, vallásról, és a társadalomról vallott nézeteit a Zöld Könyvben 

foglalta össze 1975 és 1978 között, amely egy 1979-ben megjelent háromkötetes mű a 

Harmadik Univerzális Teória elméletéről. A Zöld Könyv a liberális demokrácia és a 

kapitalizmus problémáit vizsgálta, szembeállítva az általa kidolgozott szocialista és iszlám 

eszmékkel. Bevezette a saríát3, bűncselekménnyé nyilvánította a politikai szembehelyezkedést, 

és a Líbiai Arab Köztársaságot felváltotta a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija4 [24] 

[26]. 

Uralmának kezdetén Qadhafi ezredes politikája erősen Nyugat-ellenesnek bizonyult. 

Kormányzását azzal kezdte, hogy felszámolta az összes brit és amerikai katonai támaszpontot 

az országban, továbbá nyíltan szembehelyezkedett Izraellel. Elűzte Líbiából az olasz és izraelita 

közösségeket, támogatta a palesztin törekvéseket: tehát elődje, Idrísz király politikájához képest 

180 fokos fordulatot vett, aki gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat ápolt a nyugat-európai 

országokkal és az USA-val. Mindazonáltal szorosabb kapcsolatot igyekezett kialakítani 

Franciaországgal és a Szovjetunióval, ugyanis ezektől az országoktól vásárolta hadserege 

fegyverzetének túlnyomó részét. Ideológiája alapján igyekezett közelebb kerülni a Közel-

Kelethez és az afrikai államokhoz annak érdekében, hogy befolyásra tegyen szert a térségben. 

Mindemellett felismerte, hogy Líbia erőforrásaiból sokkal inkább a nyugati hatalmak húznak 

hasznot, ezért igyekezett országa szempontjából kedvezően befolyásolni Líbia petrolkémiai 

anyagainak árát, valamint aktív kőolaj-kitermelő létesítményeket államosított [24] [26]. 

                                                 
3 Muszlim kanonizált jogi rendszer 
4 Ezt a szót Qadhafi a Zöld Könyvben alkotta meg, jelentése: „a tömegek állama”; hasonló a „népköztársaság” 

fogalomhoz [30].  
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Nevéhez kapcsolódik az IRA5, ETA6 és a Fekete Szeptember terrorszervezetek támogatása; 

utóbbi felelős az 1972-es müncheni olimpián bekövetkezett vérengzésért. A diktátorhoz köthető 

Yvonne Fletcher brit rendőrtiszt 1984-es halála. A rendőrtisztre a líbiai nagykövetség épülete 

előtt lőttek egy tüntetés közben, mely során egy Qadhafi-ellenes csoport csapott össze egy, a 

líbiai vezetővel szimpatizáló csoporttal. A lövést egy mesterlövész adta le a nagykövetség 

épületéből, akinek személye a mai napig ismeretlen. Az ellentüntetés megszervezésével és az 

Yvonne Fletcher ellen elkövetett gyilkossággal négy embert gyanúsítottak meg, köztük Dr. 

Saleh Ibrahim Mabrouk-ot, Qadhafi volt oktatásügyi miniszterét. A másik három gyanúsított 

szintén szorosan kötődött a diktátorhoz, valamint a Líbiából politikai okokból disszidálók 

üldöztetéséhez. A tragédiát követően az Egyesült Királyság minden diplomáciai kapcsolatot 

megszakított Líbiával. A két ország közötti kapcsolat helyreállítására csak 1999-ben tett 

lépéseket Qadhafi: teljes felelősséget vállalt a történtekért és kártérítést ajánlott a rendőrtiszt 

családjának [25] [26] [27] [32] [33]. 

Az Amerikai Egyesült Államokkal is az 1980-as évek közepén romlott meg jelentősen a 

líbiai államfő kapcsolata. Vélhetően líbiai ügynökök robbantottak 1986-ban egy olyan nyugat-

berlini éjszakai bárban, amelyről köztudott volt, hogy gyakran látogatták amerikai katonák. A 

terrortámadás 200 sérülttel és két halálos áldozattal járt. Erre válaszul Ronald Reagan elnök 

1986. április 16-án elindította az El Dorado Kanyon Hadműveletet (Operation El Dorado 

Canyon), és légi csapást rendelt el Tripolira és Bengázira, többek között Qadhafi rezidenciája 

ellen. A líbiai vezető az akkori olasz miniszterelnök figyelmeztetésére a csapások idejére 

elhagyta rezidenciáját [24] [34] [35] [36]. 

 

2.3. ábra: Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 1981-től 1989-ig [37] 

                                                 
5 Irish Republican Army: Ír Köztársasági Hadsereg. 
6 Euskadi Ta Askatasuna: Baszkföld és Szabadság terrorszervezet [31]. 
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Muammar Qadhafi nevéhez kötötték a Pan Am légitársaság 103-as járatán 1988-ban 

elkövetett merényletet. Ez a terrorcselekmény, amely lockerbie-i robbantás néven épült be a 

köztudatba, 270 ember életét követelte. A felelős elkövetőket Qadhafi éveken keresztül nem 

volt hajlandó kiadni a nemzetközi hatóságoknak, ezért ENSZ-szankciókkal és embargóval 

kellett szembenéznie. Ugyancsak kapcsolódott a líbiai államfő neve az UTA francia 

légitársaság utasszállító repülőgépének katasztrófájához, mely során 170 ember vesztette életét 

1989 szeptemberében [25] [36] [38]. 

Az 1980-as évek ezen eseményei folytán az 1990-es években Líbia gazdasági és 

diplomáciai elszigetelődéssel szembesült. Belső reformok és számos sikertelen puccskísérlet 

jellemezték ezt az évtizedet. Kezdetét vette a Nyugat-Európa és az USA felé való nyitás az 

észak-afrikai ország számára, melynek magyarázatát talán a Szovjetunió bukásában vagy az 

embargó által okozott gazdasági nehézségekben lelhetjük. Másrészt a puccskísérletek és az 

erősödő szélsőséges iszlamista ellenzék fenyegetései miatt kényszerült arra a líbiai vezető, hogy 

együttműködjön a brit és amerikai titkosszolgálatokkal is. A diplomáciai enyhülés érdekében 

1999-ben Líbia kormánya kiadta a nemzetközi hatóságoknak a Pan Am járat felrobbantásáért 

felelős személyeket, és 2003-ban hivatalosan is magára vállalta a felelősséget a 

terrorcselekményért. Mindemellett kárpótlást ajánlott az áldozatok hozzátartozóinak. 

Ugyancsak kártérítést fizetett Qadhafi az 1989-es francia utasszállító repülőgép katasztrófája 

kapcsán 2004-ben, ahogyan Yvonne Fletcher rendőrtiszt családjának 1999-ben. Mindazonáltal 

a diktátor Nyugat-ellenes megnyilvánulásai nem szűntek meg [24] [25] [26] [27] [38]. 

2001-ben, mikor az ENSZ enyhítette szankcióit az észak-afrikai ország ellen – ezeket 

2003-ban a Lockerbie-kártérítést követően teljesen eltörölték –, Líbia gazdasági nehézségei 

csökkentek. Külföldi cégek kezdték befektetni tőkéiket Líbiában, mellyel párhuzamosan 

javultak a kapcsolatok az USA-val, az Egyesült Királysággal, az Európai Unióval (EU – 

European Union), de Kínával és Észak-Koreával is [24] [26] [27]. 

A nyugat-európai államokhoz és az USA-hoz való közeledés további jeleként Muammar 

Qadhafi 2001. szeptember 11. után kijelentette, hogy hajlandó nemzetközi ellenőrzések alá 

vetni hadseregét és annak fejlesztéseit. Szaddám Huszein7 bukását követően az ezredes azt 

nyilatkozta, hogy Líbia nukleáris- és vegyi fegyverek kifejlesztésén dolgozik, de hajlandó ilyen 

irányú programjait leállítani, és betekintést engedni nemzetközi ellenőrök számára a 

                                                 
7 Szaddám Huszein: 1979-től 2003-ig Irak elnöke. 2006-ban emberiség elleni bűntettek vádjával kötél általi 

halálra ítélték [21]. 
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tömegpusztító fegyverek hatástalanítása érdekében. Ennek hatására az USA 2004-ben 

feloldotta az ország elleni kőolaj-embargót, és ígéretet tett a Líbiával való diplomáciai 

kapcsolatok teljes helyreállítására, amennyiben Qadhafi valóban beszünteti Líbia atomfegyver-

programját [25] [27]. 

A 2000-es években Líbia diplomáciai kapcsolatai tehát jellemzően erősödtek a nyugat-

európai államokkal és az USA-val. Ezt példázza, hogy Tony Blair volt brit miniszterelnök, majd 

Jacques Chirac egykori francia elnök 2004-ben Líbiába látogattak, hogy találkozzanak 

Muammar Qadhafi-val. 2007-ben Nicolas Sarkozy akkori francia elnök, majd 2008-ban 

Condoleezza Rice egykori amerikai külügyminiszter látogatott Tripoliba, Silvio Berlusconi volt 

olasz miniszterelnök pedig 2008-ban utazott Bengáziba. A látogatás során az olasz kormányfő 

és a líbiai államfő egy olyan szerződést írtak alá, amely előrebocsátotta, hogy Olaszország 20 

éven belül 5 milliárd USD-nyi8 tőkét fektet be Líbiában. Qadhafi belpolitikája azonban nem 

változott meg: továbbra is elnyomta és üldözte politikai ellenfeleit, és nevét rabszolga-

kereskedelem gyanúja árnyékolta be [25] [27] [39] [40] [41]. 

 

2.4. ábra: Muammar Qadhafi ezredes Nicolas Sarkozy volt francia elnök társaságában [42] 

A vezető viselkedése mindemellett a diplomácia terén botrányosnak nevezhető. Akárhova 

utazott, egy beduin lakósátrat állíttatott magának: történt ez egy látogatása során New York-

ban is. Qadhafi egy ENSZ-gyűlésre volt hivatalos 2009-ben, és a Central Park-ban9 kívánt 

tábort kialakítani. Miután ezt a szándékát elutasították, Donald Trump amerikai milliárdos 

ajánlott fel egy nagy kiterjedésű birtokot a líbiai vezető számára. Ugyanezen az ENSZ-

                                                 
8 USD: USA dollár, az Amerikai Egyesült Államok, hivatalos pénzneme 
9 Central Park: egy belvárosi park New York város Manhattan kerületében. 
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eseményen tartott egy 60 perces megbotránkoztató beszédet – a rendelkezésre álló 10 perces 

résidejét túllépve –, miközben az ENSZ Alapokmányának lapjait tépkedte. Más nemzetközi 

gyűléseken rendre sértegette partnereit, máskor cigarettafüstöt pöfékelt a másik tárgyaló félre 

[36] [41]. 

Ezek alapján megállapítható, hogy Qadhafi megfontoltan manőverezett a külpolitika 

színterén annak ellenére, hogy diplomáciailag gyengébb képességekkel rendelkezett. 

Kihasználta országa erősségeit, természeti kincseit, illetve migráció-politikai ügyekben is 

együttműködött a dél-európai országokkal. Megértette, hogy mekkora szüksége van Európának 

Líbia kőolajára, földgázára és partnerségére, és igyekezett eme tényezőket kamatoztatni. 

Törekvései sikeresnek bizonyultak, azonban belpolitikája elrettentésen és elnyomáson alapult, 

amely tarthatatlannak bizonyult. Bizalmi köre szűk volt, és híres volt testőrségéről, az Amazon 

Gárdáról, amely kizárólag nőkből állt. Élete során kétszer házasodott meg, összesen nyolc 

gyermeke született [25] [26] [27]. 

A líbiai diktátor uralmának végét az Arab Tavasz forradalmi hullám jelentette, amelyhez a 

diktátor könyörtelen belpolitikai és botrányos külpolitikai magatartása vezetett. Muammar 

Qadhafi máig tisztázatlan körülmények között, 2011. október 20-án Szirte közelében életét 

vesztette, miután a felkelő csapatok és a koalíciós erők együttesen támadást mértek a vezetőt 

kísérő járművek menetoszlopára. Holttestét egy ismeretlen helyen hantolták el a sivatagban 

[26] [27] [43]. 

2.3 Belpolitikai tényezők 

Muammar Qadhafi uralma során politikai ellenzékét erőszakos eszközökkel 

ellehetetlenítette és megsemmisítette, az ideológiai szembehelyezkedést pedig 

bűncselekményként ítélte meg. Az ellene elkövetett számos puccskísérlet mind kudarcba 

fulladt, és ezek folytán folyamatosan szűkült a diktátor belső bizalmi köre [24] [25] [26] [27] 

[44]. 

Qadhafi tevékenysége összességében azonban Líbia pénzügyi-gazdasági fellendülését 

eredményezte. A kőolaj-kitermelő létesítmények államosításával országát kedvező gazdasági 

helyzetbe hozta. Az ebből nyert tőkét többek között egy biztonságot nyújtó szociálpolitikai 

rendszer létrehozására fordította. Egyes források szerint Líbia állampolgárai részére alanyi 

jogon járt lakhatás, villamos energia, egészségügyi ellátás és az oktatás. Továbbá, egy újszülött 

gyermeknek életet adó anya számára az állam 5000 USD összegű támogatást fizetett 

gyermekenként, valamint az állam központi bankján keresztül rendkívül kedvező, szinte 

kamatmentes hitelekhez juthattak hozzá Líbia állampolgárai [45] [46] [47] [48]. 
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Egyes sajtótermékek szerzői azonban azt állítják, hogy Qadhafi végzetes hibája az „arany 

dínár” elképzelés volt. Mivel Líbia mintegy 140 tonna mennyiségű aranykészlettel 

rendelkezett, és körülbelül azonos mennyiségű ezüsttel, a diktátor aranypénzérmék bevezetését 

tervezte. Ezzel a lépésével – gazdasági szakértők szerint – minden bizonnyal zavart okozott 

volna az egész világgazdaság számára [45] [48] [49] [50]. 

2.4 Külpolitikai előzmények – nemzetközi kapcsolatok 

A Qadhafi-rezsim bukásához számos külpolitikai tényező vezetett. A dolgozat, ezt 

bizonyítandó, a továbbiakban a diktátor külpolitikáját és diplomáciai kapcsolatait vizsgálja az 

alább felsorolt országok vonatkozásában: 

 Olaszország 

 Franciaország 

 Egyesült Királyság 

 Amerikai Egyesült Államok 

2.4.1 Olaszország 

Olaszország és Líbia kapcsolata változatos volt az elmúlt száz évben. Az észak-afrikai 

ország olasz gyarmat volt 1911-től 1943-ig. Muammar Qadhafi hatalomra jutását követően 

eltávolította a még ott élő olasz lakosságot és elvette ingatlanjaikat. Ennek ellenére a feltevések 

szerint éppen Bettino Craxi volt olasz miniszterelnök értesítette a líbiai vezetőt 1986-ban, mikor 

Ronald Reagan utasítást adott a Qadhafi-rezidencia bombázására. Az olasz miniszterelnök 

cselekedetének okát abban lelhetjük, hogy politikájára jellemző volt az arab világgal kialakított 

kapcsolatok erősítése. Válaszul Líbia Scud10-rakétákat indított egy olasz szigeten fekvő USA-

támaszpontra, amely bár célt tévesztett, kis híján háborút robbantott ki Líbia és Olaszország 

között. 2008-ban Muammar Qadhafi és Silvio Berlusconi egy barátsági szerződést írt alá 

Bengáziban, mely szerint Olaszország 20 év alatt 5 milliárd USD-t fektet be Líbiában. Ezt 

megünnepelendő, Qadhafi meghívásra Rómába látogatott 2010-ben, a barátsági szerződés 

második évfordulója alkalmából [51] [53] [54] [55]. 

                                                 
10 Scud: szovjet fejlesztésű ballisztikus rakéta [52]. 
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2.5. ábra: Silvio Berlusconi korábbi olasz miniszterelnök és Muammar Qadhafi [56] 

Líbia és Olaszország függtek egymástól mind migráció-politikai, mind gazdasági és 

kereskedelmi ügyekben. Olaszországnak üzleti érdekeltségei voltak Líbiában: az ENI kőolaj- 

és földgázvállalat, a Finmeccanica védelmi-biztonságtechnikai cég, az Impregilo építkezési 

vállalat, valamint az Unicredit bank mind tevékenykedtek Líbiában. Kereskedelem 

szempontjából is jó kapcsolatot ápoltak, ezt bizonyítja, hogy Olaszország volt Líbia első számú 

exportőre 2010-ben. Továbbá a súlyos energia- és olajfüggőség miatt Olaszország nagyban 

támaszkodott az észak-afrikai ország kőolajára és a Földközi-tenger alatt húzódó gázvezetéken 

keresztül Szicíliába érkező földgázra. Végül, de nem utolsó sorban pedig elmondható, hogy 

Olaszország számíthatott Qadhafi segítségére a migráció-politika terén, amely milliárd 

dollárokat takarított meg az olasz államnak évente [53] [54] [57]. 

2.4.2 Franciaország 

Az 1970-es években Líbia erősítette diplomáciai kapcsolatát Franciaországgal. Ennek 

vetett véget a már említett 1989-es légikatasztrófa, az UTA francia légitársaság 772-es járatának 

felrobbantása, mely során 53 francia állampolgár vesztette életét. Az 1990-es években Líbia 

igyekezett diplomáciai kapcsolatait helyreállítani Franciaországgal. 2004-ben Jacques Chirac 

volt francia miniszterelnök Líbiába látogatott, miután Qadhafi 2003-ban beleegyezett az UTA 

772 járaton elhunyt áldozatok hozzátartozói számára fizetendő 170 millió euró összegű 

kártérítés kifizetésébe. A Líbia és Franciaország közötti újra megerősödő diplomáciai 

kapcsolatok jeleként több megállapodást írtak alá az országok vezetői, így például egy, 

Líbiában felépülő atomerőmű megépítésével kapcsolatos szerződést 2007-ben, melyre az 

észak-afrikai államfő párizsi látogatása alatt került sor. A 2000-es évek második felében 

Nicolas Sárközy egykori francia elnök ugyancsak ellátogatott Tripoliba, melynek keretében 

kereskedelmi és diplomáciai megállapodásokat írt alá Qadhafi-val [24] [25] [26] [38] [58] [59] 

[60]. 
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2.4.3 Egyesült Királyság 

Az 1970-es években Líbia fokozatosan elzárkózó és szembehelyezkedő politikát folytatott 

a nyugat-európai országokkal, köztük az Egyesült Királysággal is. Ezt a tényt példázza többek 

között, hogy Qadhafi hatalomra jutását követően kezdeményezte a Líbia területén található brit 

katonai bázisok megszüntetését. Ugyancsak hátrányosan érintette az Egyesült Királyságot az 

észak-afrikai országban lévő kőolaj-kitermelő létesítmények államosítása, mivel ennek 

következtében a nyugat-európai ország magasabb áron juthatott hozzá a líbiai kőolajhoz. A 

következő évtized első felében, 1984-ben az Egyesült Királyság Yvonne Fletcher brit 

rendőrtiszt meggyilkolásának következményeként felfüggesztette diplomáciai kapcsolatait 

Líbiával, és visszarendelte nagykövetsége személyzetét Tripoliból. Ez a lépés azzal is 

magyarázható továbbá, hogy a diktátor támogatta az IRA terrorszervezetet. Az 1988-as 

lockerbie-i légikatasztrófa tovább súlyosbította a két ország kapcsolatának helyzetét. Az 1990-

es években a Líbiát sújtó szankciók és gazdasági nehézségek hatására Qadhafi igyekezett 

diplomáciai úton közeledni az Egyesült Királysághoz, valamint együttműködött a brit 

titkosszolgálatokkal. Látványos diplomáciai enyhülés a két ország között 1999-ben, a 

lockerbie-i merénylők kiadatását követően, valamint a 2004-es kártérítés következtében állt be. 

Ugyanebben az évben Tony Blair volt brit miniszterelnök líbiai látogatása során kereskedelmi 

megállapodásokat is kötött az észak-afrikai államfővel [24] [25] [26] [27] [32] [33] [61]. 

 

2.6. ábra: Tony Blair, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke Qadhafi társaságában [62] 
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2.4.4 Amerikai Egyesült Államok 

Qadhafi ideológiájával és tevékenységével összhangban a Líbia-USA kapcsolatok 

meggyengültek az 1970-es évek folyamán. Ennek oka a már említett, Líbiában létrehozott 

amerikai katonai bázisok megszüntetése, az erősödő szovjet diplomáciai és 

fegyverkereskedelmi kapcsolatok, az észak-afrikai országban települő kőolaj-kitermelő 

létesítmények államosítása és az ezredes izraeli-palesztin kérdéskörben tett állásfoglalása. 

1981-ben a Szidra-öböl felett őrjáratozó amerikai F-14 Tomcat-ek megsemmisítettek két líbiai 

harcászati repülőgépet. Az eset kapcsán Ronald Reagan a „Közel-Kelet veszett kutyájának” 

nevezte Muammar Qadhafi-t, valamint minden diplomáciai kapcsolatot megszakított Líbiával. 

1986-ban az említett berlini merényletre tett válaszlépésként Ronald Reagan elrendelte számos 

líbiai létesítmény bombázását, az El Dorado Kanyon Hadműveletet. Az 1990-es években – a 

Líbiával szembeni kőolaj-embargó hatására – azonban kereste az USA-hoz való közeledés 

módját és a brit szolgálatok mellett az amerikai titkosszolgálatokkal is együttműködött a 

diktátor. A 2000-es évekre javult a két ország diplomáciai kapcsolata, és az Amerikai Egyesült 

Államok is felfüggesztette az említett embargót 2004-ben. 2008-ban Condoleezza Rice volt 

külügyminiszter látogatása ugyancsak egy fontos jelképe volt az enyhülésnek. Ezzel szemben 

a diktátor továbbra sem hagyott fel Amerika-ellenes felszólalásaival [24] [25] [26] [27] [63]. 

2.5 Az Arab Tavasz forradalmi hullám 

2010. december 17-én Mohamed Bouazizi, fiatal, diplomás munkanélküli a rezsimmel 

szembeni elégedetlensége és kétségbeesése jeleként felgyújtotta magát Tuniszban. Mindez nem 

sokkal később hatalmas demonstrációs hullámot indított el Tunéziában, amely nem hagyta 

érintetlenül a szomszédos országokat, sőt az egész arab világot sem. Ettől a naptól, 2010. 

december 17-étől számítjuk az Arab Tavasz forradalmi hullám kezdetét. A kiváltó okok 

többségében megegyeztek minden érintett országban. A korrupt diktatórikus berendezkedéssel 

szembeni elégedetlenség, munkanélküliség, kilátástalanság mind hozzájárultak az Arab Tavasz 

kialakuláshoz [44] [64] [65] [66] [67]. 

Az Arab Tavasz egy forradalmi hullám volt Észak-Afrika és a Közel-Kelet arabok által 

lakott térségeiben. Közel húsz országban eredményezte hosszú, tömeges zavargások sorozatát, 

valamint Tunéziában, Egyiptomban és Líbiában az addig kormányzó rezsimek leváltásával járt 

[64] [65]. 
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A tüntetések politikai változást, demokráciába való átmenetet sürgettek, mivel 

kiábrándultak a megelőzően regnáló politikai vezető réteg hatalom-gyakorlásából. A forradalmi 

hullám további gazdasági és szociális kiváltó tényezői közé tartoztak a növekvő vagyoni 

különbségek, valamint a 15-25 év közötti korosztály népességszámhoz viszonyított arányának 

növekedése, amely a korosztály magas munkanélküliségi mutatója miatt kedvezőtlenül hatott 

az érintett országok szociálpolitikai rendszerére. Más folyamatok is befolyásolták az 

elégedetlenség kialakulását, amelyeket az adott országban regnáló rezsim sajátosságai 

határoztak meg. Végső soron az erőszakos karhatalmi válaszlépések súlyosbították a kialakult 

helyzetet a Közel-Keleten és Észak-Afrikában [44] [65] [66] [67]. 

A forradalmi hullám három országban eredményezte a politikai vezetés eltávolítását: 

először Tunéziában, majd Egyiptomban, később pedig Líbiában. Amellett, hogy Tunéziában és 

Egyiptomban külső katonai beavatkozás nélkül végbementek a változások, Líbiában szükség 

volt a nemzetközi közösség válaszlépésére, mivel a polgári lakossággal szemben a 

kormányerők különös erőszakkal léptek fel. Február 16-án a fegyvertelen tüntető tömegre 

támadtak a Qadhafi ezredeshez hű csoportok Tripoliban. Négy nappal később a halálos 

áldozatok száma egyes jelentések szerint már 230-at tett ki [65] [68] [69]. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete nem hagyhatta és nem is hagyta politikai lépés nélkül a 

Líbiában történt erőszakos cselekményeket. Először repüléstilalmi zónát (NFZ – No-fly Zone) 

hozott létre, illetve embargókkal szankcionálta a rezsimet. Miután e lépések hatására sem szűnt 

meg a karhatalmi erők túlzott erőszak-gyakorlása, az ENSZ BT elfogadta az 1970-es és 1973-

as számú határozatokat, 2011. február 26-án és március 17-én. A határozatok 

következményeként több hadművelet indult meg, melyeket az Operation Unified Protector 

váltott fel 2011. március 31-én [10] [11] [43] [65].  
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3 MŰVELETEK A BEAVATKOZÁS SORÁN 

 __________________________________________________________________________  

3.1 Az Operation Unified Protector előtti műveletek 

A megfigyelt agresszió következtében több ország indított úgynevezett nem harcoló 

személyek mentése műveletet (Non-combatant Evacuation Operation, a továbbiakban: NEO) 

Líbiában tartózkodó állampolgárainak hazaszállítására, melyeket külön-külön szerveztek meg 

és hajtottak végre [70] [71]. 

Elsőként Portugália és Hollandia telepítettek C-130-as repülőgépeket Sigonella 

Légibázisra NEO végrehajtása céljából 2011. február 22-én. A két nemzetet az Egyesült 

Királyság követte február 24-én, majd Kanada „Mobile” Hadművelete (Opération Mobile) 

február 26-án [71] [72]. 

 

3.1. ábra: Az Operation Odyssey Dawn címere [73] 

A március 17-én kiadott 1973-as számú ENSZ BT határozat felhatalmazást adott 

repüléstilalmi zóna létrehozására Líbiában, így március 19-én megkezdődött az Amerikai 

Egyesült Államok Odüsszeusz Hajnal Hadművelete (Operation Odyssey Dawn). Ugyanezen a 

napon indult Franciaország „Harmattan” Hadművelete (Opération Harmattan) és az Egyesült 

Királyság „Ellamy” Hadművelete (Operation Ellamy) [2] [71]. 
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A műveletek sikerességét bizonyította Gerard Hueber altábornagy11 nyilatkozata március 

23-án az USA Védelmi Minisztériumának (US DOD – United States Department of Defense) 

sajtótájékoztatóján [75]: 

„In air defense activities, we have degraded the Libyan strategic surface-to-air missile 

systems to a negligible threat. We believe that air defense system elements are severely 

degraded or destroyed, and have been by these coalition forces.”[75] 

„A légvédelmi műveletek során Líbia hadászati föld-levegő rakétarendszere 

elhanyagolható mértékű veszélyforrássá vált. Úgy gondoljuk, hogy a koalíciós erők 

tevékenysége folytán a légvédelmi rendszerelemek súlyosan megrongálódtak vagy 

megsemmisültek.” 

A amerikai műveletek tehát elsősorban a líbiai kormányerők légvédelme ellen irányultak a 

lázadó erők támogatása céljából, műveleti jellegüket tekintve az Ellenséges Légvédelem 

Elnyomása (SEAD – Suppression of Enemy Air Defense) csoportba sorolandók. Céljuk az volt, 

hogy lehetővé tegyék a repüléstilalmi zóna felállítását, amely 2011. március 22-ére valósult 

meg [71] [75] [76]. 

Az Operation Odyssey Dawn-t a United States Africa Command (US AFRICOM) vezette, 

mert ez az Amerikai Egyesült Államok katonai tevékenységeinek és feladatainak afrikai 

térséggel kapcsolatos illetékes parancsnoksága. Ez a szervezeti egység azonban nem 

rendelkezett elegendő technikai erőforrással és személyi állománnyal a kitűzött cél eléréséhez. 

Ennek következményeképpen a United States European Command12 (US EUCOM) és a United 

States Central Command (US CENTCOM) parancsnokságok segítségével hajtotta végre 

feladatait. Megemlítendő továbbá a United States Navy13, United States Marine Corps14 (US 

MC), United States Army15, a United States Strategic Command16 (US STRATCOM) és a 

United States Space Command17 (US SPACECOM) jelentékeny hozzájárulása is. A vezetés-

irányítás a területileg illetékes US AFRICOM feladatkörébe tartozott, a tervezés pedig a 

tapasztaltabb, felkészültebb és jobban felszerelt US EUCOM hatáskörébe került [2] [77] [79] 

[80]. 

                                                 
11 Az Odyssey Dawn műveletet vezető Joint Task Force Odyssey Dawn (JTF-OD) parancsnoka volt [74]. 
12 Az Amerikai Egyesült Államok katonai tevékenységeiért felelős parancsnoksága a közel-keleti, délnyugat-

ázsiai és északkelet-afrikai térségekben [81]. 
13 Az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészet haderőnem elnevezése. 
14 Az Amerikai Egyesült Államok Tengerészgyalogság haderőnemének megnevezése. 
15 Az USA szárazföldi haderőneme. 
16 Az Amerikai Egyesült Államok haderejének nagy hatótávolságú hagyományos támadások és 

interkontinentális rakétatámadások elleni védelemért felelős parancsnoksága [82]. 
17 Az USA erőinek kozmoszban folyó műveleteiért felelős parancsnokság [83]. 
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3.2 Operation Unified Protector 

Az Operation Unified Protector 2011. március 31-én vette kezdetét, és hivatalosan október 

31-én ért véget, 11 nappal Muammar Qadhafi ezredes halálát követően. Ez a művelet azért volt 

kulcsfontosságú, mert teljes egészében a NATO vezetése és irányítása alatt állt. Parancsnoka 

Charles Bouchard altábornagy, a Joint Force Command Naples parancsnoka volt [43] [79] [84]. 

Ezzel párhuzamosan tevékenykedtek a koalíciós országok, így indította meg Svédország is 

– nem NATO-tagország lévén – saját hadműveletét, a Sivatagi Hiúz Hadműveletet (Operation 

Karakal) [71] [79]. 

Az USA politikai célkitűzései szempontjából fontos lépés volt az Operation Unified 

Protector elindítása, mert törekedett arra, hogy minimális szerepvállalással, a lehető 

legrövidebb idő alatt, sikerrel záruljon a beavatkozás. Azonban az európai NATO-tagországok 

egyes légierő képességek és erőforrások terén hiányosságokkal szembesültek, ezért később 

szükségessé vált az Amerikai Egyesült Államok nagyobb mértékű hozzájárulása [85]. 

Az ENSZ BT felhatalmazása alapján tevékenykedve, a politikai irányítás az Észak-atlanti 

Tanács (NAC – North Atlantic Council) kezében volt. Hadászati szinten a hadművelet a 

Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) vezetés-irányítása alatt ment végbe. A 

hadművelet közvetlen hadműveleti szintű vezetése-irányítása a Joint Force Command Naples 

feladatát képezte, a légierő- és haditengerészeti haderőnem-parancsnokságokkal összhangban. 

Ezek a szervezeti elemek az Allied Air Command és az Allied Maritime Command voltak [43] 

[86]. 

 

3.2. ábra: A repüléstilalmi zóna felosztása [87] 
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A repüléstilalmi zónát a résztvevő nemzetek három illetékességi területre osztották fel: 

Líbia északkeleti partvonala mentén az arab államok, az északnyugati térségben az európai 

államok, a középső szektorban pedig az USA légierejének felügyelete alatt állt. A 

hadműveletben az alább felsorolt országok vettek részt [43] [71] [78] [79]. 

Amerikai Egyesült Államok Franciaország 

Egyesült Királyság Olaszország 

Kanada Spanyolország 

Dánia Hollandia 

Belgium Norvégia 

Görögország Törökország 

Svédország (nem NATO-tagállam) Jordánia (nem NATO-tagállam) 

Katar (nem NATO-tagállam) Egyesült Arab Emírségek (nem NATO-tagállam) 

Románia (haditengerészeti erők) Bulgária (haditengerészeti erők) 

3.3 A beavatkozás eseményláncolata 

Az Arab Tavasz forradalmi hullám líbiai megnyilvánulásaként 2011. február 15-én 

demonstrációk kezdődtek Bengáziban, melyek február 20-ára átterjedtek a fővárosra, Tripolira 

is. Február 21-én két pilóta a líbiai kormányerők légierejének kötelékéből repülőgépével 

Máltára dezertált, miután megtagadták a tüntetők bombázását. Ugyanezen a napon a 

Bengáziban található Banina Légibázis pilótái csatlakoztak a lázadó csapatokhoz. Ez a 

motiválatlanság a légierő kötelékében visszavezethető arra, hogy a Qadhafi-rezsimben ennek a 

haderőnemnek a katonái nem voltak annyira megbecsültek sem anyagilag, sem morálisan, mint 

a Forradalmi Gárda személyi állománya, vagy más szárazföldi alakulatok katonái [65] [71] [78] 

[79] [88]. 

Ezen a ponton fontos kitérni a Qadhafi-rezsim haderejének felépítésre. A Qadhafi-hoz 

lojális haderő több részegységre oszlott. Egyrészt a Líbiai Arab Dzsamahirija Fegyveres Erőire 

(Armed Forces of the Libyan Arab Jamahiriya), amely magába foglalta a szárazföldi, 

haditengerészeti és légierő haderőnemek csapatait, másrészt félkatonai szervezetekre, mint a 

Forradalmi Gárda (Revolutionary Guard). Ezeket a csapatokat gyűjtőnéven kormányerőknek 

nevezzük. A líbiai kormányerők afrikai viszonylatban az egyik legjelentősebb haderőnek 

számítottak [78] [89] [90]. 
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A forradalmi hullám líbiai eseményeinek hatására február 22-én az Arab Liga18 a líbiai 

karhatalmi agresszió elítélésének jeleként felfüggesztette Líbia tagságát. Mindeközben, február 

végén megkezdődtek az említett, nem harcoló személyek mentésére irányuló műveletek, 

valamint számos ország felfüggesztette diplomáciai kapcsolatait Líbiával. A lázadók a hónap 

végére több várost is elfoglaltak, így Miszrátát és Ajdabiyah-t [71] [92] [93]. 

 

3.3. ábra: A kormányerők (piros) és a felkelők (zöld) által ellenőrzött területek 2011 márciusában [94] 

Március elején az Átmeneti Nemzeti Tanács (NTC – National Transitional Council) Líbia 

legitim kormányának nyilvánította magát, ezzel párhuzamosan pedig Barack Obama, az 

Amerikai Egyesült Államok elnöke Muammar Qadhafi lemondását sürgette közleményében, és 

mozgósította az USA Földközi-tenger térségében állomásozó erőit. A hónap közepén a 

kormányerők megtörték a lázadók ellenállását több városban is, folyamatosan előrehaladva 

Bengázi felé [71] [95] [96]. 

Március 17-én megszületett az ENSZ BT 1973-as számú határozata. Ezen felhatalmazó 

rendelkezés alapján számos ország – USA, Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország 

– megkezdte a felkelő csapatok támogatását. Az első csapásmérést a francia repülőgépek 

hajtották végre március 19-én Bengázi térségében. A résztvevő nemzetek ezzel párhuzamosan 

fokozatosan kitelepültek a Földközi-tenger térségében található légibázisokra, mint Sigonella, 

Trapani, Decimomannu, Araxos, és Gioia del Colle [10] [71] [97] [98]. 

                                                 
18 22 arab államból álló politikai és diplomáciai szövetség. Az Arab Liga tagja Palesztina is, amelyet 

független államnak ismer el [91]. 



24 

A repüléstilalmi zóna felállítása után, március 23-án megkezdődött a fegyverembargó 

felügyelete is. A hónap végén az Észak-atlanti Szerződés Szervezete átvette a repüléstilalmi 

zóna feletti illetékességet, valamint március 31-én a műveletek további vezetés-irányítását, 

koordinálását. Az eseményekkel összhangban az Amerikai Egyesült Államok fokozatosan 

csökkentette tevékenységének intenzitását, hogy politikai célkitűzésével összhangban, a 

műveletekben csak támogató szerepet töltsön be [2] [71] [98]. 

Április folyamán Qadhafi erői, a kormányerők folyamatosan visszaszorultak. Miszráta és 

Ajdabiyah a Qadhafi-rezsim haderejének gyengülése következtében továbbra is a lázadó 

csapatok fennhatósága alatt maradt, valamint megkezdte tevékenységét a térségben Svédország 

és az Egyesült Arab Emírségek légiereje is [71]. 

 

3.4. ábra: A kormányerők (piros) és a felkelők (zöld) által ellenőrzött területek 2011 áprilisában [99] 

2011 májusában Franciaország és az Egyesült Királyság áthelyezték forgószárnyas harci 

repülőgépeiket a Földközi-tengeren állomásozó repülőgép-hordozókra. Anders Fogh 

Rasmussen, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének volt főtitkára közölte a nyilvánossággal, 

hogy a líbiai kormányerők csapatai jelentékeny veszteségeket szenvedtek és súlyosan 

meggyengültek. Júniusban tovább folytatódtak a műveletek, miközben a résztvevő nemzetek 

vezetői politikai tanácskozásokat folytattak a líbiai események további menete kapcsán [71] 

[100] [101] [102] [103]. 
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Anders Fogh Rasmussen július közepén, a NATO-tagok csökkenő mértékű részvételének 

következtében, újfent kérte a tagállamokat, hogy növeljék hadműveleti hozzájárulásukat. 

Emellett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete jelezte igényét az USA támogatására 

távirányítású repülőgép-rendszerek és felderítő repülőgépek tekintetében [71]. 

 

3.5. ábra: A kormányerők (piros) és a felkelők (zöld) által ellenőrzött területek 2011 augusztusában [104] 

2011 augusztusában minden jel arra utalt, hogy a hadművelet hamarosan befejeződik. Ezt 

számos tényező bizonyítja. A Szabad Líbiai Hadsereg elfoglalta Zawiya-t, majd augusztus 21-

én elérte Tripolit. Obama elnök röviddel ezt követően írásos közleményt adott ki, mely 

gyakorlatilag a Qadhafi-rezsim összeomlását állapította meg. 2011. október 20-án Muammar 

Qadhafi ezredest a NATO légiereje által támogatott lázadó csapatok támadása során, máig 

tisztázatlan körülmények között meggyilkolták. A hónap végén, 2011. október 31-én az 

Operation Unified Protector hivatalosan is befejeződött [71] [89] [105] [106].   
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4 A SZEMBENÁLLÓ FELEK HADERŐINEK VIZSGÁLATA 

 __________________________________________________________________________  

A 2011-es líbiai katonai beavatkozás áttekintésének fő elemeként a dolgozat összeveti a 

szembenálló felek haderőit. A vizsgálat tárgyát először a Qadhafi-rezsim légvédelme képezi, 

amely a NATO és az együttműködő országok repülőeszközeire nézve a fő veszélyforrás volt a 

műveletek kezdeti szakaszában. Másrészt azért érdemes vizsgálni a rezsim légvédelmi 

rendszerét, mert annak harcképtelenné tétele elengedhetetlen feltétele volt a repüléstilalmi zóna 

létrejöttének, ezzel együtt a felkelő csapatok támogatásának is. Így elsősorban ez volt az a 

rendszerelem, amit le kellett küzdeniük a koalíciós erőknek. 

A vizsgálat második része a koalíciós légierőre, annak felszereltségére, képességeire és 

műveleteire összpontosít. A koalíciós légierő elemzése során tevékenységi csoportokat vizsgál 

a fejezet, amelyekhez hozzárendelem a légierő képességeket, légierő műveleteket és az 

alkalmazott repülőeszközöket. A vizsgálat célja, hogy megmutassa: mely képességek és 

eszközök szükségesek napjaink légi hadviselésében egy komplex légvédelmi rendszer 

leküzdéséhez, egy valós fegyveres konfliktus példáján. 

4.1 A Qadhafi-rezsim légvédelmi képessége 

A kormányerők a lázadók által alkotott Szabad Líbiai Hadsereggel (FLA – Free Libyan 

Army) álltak szemben. A koalíciós haderő feladata volt, hogy a Szabad Líbiai Hadsereg 

szárazföldi tevékenységét támogassa a haditengerészet és a légierő haderőnemek 

összhangjával. Ennek érdekében olyan körülményeket kellett teremteni, hogy a rezsim 

légvédelme ne akadályozhassa a koalíció légierejét [78]. 

Ebben a fejezetben Qadhafi haderejének légvédelmi képességét vizsgálja tanulmányom: 

bemutatja a kormányerők légvédelmének eszközrendszerét és a hozzá kapcsolódó tényezőket, 

körülményeket [71]. 

4.1.1 A felszíni telepítésű légvédelem 

A kormányerők légvédelmi rakéta csapatai és radarrendszerei túlnyomó többségben a 

Földközi-tenger partvonalán helyezkedtek el. Több szempontból is érthető ez a berendezkedés: 

először is, az északi, sűrűn lakott területek nagyobb mértékű védelemben részesültek. Másrészt, 

a politikai és hadászati jelentőségű létesítmények szintén a partvonal mentén települtek. A 

következő városok és települések részesültek ebben a fokozott légvédelmi oltalmazásban: 

Tripoli, Bengázi, Szirte, Miszráta, Bombah, Adam, Ibn Nafa [78] [107] [108]. 
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A líbiai légvédelem aktív és inaktív légvédelmi állásokkal rendelkezett. Egyes 

képfelderítést (IMINT – Imagery Intelligence) összefoglaló elemzések szerint, számos 

előzetesen kialakított légvédelmi rakéta- és radarállást üresen hagyott a líbiai légvédelem, nem 

töltötte fel azokat haditechnikával. Vélhetően ezt azért tették a kormányerők, hogy 

megnehezítsék az ellenséges műveleti tervezés munkáját a célpontkiválasztás tekintetében; 

ugyanis valószínű, hogy ezek az inaktív állások egy bekövetkező támadás esetén rövid időn 

belül feltölthetőek voltak [78] [107] [108]. 

 

4.1. ábra: Az SZ-75 (piros), SZ-125 (világoskék) és SZ-200 (lila) légvédelmi rakéta rendszerek által oltalmazott 

területek [109] 

A líbiai légvédelem azonban kulcsfontosságú hátrányos tényezőkkel nézett szembe. 

Először is, eszközeinek túlnyomó részét az egykori Szovjetuniótól vásárolta az 1980-as 

években, amely egyrészt a rendszerek elavultságát mutatta, másrészt pedig az USA „El Dorado 

Kanyon” Hadműveletével bebizonyította 1986-ban, hogy minimális veszteségekkel képesek 

áthatolni a líbiai kormányerők légvédelmén. Az imént említett faktorokon felül a 

fegyverembargó tovább nehezítette a Qadhafi-rezsim légvédelmi rakéta csapatainak 

modernizálását és hadrafoghatóságát [78] [107] [108]. 

Összegezve tehát megállapítható, hogy megfelelő elektronikai zavarással – a légvédelmi 

rendszert támogató radareszközök gyakorlatilag védtelenek voltak az elektronikai 

ellentevékenységgel szemben – és felderítő elemzéssel a kormányerők légvédelmi 

rakétahálózata elhanyagolható veszélyforrást jelentett a koalíció csapásmérő légijárműveinek 

[78] [107]. 

Tanulmányom a következő alfejezetekben a kormányerők földi telepítésű légvédelmi 

rakétarendszereit és egyéb légvédelmi eszközeit, valamint légvédelmi repülőeszközeit 

ismerteti. 
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4.1.1.1 SA-2 Guideline (SZ-75 Dvina és SZ-75M Volhov) 

A líbiai légvédelem a „Dvina” altípussal és a korszerűsített „Volhov” altípussal 11 aktív 

indítóállást szerelt fel. Egyes források szerint ennek a darabszámnak legalább háromszorosát 

adta el a Szovjetunió Líbia részére, melynek megközelítőleg felét a korábbi „Dvina” altípus 

alkotta. Inaktív állásokat is megfigyeltek a konfliktus előtt a műholdfelvételeken, ezek száma 

15-re tehető [78] [107] [108]. 

 

4.2. ábra: Az SZ-75 légvédelmi rakéta [110] 

Az altípusok legnagyobb hatótávolsága hozzávetőleg 30-40 km, és a földfelszíntől 

számítva 1 km-től 20-30 km-ig terjedő magassági tartományban repülő légi célok ellen 

működtethető [111] [112]. 

4.1.1.2 SA-3 Goa (SZ-125 Neva/Pechora és SZ-125 Neva-M) 

A kormányerők légvédelme ennek a típusnak az „M” jelölésű, továbbfejlesztett altípusát 

alkalmazta. A nyílt forrású képi felderítés 16 működő indítóállás meglétét állapította meg a 

konfliktus előtti hónapokban, míg az inaktív állások száma 11 volt. A működő indítóállások 

száma megközelítőleg a fele volt annak a mennyiségnek, amennyivel Líbia az utóbbi évtizedek 

beszerzési hírei alapján rendelkezhetett, tehát lehetséges, hogy az inaktív állásokhoz közeli 

létesítményekben rendelkezésre álltak, és szükség esetén kitelepíthetők voltak. Ennél 

valószínűbb azonban, hogy a fegyverembargó és a rendszerek elavultsága miatt a többi rendszer 

nem volt hadra fogható [78] [107] [108]. 
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4.3. ábra: Az SZ-125 légvédelmi rakéta [113] 

Az SZ-125 M altípus legnagyobb hatótávolsága körülbelül 25 km. Alkalmas a 

földfelszíntől számított 14-18 km-es maximális magasságokon repülő légi célok 

megsemmisítésére, valamint előnyös tulajdonsága, hogy akár egy 100 m-es legkisebb 

földfelszín feletti magasságon repülő légi célt is képes leküzdeni [114] [115] [116] [117]. 

4.1.1.3 SA-5 Gammon (SZ-200 Vega és SZ-200DE Angara) 

 

4.4. ábra: Az SZ-200 légvédelmi rakéta [118] 

2011 márciusa előtt a felderítő források 4 működő és 4 fel nem töltött SZ-200 rakétaállást 

figyeltek meg Líbia partvonalán. Az 1980-as években 11 ilyen komplexumot vásárolt Líbia a 

Szovjetuniótól, de nem tisztázott, hogy ebből milyen darabszámban volt elérhető a típus 2011-

ben a kormányerők számára. Az sem egyértelmű, hogy milyen altípust használt a kormányerők 

légvédelme. A típus különlegessége a többi líbiai rendszerhez viszonyított nagyobb 

hatótávolság volt (150-300 km), ezért a Földközi-tenger felett közlekedő, viszonylag nagy 

radar-keresztmetszetű, szállító és légi utántöltő repülőgépekre jelentett veszélyt [78] [107] 

[108] [119] [120]. 
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4.1.1.4 A líbiai kormányerők egyéb felszíni légvédelmi eszközei 

A fent leírtakon kívül Qadhafi hadereje alkalmazott 2K12 „Kub” és 9K33 „Osza” önjáró 

légvédelmi rakéta komplexumokat. Ezeket a rendszereket réskitöltésre alkalmazták, egyrészt 

mozgékonyságukból fakadóan, másrészt mivel hatótávolsági mutatóik gyengébbek voltak a 

korábban említett eszközökhöz képest. Személy által hordozható, vállról indítható légvédelmi 

rakéta rendszerek (Man-portable air defense system, rövidítése: MANPADS) is rendelkezésre 

álltak a kormányerők számára. Légvédelmi gépágyúkat tekintve a kormányerők ZSU-23-4 és 

ZSU-57-2 rendszerekkel voltak felszerelve, melyekre az elektronikai zavarás nem fejthetett ki 

jelentékeny hatást, így a kisebb magasságokon működő légi járművekre veszélyt jelentettek 

[78] [107] [121] [122]. 

4.1.2 A líbiai kormányerők merevszárnyú harci repülőgépei 

A kormányerők légiereje nagyrészt orosz légijárművekkel rendelkezett. MiG-23MSZ 

merevszárnyú harci repülőgépek alkották a kötelék gerincét, amelyből mintegy 70 darab volt 

hadrendbe állítva, de nem elhanyagolhatók a MiG-21BISZ (40 darab), a Szu-22M3 (40 darab) 

és a Mirage F1AD (25 darab) típusok sem [123]. 

 

4.5. ábra: A MiG-23 merevszárnyú harci repülőgép [124] 

Ezek az eszközök több szempontból jelentős hátrányban voltak a koalíciós légierővel 

szemben. Egyrészt az említett típusok nagy része az 1970-es és 1980-as években lett 

rendszeresítve, és nem voltak modernizálva. Másrészt hadrafoghatóságukat rontotta az említett 

fegyverkereskedelmi tilalom Líbiával szemben, tehát a fentebb leírt számok nem tükrözhetik a 

2011-ben ténylegesen bevethető mennyiséget az adott típusokat illetően. Továbbá a légierő 

személyi állományának jelentős része röviddel a lázadás kezdetét követően dezertált, valamint 

csatlakozott a lázadó csapatokhoz [43] [78] [123]. 



31 

Az ismertetés alapján levonható a következtetés: a kormányerők légvédelmi rendszere nem 

rendelkezett korszerű haditechnikai eszközökkel, valamint számos tényező csökkentette a 

meglévő rendszerek alkalmazhatóságát és az alkalmazási hatékonyságot. Mindez 

megmagyarázza, hogy miért volt képes a koalíció a 2011. márciusi műveletek során rövid idő 

alatt repüléstilalmi zónát létrehozni. 

4.2 A koalíciós légierő vizsgálata 

Az ENSZ BT felhatalmazása alapján a koalíció nem alkalmazhatott szárazföldi csapatokat 

Líbiában a Szabad Líbiai Hadsereg támogatása és a polgári lakosság védelme érdekében, így 

ez a feladat a légierő és a haditengerészet haderőnemekre hárult [10]. Tanulmányom a két 

utóbbi haderőnem közül a légierőt vizsgálja a 2011-es líbiai katonai beavatkozás kapcsán. A 

vizsgálat célja, hogy megmutassa és alátámassza az alábbi állításokat: 

 Napjaink légi műveleteiben a légierő haderőnem összetett képesség- és 

műveletrendszere alkalmazásával éri el a kitűzött célt. 

 A koalíciós légierő korszerű haditechnikai eszközrendszert vonultatott fel a 2011-

es líbiai katonai beavatkozás során, amely lehetővé tette a szembenálló légvédelmi 

rendszer rövid idő alatt történő harcképtelenné tételét. 

A vizsgálat módszerének alapja a légierő műveletek és légierő képességek rendszere, ezek 

alapján csoportosítom a beavatkozásban alkalmazott koalíciós légijárműveket. A légierő 

műveleteket és képességeket illetően megemlítendő, hogy a következő alfejezetek nem sorolják 

fel az összes létező képességet. Azokat a műveleteket és képességeket vizsgálja tanulmányom, 

amelyek az alkalmazás nagy mértéke, vagy éppen annak hiánya miatt előtérbe kerültek a líbiai 

beavatkozás során. A dolgozat műveleti csoportosítása és ismertetése továbbá nem tér ki a 

stratégiai légi műveletekre. 

A csoportosítás során felsorolok olyan repülőeszközöket is, mint az F-16 Fighting Falcon, 

amely a kor követelményeinek megfelelően felszerelhető olyan függesztményekkel, amelyek 

alkalmassá teszik a típust különféle feladatok végrehajtására is. Mivel a változó alkalmazások 

eseteiről az Operation Unified Protector esetében korlátozott mennyiségű nyílt forrású adat áll 

rendelkezésre, lehetséges, hogy az ilyen tulajdonságú légijárműveket kevesebb feladatkörhöz 

köti a csoportosítás, mint amennyit valójában elláttak. 
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4.2.1 Elektronikai hadviselés 

A korszerű harc megvívása során – mint a 2011-es líbiai beavatkozás – egyre inkább 

felértékelődik az elektromágneses spektrum minél magasabb szintű felhasználása – katonai 

célok elérése érdekében. Az elektromágneses környezetben való tevékenység napjainkra már 

rendkívül változatossá és többcélúvá vált [125]. 

Az elektromágneses spektrum felhasználása és az elektromágneses környezetben végzett 

tevékenységek az elektronikai hadviselés területéhez tartoznak. Az elektronikai hadviselés 

magyar nyelvű meghatározását a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínájában 

olvashatjuk, mely szerint [125] [126]: 

„Az elektronikai hadviselés: a műveleti (hadműveleti, harc-) támogatás fajtája. Azon 

tevékenységek összessége, amelyek az elektromágneses spektrum ellenség által történő 

felhasználásának meghatározására, felderítésére, csökkentésére vagy megakadályozására, 

illetve az elektromágneses energia és az irányított energia felhasználására, az elektromágneses 

spektrum saját célú felhasználására, valamint az ellenség vezetési és irányítási rendszerei 

támadásának támogatására, a saját csapatok védelmére irányulnak.” [126] 

A definícióhoz tartozik, hogy az elektronikai hadviselés nemcsak az elektromágneses 

spektrummal, hanem az akusztikus tartománnyal is, tehát a „teljes frekvenciaspektrummal” 

foglalkozik [125]. 

Az elektronikai hadviselést három területre osztja a szakirodalom: elektronikai támogató 

tevékenységekre (Electronic Support Measures, röviden: ESM), elektronikai 

ellentevékenységekre (Electronic Counter Measures, rövidítése: ECM), és elektronikai 

védelemre (Electronic Protection, röviden: EP) [125]. 

Az elektronikai támogató tevékenységek körébe soroljuk például az elektronikai 

felderítést, így az ellenség helyzetére vonatkozó irány- és távolságmérést, a besugárzásjelzést. 

Ehhez a területhez tartozik az ellenséges kommunikáció felderítése is: tehát gyakorlatilag 

minden olyan rendszabály és eszköz alkalmazása, amely segíti a döntéshozatalt a harcfeladat 

során a teljes frekvenciaspektrum felhasználásával [125]. 

Az elektronikai ellentevékenység célja egyrészt az utóbb ismertetett, elektronikai 

támogatás megnehezítése vagy meghiúsítása. Tágabb értelemben, az elektronikai 

ellentevékenység a teljes frekvenciaspektrum ellenség általi kihasználását hivatott csökkenteni 

vagy ellehetetleníteni. Ezt a területet három részre osztja fel a szakirodalom: elektronikai 

zavarásra (idegen szóval: jamming), elektronikai pusztításra (angol megfelelője: electronic 

neutralization) és elektronikai megtévesztésre (angolul: deception) [125] [126]. 
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Az elektronikai védelem feladata, hogy megőrizze a saját erők uralmát a teljes 

frekvenciaspektrum felett, valamint, hogy az ellenség elektronikai ellentevékenységének és 

felderítésének hatékonyságát csökkentse a lehető legnagyobb mértékben. E terület körébe 

soroljuk egyes „passzív és aktív rendszabályok meghatározását”, betartását és betartatását, az 

álcázást, kisugárzás-korlátozást és a zavarok elleni védelmet a saját erők elektronikai eszközeit 

illetően [125] [126]. 

A légierő haderőnem alkalmazása során kulcsfontosságúak az elektronikai hadviselés 

tevékenységek. A felderítési adatok, a döntéshozás, műveleti tervezés, csapásmérés 

elengedhetetlen feltételeit képezik, továbbá a légvédelem szempontjából létfontosságú 

radareszközök feladatrendszerében is megjelenik az elektronikai támogatás. Ugyancsak fontos 

a saját erők légijárműveivel történő kapcsolattartást tekintve, hogy a kommunikációs csatornák 

védve legyenek az ellenség elektronikai ellentevékenységével szemben [125]. 

 

4.6. ábra: Az EA-6B Prowler (balról) és az EC-130H Compass Call (jobbról) [127] [128] 

A légierő műveletek csoportosításában a támogató légi műveleteken belül helyezkednek el az 

elektronikai hadviselés tevékenységei, valamint részét képezi a támadó légi szembenállási 

műveletek gyakorlati megvalósulásának, és a légierő-alkalmazás képesség alapú felosztása is 

tartalmazza az elektronikai (információs) hadviselési képességet. Ezekhez a műveletekhez és 

képességhez köthetők a következő légijárművek, melyek hozzájárultak a műveletek sikeréhez 

a 2011-es líbiai beavatkozás során [76] [129] [130] [131]. 



34 

Típus Darabszám Ország 

MQ-1 Predator 10 USA 

RQ-4 Global Hawk 10 USA 

EA-18G Growler 5 USA 

EA-6B Prowler 4 USA 

EC-130H Compass Call 1 USA 

EC-130J Commando Solo 1 USA 

EP-3E ARIES II 1 USA 

F-16 CJ Fighting Falcon 6 USA 

CP-140 Aurora 2 Kanada 

CF-188 Hornet 6 Kanada 

Mirage F1CR 2 Franciaország 

C-160G 1 Franciaország 

Tornado ECR 7 Olaszország 

Nimrod R1 1 Egyesült Királyság 

4.1. táblázat: A beavatkozás során elektronikai hadviselés tevékenységet végző repülőeszközök [2] [43] 

[71] [79] [85] 

4.2.2 Légi utántöltés 

A korszerű hadviselésben a légierő alkalmazása során vannak olyan feladatok, amelyek 

megkívánják a végrehajtó légijárművektől, hogy nagyobb távolságokat repüljenek, vagy több 

időt tartózkodjanak egyhuzamban egy adott légtérben, mint amennyire az üzemanyag-tároló 

kapacitásuk lehetőséget nyújt. Ezekben az esetekben nyújt kulcsfontosságú támogatást a légi 

utántöltés (AAR – Air-to-Air Refueling) [132] [133]. 

 

4.7. ábra: KC-135 Stratotanker egy F-15 harci repülőgép légi utántöltése közben [134] 
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Ahogyan az elektronikai hadviselést, a légi utántöltés tevékenységét is elhelyezi a 

szakirodalom a légierő műveletek és képességek csoportosításában. A légi utántöltéshez 

kapcsolódó képesség megnevezése „légi utántöltési képesség”, valamint magát a 

tevékenységhez tartozó műveletet a támogató légi műveletek kategóriájába osztja a 

szakirodalom. Légi utántöltést – üzemanyag átadást – a 2011-es líbiai beavatkozás során az 

alább felsorolt légijármű-típusok hajtottak végre [76] [129] [131]: 

Típus Darabszám Ország 

KC-135 Stratotanker 15  USA 

KC-10 Extender 4 USA 

VC-10 2 Egyesült Királyság 

KC-1 Tristar 1 Egyesült Királyság 

KC-767A 1 Olaszország 

KC-130J 1 Olaszország 

Tornado IDS19 5 Olaszország 

CC-150 Polaris 2 Kanada 

KC-135R 2 Törökország 

KDC-10 1 Hollandia 

Boeing 707-331B(KC) 1 Spanyolország 

Lockheed Tp-84T C-130 Hercules 

AAR változat 
1 Svédország 

4.2. táblázat: A beavatkozás alatt légi utántöltést végrehajtó repülőgépek [2] [43] [71] [79] [85] 

4.2.3 Légi szállítás 

A modern légi és összhaderőnemi műveletek a csapatok rugalmasabb és gyorsabb 

áthelyezésének képességét és az erők mozgékonyságának növelését követelik. Ezekre a 

követelésekre kínál megoldást a légi szállítás (Airlift, Air Transport). A légi szállítást, 

természetéből adódóan, a támogató légi műveletek között tartja számon a szakirodalom, a hozzá 

kapcsolódó képességre utaló szakkifejezés pedig a „légi szállítási képesség”. A légi szállítás az 

áthidalt távolság alapján harcászati (hadszíntéren belüli) és hadászati (stratégiai, hadszíntéren 

kívüli) típusú szállító műveletekre oszlik [76] [129] [135] [136] [137]. 

                                                 
19 „Buddy in-flight refueling” [71]. 
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4.8. ábra: C-17 Globemaster III légi szállító repülőgép, a háttérben egy F-15 Eagle harci repülőgép [138] 

Közel nélkülözhetetlen a légi szállítás azokban az esetekben, amikor a felszíni környezet 

csak korlátozott mozgást tesz lehetővé. Emellett a légi szállítás alkalmazása mind időbeli, mind 

anyagi erőforrásbeli gazdaságosságot eredményez a saját erők számára. A 2011-es líbiai 

katonai beavatkozás során alkalmazott légi szállító légijárművek típusai a következő 

felsorolásban olvashatók [76] [129] [135] [136]. 

Típus Darabszám Ország 

C-160FR 6 Franciaország 

C-135 6 Franciaország 

C-130J-30 1 Dánia 

C-130J-30 2 Norvégia 

CC-130T Hercules 2 Belgium 

CC-130T Hercules 2 Kanada 

CC-177 Globemaster 2 Kanada 

C-17 Globemaster III 2 Katar 

CN-235 1 Spanyolország 

Boeing B-707 1 Spanyolország 

4.3. táblázat: A koalíciós műveletek során légi szállítást megvalósító légijárművek [2] [43] [71] [79] [85] 
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4.2.4 Csapásmérés 

Az ellenség katonai elemeinek pusztítása a történelem során a hadviselés mindenkori szerves 

részét képezte. Napjaink légi hadviselésében ezt valósítja meg a csapásmérés tevékenysége, 

ezért dolgozatom ebben az alfejezetben annak célját, feladatkörét ismerteti, légierő műveleti 

osztályokba sorolja, és légierő képességhez köti. 

A csapásmérés megnyilvánulása a hagyományos értelemben vett pusztító erő alkalmazása 

a szemben álló katonai erő létesítményei, anyagi és személyi háttere, fegyverrendszerei ellen a 

felszínen és a levegőben. Célja, hogy az ellenséges csapatok elemeit korlátozzuk 

működésükben, harcfeladatuk végrehajtásában, harcképtelenné tegyük, avagy semlegesítsük, 

felszámoljuk azokat. Mindenkori célkitűzés mindemellett, hogy a csapásmérés a lehető 

legkisebb „járulékos károkozással” (collateral damage) és baráti tűz (friendly fire) nélkül 

valósuljon meg [76] [129]. 

A csapásmérés, mint tevékenység, a légierő műveleti felosztásban megjelenik mind a légi 

szembenállási műveletek támadó és védelmi altípusaiban, mind a felszíni erők elleni 

csapásmérő műveletek altípusaiban. A felszíni erők elleni csapásmérő műveleteket a 

szakirodalom tovább osztályozza szárazföldi, illetve haditengerészeti erők elleni csapásmérő 

műveletekre. A szárazföldi erők elleni csapásmérést tovább bontjuk a közvetlen légi támogatás 

(CAS – Close Air Support) és a légi lefogás (AI – Air Interdiction) műveletekre; míg 

tengerészeti környezetben vízfelszíni (Anti-Surface) és vízfelszín alatti (Anti-Submarine) erők 

elleni csapásmérésről beszélünk. Mint képességet, a tevékenységi kört a szakirodalom 

„csapásmérő képesség” néven tartja számon. Megjegyzendő, hogy a saját légierő a szemben 

álló haderő repülőeszközei ellen is folytathat csapásmérő tevékenységet. [76] [129] [131] [137] 

 

4.9. ábra: A-10C Thunderbolt II (balról), AV-8B Harrier II (középen) és F-16 Fighting Falcon (jobbról) harci 

repülőgépek [139] [140] [141] 
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Líbiában a 2011-es koalíciós katonai beavatkozás során alkalmazott csapásmérő 

légijárműveket az alábbi felsorolás összesíti. 

Típus Darabszám Ország 

F-16AM Fighting Falcon 6 Norvégia 

F-16AM Fighting Falcon 6 Hollandia 

F-16AM Fighting Falcon 6 Jordánia 

F-16AM Fighting Falcon 6 Dánia 

F-16AM Fighting Falcon 6 Belgium 

AV-8B Harrier 12 USA 

AV-8B Harrier 4 Olaszország 

F-16C Fighting Falcon 12 USA 

F-16C Fighting Falcon 6 Törökország 

B-2 Spirit 3 USA 

B-1B Lancer 2 USA 

A-10 Thunderbolt II 6 USA 

F-15E Strike Eagle 20 USA 

F-16 CJ Fighting Falcon 6 USA 

MQ-1 Predator 10 USA 

Tornado GR4 20 Egyesült Királyság 

Typhoon F2 8 Egyesült Királyság 

AH-1 Apache 5 Egyesült Királyság 

Rafale M 8 Franciaország 

Rafale B/C 13 Franciaország 

Mirage 2000D 8 Franciaország 

Mirage 2000N 6 Franciaország 

Super Étendard 6 Franciaország 

Tigre HAP 4 Franciaország 

Mirage F1CR 2 Franciaország 

Mirage 2000-5 3 Franciaország 

F-16ADF Fighting Falcon 4 Olaszország 

AMX Ghibli 4 Olaszország 

Tornado IDS 5 Olaszország 

Typhoon 8 Olaszország 

CF-18 Hornet 7 Kanada 

F-16E/F 5 Egyesült Arab Emirátusok 

Mirage 2000-9DAD 6 Egyesült Arab Emirátusok 

EF-18A Hornet 4 Spanyolország 

Mirage 2000-5EDA 6 Katar 

4.4. táblázat: A 2011-es katonai beavatkozásban csapásmérést végrehajtó repülőeszközök [2] [43] [71] [79] [85] 
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4.2.5 Felderítés 

 

4.10. ábra: RC-135 Rivet Joint rádióelektronikai felderítő (balról) és az RQ-4 Global Hawk (jobbról) 

távirányítású felderítő repülőgép [142] [143] 

A felderítés tevékenysége, mint a haderő műveleteinek tervezéséhez elengedhetetlen 

információ- és adatforrás szerepe napjaink hadviselésében egyre inkább felértékelődik. Ezt 

bizonyítja az Operation Unified Protector is, mely során számos felderítő platformot 

alkalmazott a koalíció. A felderítés bizonyos formáit az elektronikai hadviselés szakirodalma 

az elektronikai támogató tevékenységek között tartja számon, azonban légierő-elméleti 

szempontból ez a tevékenységi terület különálló kategóriát alkot. Mint támogató légi művelet, 

alapvető információkat szolgáltat a többi műveleti csoport tervezéséhez és végrehajtásához, így 

a légi szembenállási és felszíni erők elleni csapásmérő műveletekhez. A felderítés tevékenysége 

légierő művelet-elméleti szempontból a „megfigyelés, felderítés” alcsoportba tartozik, a hozzá 

kapcsolódó képesség megnevezése pedig a „felderítési képesség”. A felderítés képességét az 

angol ISTAR mozaikszó foglalja össze, amely az Intelligence, Surveillance, Target Acquisition 

and Reconnaissance fogalmak összetételéből áll. Ezek a szavak együttesen egy rendkívül széles 

területet fednek le. Magukba foglalják a megfigyelést, a hadászati-, hadműveleti- és harcászati 

információgyűjtést, az általuk összegyűjtött adatok feldolgozását, feltérképezést, valamint a 

célfelismerést, célazonosítást és a cél helyzetének meghatározását. A 2011-es líbiai 

beavatkozás sikerességéhez felderítő tevékenységükkel a következő táblázatban felsorolt 

koalíciós légijárművek járultak hozzá [76] [125] [129] [137] [144] [145]: 
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Típus Darabszám Ország 

RC-135 Rivet Joint 2 USA 

P-3C Orion 1 USA 

RQ-4 Global Hawk 3 USA 

MQ-1 Predator 10 USA 

E-8J JSTARS 1 USA 

Sentinel R1 2 Egyesült Királyság 

Tornado GR4 20 Egyesült Királyság 

Typhoon F2 8 Egyesült Királyság 

EADS Harfang UAS 1 Franciaország 

Rafale M 8 Franciaország 

Rafale B/C 13 Franciaország 

Mirage F1CR 2 Franciaország 

JAS-39C Gripen 8 Svédország 

AV-8B Harrier 4 Olaszország 

MQ-9 Predator B 1 Olaszország 

AMX Ghibli 4 Olaszország 

F-16AM Fighting Falcon 6 Hollandia 

4.5. táblázat: A koalíciós műveletek felderítő légijárművei [2] [43] [71] [79] [85] 

4.2.6 Korai előrejelzés és irányítás 

A korszerű hadviselésben előnyt jelent a légierő számára, ha rendelkezik a korai előrejelzés 

és irányítás képességével olyan térségekben is, ahol csekély mértékben állnak rendelkezésre a 

földi telepítésű előrejelző radarok adatai. Ezt az igényt elégítik ki az úgynevezett légi korai 

előrejelző és irányító rendszerek, angolul Airborne Early Warning and Control Systems 

(röviden: AEWACS). 

Légierő-műveleti szempontból a szakirodalom a „korai előrejelzés és riasztás” csoportba 

sorolja, míg képesség alapú megközelítéssel mind a „légtérellenőrzés képességéhez”, mind a 

„vezetési-irányítási képességhez” kapcsolhatjuk az e rendszerek által végzett tevékenységet. A 

líbiai hadszíntéren a repüléstilalmi zóna felügyeletében kulcsfontosságú elemet képeztek az 

AEWACS eszközök, melyek típusai a következő táblázatban foglaltak voltak [76] [137]. 
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Típus Darabszám Ország 

E-3A Sentry 3 NATO 

E-3D Sentry 3 Egyesült Királyság 

E-3 B/C Sentry 2 USA 

E-2C Hawkeye 2 Franciaország 

E-3F AWACS 1 Franciaország 

Embraer Emb-145H Erieye 1 Görögország 

4.6. táblázat: A beavatkozás során korai előrejelzést és irányítást megvalósító légijárművek [2] [43] [71] [79] [85] 

 

4.11. ábra: E-2C Hawkeye és E-3D Sentry korai előrejelző repülőgépek [146] [147] 

4.3 A vizsgálat eredménye 

A szembenálló erők bemutatása és vizsgálata után több következtetés vonható le. Egyrészt: 

a korszerűség szempontjából jelentős előnyt élvezett a koalíciós légierő az elavult haditechnikai 

eszközökkel rendelkező líbiai légvédelemmel szemben. Másrészt, hogy a beavatkozó országok 

számára a rendelkezésre álló légierő képességek széles spektruma tette lehetővé, hogy a 

kormányerők légvédelmét rövid idő alatt semlegesíthessék. Bebizonyosodtak tehát kezdeti 

feltételezéseim mind a korszerűségre, mind a komplex légierő művelet- és képességrendszer 

alkalmazására vonatkozóan.  
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5 TAPASZTALATOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK 

 __________________________________________________________________________  

5.1 Tapasztalatok 

A NATO számára az Operation Unified Protector több olyan tapasztalatot is szolgáltatott, 

amelyeket felismert és megvizsgált a műveletek befejezését követően, valamint alapul vette és 

veszi azokat a későbbi beszerzések, fejlesztések és szervezeti átalakulások tervezése kapcsán. 

Ebben a fejezetben ezeket a megállapított tapasztalatokat ismerteti dolgozatom. 

Kiemelendő volt a távirányítású repülőgép-rendszerek (Remotely Piloted Aircraft Systems, 

röviden RPAS) teljesítménye a műveletekben. Az ilyen légijárművek nemcsak a viszonylag 

alacsony üzemben tartási és üzemeltetési költségek miatt előnyösek, hanem rendkívül 

hatékonynak bizonyultak a felderítés és a csapásmérés területén is, valamint nem veszélyeztetik 

az őket vezérlő személyi állományt egy esetleges harcérintkezés során [43] [148] [149] [150]. 

Ugyancsak hatalmas jelentőséggel bírtak az elektronikai hadviselés képességek az 

Operation Unified Protector és az azt megelőző líbiai műveletek során. Az elektronikai zavaró 

tevékenységek például nélkülözhetetlen elemeit képezték a repüléstilalmi zóna létrehozásához 

szükséges SEAD-műveleteknek, valamint a rádióelektronikai felderítés is hasznos 

információkat szolgáltatott a koalíció számára [43] [71] [78] [85] [151]. 

Szintén említésre méltó volt a konvencionális forgószárnyas repülőeszközök jelentősége a 

2011-es líbiai hadszíntéren, mind a csapásmérés, mind a harci kutatás-mentés (CSAR – Combat 

Search & Rescue, röviden CSAR) területén. A francia Tigre-k több száz páncélozott 

harcjárművet és harckocsit semmisítettek meg a műveletek során, és a brit helikopterek is 

hatékonyan mértek csapást a kormányerőkre. Megmutatkozott tehát, hogy a páncéltörő 

képesség esszenciális jelentőségű maradt napjainkban is, ezért nem érdemes megfeledkezni 

annak szinten tartásáról [43] [78] [85] [101]. 
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5.1. ábra: Tigre HAP konvencionális forgószárnyas repülőgép [152] 

Azonban több tényező is hátráltatta a katonai beavatkozás sikerességét, mint például a 

nemzeti korlátozások (national caveats). Ezek minden ország esetében eltérőek voltak. 

Svédország JAS-39 Gripen repülőgépei csupán felderítő és elektronikai hadviselés képességeit 

használhatták, légi csapásmérést nem hajthattak végre. Hasonló korlátozással vettek részt a 

műveletekben Hollandia F-16 Fighting Falcon harcászati repülőgépei. Ugyancsak meg volt 

szabva az Egyesült Arab Emirátusok harci repülőgépeinek, hogy kizárólag nem mozgó 

célpontokat támadhattak. Ez a rendelkezés nem volt összhangban a feladat által megkívánt 

követelményekkel, ugyanis a műveletek kezdetén nagy szükség volt a mozgó célpontok elleni 

csapásmérésre is [43] [71] [78] [85] [153] [154]. 

Továbbá óvatosnak kellett lennie a NATO-nak a civil lakosság megóvása tekintetében: 

nem engedhettek meg maguknak túl nagy intenzitású műveleteket. Emiatt következhetett be, 

hogy egyes elemzők szerint az ENSZ BT 1973-as határozatát a koalíció résztvevői eltérően 

értelmezték. Ezzel összhangban alakultak ki a műveletek végrehajtási szabályai (angolul Rules 

of Engagement, röviden ROE), és egyéb nemzeti korlátozások, melyek szintén nem voltak 

egységesek [43] [71] [154] [155]. 

Ennek folyamodványa volt, hogy az Operation Unified Protector intenzitásának egyik fő 

mutatójában, a naponta végrehajtott bevetések (sorties) számában jelentősen elmaradt az elmúlt 

évtizedekben végrehajtott hadműveletekhez képest [43] [71] [79] [85]. 

Másrészt megmagyarázza a viszonylag kis mennyiségű bevetésszámot, hogy a megelőző 

években a résztvevő országok nagy része csökkentette védelmi kiadásait. Ez a csökkentés 

leginkább akkor mutatkozott meg, amikor a beavatkozás kezdeti fázisában a nyugat-európai 

résztvevők a precíziós muníció (PGM – Precision Guided Munition) készletek kiapadásával 

szembesültek. Ez a hiány hozzájárult ahhoz, hogy az USA később fokozta részvételét a 

műveletekben [43] [71] [156] [157]. 
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A műveletek hatékonyságát hátráltatta továbbá a következetes célkiválasztás hiánya 

némely esetekben. A koalíciós erők ugyanis egyes vezetés-irányítás, felderítés és 

kommunikáció szempontjából fontos kormányerő-létesítményeket nem pusztítottak el kellő 

alapossággal, még a műveletek elején. Ennek ellenére a Szövetség alkalmazta az Integrált 

Fontossági sorrendbe állított Célpontok Listájának (JPTL – Joint Prioritized Target List) elveit, 

de több arab koalíciós partner nem tevékenykedett ennek megfelelően. Mindazonáltal, a 

műveletek korai szakaszában a koalíció sikeresen ellehetetlenítette a Qadhafi-rezsim legtöbb 

légvédelmi tevékenységét az indítóállásokra, radarrendszerekre és repülőterekre irányuló 

csapásméréssel [43] [71] [78] [158]. 

Nehezítette a műveletek végrehajtását az ENSZ BT 1973-as számú határozatának azon 

eleme is, hogy nem engedélyezett szárazföldi beavatkozást. Katar ezt a szegmenst megkerülte 

azzal, hogy tanácsadó tiszteket (és fegyverzetet) küldött Líbiába, segítve ezzel a koordinációt a 

lázadó csapatok és a koalíciós erők között. A szárazföldi tevékenységre vonatkozó 

felhatalmazás hiánya azonban ellehetetlenítette az előretolt repülésirányítók20 alkalmazását is a 

felszínen, amely jelentősen megkönnyítette volna a közvetlen légi támogatás végrehajtását. 

Ugyanakkor érdekes tény, hogy a kanadai légierő CP-140 – számos érzékelővel és kamerával 

felszerelt – típusa a megfelelő személyi állománnyal (FAC személyzet) képes volt ezt az igényt 

kielégíteni a levegőből. A közvetlen légi támogatás irányításának ezt a típusát, technikai és 

személyi hátterét NATO-szaknyelven Airborne Forward Air Controller-nek (AFAC) nevezzük 

[10] [43] [71] [159]. 

 

5.2. ábra: CP-140 Aurora [161] 

                                                 
20 Elterjedt elnevezéseik angolul a brit Forward Air Controller (FAC) és az amerikai Joint Terminal Attack 

Controller (JTAC) kifejezések [160]. 
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Több problémával szembesültek a svéd JAS-39 Gripenek is. Ugyanis a ’Have Quick’ 

rádióval nem voltak képesek csatlakozni a NATO hálózatához a Gripen kommunikációs 

rendszerének egy működési sajátossága miatt. Emellett gondot okozott a műveletek elején, 

hogy nem kapták meg időben az üzenettitkosító anyagokat, továbbá, hogy nem tudták a 

felderítési adatokat közvetlenül a levegőből továbbítani a NATO-erők számára. Ennek oka az 

volt, hogy nem rendelkeztek a ROVER21 és Link-1622 rendszerekkel, következménye pedig, 

hogy csak leszállás után, jelentős késéssel voltak elérhetők az elemzés-értékelés számára [43] 

[164] [165]. 

Kulcsfontosságú hozzájárulást jelentett az Amerikai Egyesült Államok részéről a közel 20 

darab légi utántöltő légijármű rendelkezésre bocsátása az európai NATO-tagállamok és az arab 

koalíciós partnerek számára. Mindamellett, hogy számos ország (Kanada, Franciaország, 

Hollandia, Spanyolország, Svédország, és az Egyesült Királyság) alkalmazott a műveletek 

során légi utántöltő repülőeszközöket, a résztvevők képtelenek lettek volna feladataik 

végrehajtására az USA által kínált légi utántöltő repülőgépek támogatása nélkül [43] [71] [85]. 

5.2. A beavatkozás következményei a NATO-ra nézve 

5.2.1 A NATO szervezeti felépítése és változásai 

A 2011-es líbiai katonai beavatkozás számos tapasztalattal szolgált a NATO vezetési 

struktúrájára nézve is, hiszen a beavatkozás leghosszabb hadművelete, az Operation Unified 

Protector egy NATO művelet volt. Ezen tapasztalatok befolyásolták részben a NATO 

szervezeti átalakítását. 

A szervezeti átalakulásra más tényezők is hatottak, mint például a NATO 2010-es 

lisszaboni csúcstalálkozója, ahol új „stratégiai koncepciót”, irányelveket fogadtak el a 

tagállamok vezetői. Ezek az irányelvek a költséghatékonyságra, a rugalmasság növelésére, a 

létező közös képességek megtartására és bővítésére, valamint a hadszíntérre való kitelepülés 

képességének növelésére és fenntarthatóságára irányultak. Az új elgondolás előirányozta a 

NATO katonai vezetés-irányítási rendszerének egyszerűsítését és átalakítását is [166] [168] 

[169]. 

                                                 
21 A ’Remotely Operated Video Enhanced Receiver’ szókapcsolat rövidítése, egy videó adatkapcsolati 

rendszer, amely az előretolt repülésirányító munkáját is segíti [162]. 
22 Harcászati adatátviteli rendszer [163]. 
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A változások 2011 júniusában kezdődtek, melyek főként a NATO vezetési struktúráját 

(NCS – NATO Command Structure) érintették. A NATO katonai vezetési struktúrájának élén 

az Allied Command Operations (ACO) és az Allied Command Transformation (ACT) katonai 

hadászati szintű parancsnokságok állnak [170] [171] [172] [173]. 

Az Allied Command Transformation feladatrendszere a szervezeti és doktrinális 

változtatások irányítására, a képzés-kiképzésre és a gyakorlatok felügyeletére, megszervezésére 

terjed ki. Több szervezeti egység tartozik az irányítása alá, így a Joint Warfare Center (JWC), 

a Joint Analysis & Lessons Learned Center (JALLC) és a Joint Force Training Center (JFTC), 

melyek központjai Európában találhatók. Az ACT főhadiszállása az Amerikai Egyesült 

Államokban, Virginia államban, Norfolkban van, parancsnoka a SACT (Supreme Allied 

Commander Transformation). Ezt a beosztást jellemzően egy francia tábornok tölti be, jelenleg 

Denis Mercier hadseregtábornok [174] [175] [176]. 

Az Allied Command Operations a másik hadászati szintű parancsnokság a NATO katonai 

vezetési struktúrájában. Főhadiszállása, a Supreme Headquarters Allied Powers Europe23 

(SHAPE), a belgiumi Mons-ban van. Parancsnoka a Supreme Allied Commander Europe 

(SACEUR), aki egyben a United States European Command (US EUCOM) parancsnoka is: ezt 

a beosztást a NATO létrejötte óta eddig csak amerikai tábornokok töltötték be. Az ACO feladata 

a NATO műveleteinek tervezése és irányítása, annak érdekében, hogy biztosítsa a tagállamok 

biztonságát és területi egységét. Az ACO-t szervezetileg több hadműveleti és harcászati szintű 

parancsnokság és vezetési központ alkotja [173] [177]. 

 

5.3. ábra: Az Allied Command Operations és alárendelt parancsnokságai [178] 

                                                 
23 Az Allied Command Operations hadászati szintű katonai parancsnokság vezetését megvalósító intézmény- 

és épületegyüttes. 
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Az ACO hadműveleti parancsnokságai a Joint Force Command Brunssum (JFC BS) és a 

Joint Force Command Naples (JFC NP). Főhadiszállásuk rendre a hollandiai Brunssum-ban és 

az olaszországi Nápolyban van. Feladatrendszerük a NATO hadműveleti szintű műveleteinek 

tervezésére, irányítására és végrehajtására terjed ki [173] [179] [180]. 

A Joint Force Command szervezeti elemeket illetően változtatások történtek az utóbbi 

években. 2011 előtt a brunssum-i és nápolyi székhelyű JFC-k mellett létezett a Joint Force 

Command Lisbon, melynek székhelye a portugáliai Lisszabonban volt. Ez a reformok hatására 

megszűnt. A másik változás a kitelepíthetőség képességében érhető nyomon. Nagyobb 

műveletek esetében, amennyiben szükséges, a JFC-k kitelepülhetnek a műveleti területre, Joint 

Task Force Headquarters (JTF HQ) nevű főhadiszállásokat alkotva. Ezek a JTF HQ-k egyszerre 

csak az adott, nagyobb művelet tervezésével, vezetésével, irányításával, és végrehajtásával 

lennének megbízva ezekben az esetekben. A JFC-k kitelepítése akár egy év időtartamra is 

megvalósítható lenne [172] [173] [181]. 

Az Allied Command Operations szervezeti elemei közé tartozik a Communications and 

Information Systems Group (CIS Group). Központja a belgiumi Mons-ban található. Feladata, 

hogy híradó és információs támogatást biztosítson a vezetés-irányítást végző szervezeteknek és 

a NATO-erőknek, akár a hadszíntéren is. Ez a szervezeti elem újdonság a NATO katonai 

vezetési struktúráján belül, a 2011-es reformok eredményeként került szervezetileg az ACO 

alá, és megjegyzendő, hogy hazánkban is tevékenykedik egy ilyen csoport [172] [173]. 

Az ACO harcászati elemei a szárazföldi, haditengerészeti és légierő haderőnemek 

komponenseinek parancsnokságai. Ezen elemek esetében több változtatás is megfigyelhető. 

Egyrészt: a 2011-es átalakítást megelőzően haderőnemenként kettő komponens-parancsnokság 

létezett, szervezetileg egy-egy a JFC BS-ben és a JFC NP-ben. A szervezeti változások 

eredményeként jelenleg haderőnemenként egy komponens parancsnokság van közvetlenül az 

ACO alatt [173] [181]. 

A szárazföldi komponens parancsnoksága az Allied Land Command (LANDCOM). 

Feladata a műveleti területre kitelepített szárazföldi csapatok vezetés-irányítása, a műveletekkel 

kapcsolatos tervezésben való részvétel. Főhadiszállása, az Allied Land Command Headquarters 

(HQ LANDCOM), a törökországi Izmirben található [173] [182]. 

A haditengerészeti komponens-parancsnokság megnevezése Allied Maritime Command 

(MARCOM). Főhadiszállása az Egyesült Királyságban, Northwood-ban található, 

megnevezése Allied Maritime Command Headquarters (HQ MARCOM). Feladata a NATO 

haditengerészeti tevékenységeinek tervezése, vezetés-irányítása és végrehajtása [173] [183]. 
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A NATO légierő haderőnem komponens-parancsnoksága az Allied Air Command 

(AIRCOM). Főhadiszállása, az Allied Air Command Headquarters (HQ AIRCOM), a 

németországi Ramstein-ben van, feladata pedig a NATO légierő haderőnemhez tartozó 

tevékenységeinek vezetése, irányítása, tervezése és végrehajtása. Ilyen tevékenységek például 

a légtérrendészeti és a ballisztikus rakéták elleni védelmi feladatok [173] [184]. 

Az AIRCOM alá tartozik szervezetileg három elöljáró légi vezetési harcálláspont: kettő 

Combined Air Operations Center (CAOC) és egy Deployable Air Command and Control 

Center (DACCC). A kettő CAOC központjai a spanyolországi Torrejón-ban (CAOC TJ) és a 

németországi Uedem-ben (CAOC UD) találhatók. Előbbi Európa déli, utóbbi pedig a kontinens 

északi térségéért, elsősorban azok légtérrendészeti feladataiért felelősek. Ezek az elöljáró légi 

harcálláspontok kettős feladatot látnak el. Egyik elemük a Static Air Defence Center (SADC), 

melyek a felelősségi terület légtérrendészeti feladatait végzik. A másik részük a Deployable Air 

Operations Center (D-AOC), melyek műveleti tervezésben és végrehajtásban támogatják az 

AIRCOM-ot, felelősségi területtől függetlenül [173] [175] [186]. 

A DACCC központja az olaszországi Poggio Renatico-ban található. Műveleti területre 

kitelepíthető elem, amely képes elektronikai támogatást nyújtani, valamint légtér-megfigyelési 

és légi vezetési feladatokat ellátni a légierő műveleteinek támogatása érdekében [173] [187]. 

Az utóbb említett AIRCOM-elemek esetében szintén megfigyelhető a kitelepíthetőség 

képessége, a 2010-es célkitűzésekkel összhangban. Továbbá, az átalakulás előtt kettőnél több 

CAOC működött Európában, amelyek feladatait a fentebb említett, újonnan létrehozott elöljáró 

légi vezetési harcálláspontok vették át [169] [172] [181] [185] [186]. 

A felsorolt átalakulások következtében az ACO személyzetének létszáma 30%-kal 

csökkent, 13000 főről mintegy 8800 főre. A reform 2015 decemberében befejeződött, miután a 

szervezeti elemek elérték teljes műveleti képességüket (Full Operational Capability) [172] 

[188] [189]. 

5.2.1.1 Comprehensive Crisis and Operations Management Center 

A NATO katonai vezetési struktúrájának átalakítása keretében 2012-ben létrejött a 

Comprehensive Crisis and Operations Management Center (CCOMC) a SHAPE szervezetén 

belül. A CCOMC feladata, hogy a NATO válságreagáló műveleteiben támogassa a SHAPE-et 

tervező, szervező munkájával. Létrejötte a 2011-es líbiai katonai beavatkozáshoz köthető [43] 

[190] [191]. 
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A CCOMC válságreagáló tevékenysége hat fázist különböztet meg [190] [191]: 

1. A válság azonosítása (Crisis Identification); 

2. Helyzetfelmérés (Estimation); 

3. Lehetőségek és választások megállapítása (Options); 

4. A válaszlépésre vonatkozó utasítás kidolgozása (Response Direction); 

5. A műveletek fázisa (Current Operations); 

6. A válságreagálás áttekintése, értékelése (Crisis Review). 

5.2.1.2 Joint Force Air Component 

A Joint Force Air Component (JFAC) a NATO szervezeti reformok keretében jött létre az 

AIRCOM szervezetén belül. Feladata, hogy válságreagáló műveletek során támogassa a 

tervező, vezető-irányító folyamatokat és összehangolja a légierő tevékenységét más szervezeti 

egységekkel és erőkkel. Egyes tagországok rendelkeznek saját nemzeti JFAC-kel, így például 

az USA, az Egyesült Királyság és Németország. A NATO JFAC létrehozásának célja az volt, 

hogy legyen egy, a nemzetiekhez hasonló, NATO-szinten közös JFAC „képesség”. 

Megalakulásához szintén kapcsolható a 2011-es líbiai beavatkozás [192] [193] [194] [195]. 

5.2.1.3 Very high readiness Joint Task Force 

A NRF (NATO Response Force) szervezeti elemen belül 2014-ben létrejött a Very high 

readiness Joint Task Force (VJTF). A VJTF, mint a NRF „dárdahegye”, rövid időn belül 

vezényelhető egy aktuális hadszíntérre, és arra hivatott, hogy a változó biztonsági környezet 

kihívásainak megfelelve a Szövetség kollektív védelmét támogassa [196] [197]. 

Maga a NRF magas készültségi szintű, többnemzeti, jól felszerelt és kiképzett szervezeti 

egység. A SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) irányítása alatt működik, az 

alkalmazására vonatkozó döntési jogkör pedig a NAC (North Atlantic Council) kezében van 

[193]. 
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5.2.2 Beszerzési tervezetek a légierő kapcsán 

5.2.2.1 Alliance Ground Surveillance tervezet 

Az Alliance Ground Surveillance (AGS) projekt célkitűzése egy régóta fennálló igényt 

hivatott kielégíteni, valamint a 2010-ben kidolgozott koncepciókon és a 2011-es líbiai 

tapasztalatokon egyaránt alapszik. Eddig a NATO-tagországok a felderítést önállóan hajtották 

végre, most viszont törekednek egy olyan szervezeti elem létrehozására, amely képes ezt 

integráltan elvégezni. A NATO AGS tehát egy közös „képesség” lesz, amely felderítő (ISTAR) 

tevékenységével támogatja majd a döntéshozást és a feladatok végrehajtását békeidőben és 

válságreagáló műveletek során egyaránt. Feladata a felszíni tevékenységekre vonatkozó közel 

valós idejű helyzetkép biztosítása lesz. A tervezet öt darab RQ-4 „Global Hawk” típusú RPAS 

beszerzését irányozza elő. Az első, AGS kötelékébe szánt repülőeszköz 2015. december 19-én 

hajtotta végre első repülését Kaliforniában. A beszerzés várhatóan 2017-re valósul meg [43] 

[173] [198] [199] [200]. 

5.2.2.2 Multi Role Tanker Transport/Multi Mission Tanker Transport tervezet 

A NATO Multi Role Tanker Transport (MRTT) vagy Multi Mission Tanker Transport 

(MMTT) projektje olyan légijárművek beszerzését irányozza elő, amelyek képesek lesznek 

egyszerre légi szállítási és légi utántöltési feladatok végrehajtására. Lényegében egy 

modernizációs beszerzési programról van szó, amely 3-4 darab Airbus A330 típus vásárlásával 

kezdődik meg. A megrendelő országok várhatóan 2019-ben kapják meg az első ilyen 

légijárművet. Annak ellenére, hogy a modernizációra való igényt több ország is jelezte, jelenleg 

Hollandia, Lengyelország és Norvégia tervezi a beszerzést együttesen, a NATO Support and 

Procurement Agency (NATO NSPA) és az Európai Védelmi Ügynökség (EDA – European 

Defence Agency) partnerségével kiegészülve. Maga az igény szintén köthető a 2011-es líbiai 

tapasztalatokhoz, mely során az Amerikai Egyesült Államok nagymértékű támogatást nyújtott 

ezen a téren [201] [202] [203] [204]. 

 

5.4. ábra: Airbus A330 MRTT légi utántöltő repülőgépek [205] [206] 
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6 ÖSSZEGZÉS 

 __________________________________________________________________________  

Az Arab Tavasz forradalmi hullám demonstrációi rövid idő alatt polgárháborúvá 

eszkalálódtak Líbiában, melynek végkifejleteként 2011-ben véget ért Muammar Qadhafi 42 

éven át tartó diktatúrája. A líbiai civil lakosság védelme érdekében az ENSZ BT felhatalmazást 

adott katonai műveletek megindítására. Ennek hatására kezdetét vette a katonai beavatkozás, 

amelynek célja a polgári lakosság védelme, valamint repüléstilalmi zóna és fegyverzeti 

embargó létrehozása volt. 

A katonai műveleteket 2011. március 31-től, az Operation Unified Protector kezdetétől 

számítva az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vezette. A katonai beavatkozás négy nem 

NATO-tagország csatlakozásával koalíciós műveletté egészült ki. A műveletek során a koalíció 

a légierő és haditengerészet haderőnemek eszközeivel támogatta a líbiai felkelők csapatait. A 

beavatkozás Muammar Qadhafi rezsimváltást jelentő elfogását követően sikerrel zárult, így az 

Operation Unified Protector 2011. október 31-én véget ért. 

A koalíció napjaink legkorszerűbb haditechnikáját vonultatta fel a katonai beavatkozás 

során, míg a líbiai kormányerők elavult, korlátozott mértékben hadra fogható felszíni 

légvédelmi eszközökkel és merevszárnyú harci repülőgépekkel rendelkeztek. A dolgozat ezt a 

két, szembenálló haderőt vizsgálta. A vizsgálat a légierő képességek és légierő műveletek 

rendszere alapján elemezte a koalíció légierejét. Az elemzésből megállapítható, hogy miért és 

hogyan volt képes a beavatkozó légierő rövid idő alatt létrehozni a repüléstilalmi zónát, illetve 

hatékonyan támogatni a líbiai felkelőket. 

Az Operation Unified Protector számos tapasztalattal szolgált az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete számára. Ezek a tapasztalatok befolyásolták a NATO fejlesztési, beszerzési 

irányvonalait, vezetés-irányítás rendszerének átalakítási folyamatait az utóbbi években, és 

következtetéseket lehet belőlük levonni a jövő katonai műveleteire vonatkozóan. Ennek 

fontosságát hangsúlyozandó, dolgozatomat Sir John Cotesworth Slessor tábornok gondolatával 

zárom [207]: 

„If there is one attitude more dangerous than to assume that a future war will be just like the 

last one, it is to imagine that it will be so utterly different we can afford to ignore all the 

lessons of the last one” – Sir John C. Slessor, 1936 [77] 

„Annál veszélyesebb, mint azt feltételezni, hogy a jövő háborúja ugyanolyan lesz, mint az 

előző, csak egy gondolat lehet: hogy a következő háború olyannyira más lesz, hogy 

egyszerűen nem is kell törődnünk az előző tapasztalataival.” – Sir John C. Slessor, 1936  
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 1. számú függelék: Annotáció 

 2. számú függelék: Konzultációs lap 

 3. számú függelék: Nyilatkozat 

 4. számú függelék: Felhasználási nyilatkozat



1. számú függelék 

 

Annotáció 

2011 februárjában az Arab Tavasz forradalmi hullám elérte Líbiát, melynek hatására emberek 

ezrei tüntettek Muammar Qadhafi diktatórikus rezsimje ellen. A kormányzat erőszakkal 

válaszolt; ennek eredményeként polgárháború robbant ki az észak-afrikai országban. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2011. március 17-én kiadta 1973-as számú határozatát, mely 

hatására számos ország kezdte meg katonai tevékenységét Líbiában a polgári lakosság 

védelme érdekében. A beavatkozás hamarosan egységbe forrt, így indult meg a NATO 

Operation Unified Protector hadművelete 2011. március 31-én, mely több, nem NATO-

tagország támogatásával egészült ki: így jött létre egy koalíció. 

A 2011-es líbiai katonai beavatkozás a haditengerészet és a légierő haderőnemek összehangolt 

tevékenységével valósult meg. Kiemelt szerephez jutott a légierő, mind a felkelő csapatok 

szárazföldi műveleteinek támogatásában, mind a kormányerők légi fölényét megakadályozó 

repüléstilalmi zóna létrehozásában és fenntartásában. Ebből kifolyólag, tanulmányom 

elemzésének tárgyát a koalíciós légierő műveletei és lehetséges képességei képezik. 

A dolgozat egy történeti áttekintés után feltárja a Qadhafi-rezsim bukásához vezető bel- és 

külpolitikai előzményeket. Ezt követően bemutatja az Operation Unified Protector 

hadműveletet és az azt megelőző műveleteket, melyet a beavatkozás eseményláncolatának 

ismertetése követ. A következő tartalmi elem a tanulmány középpontjában álló vizsgálat: a 

kormányerők légvédelmének bemutatása és a koalíciós légierő elemzése a légierő műveletek 

és képességek rendszere alapján. A dolgozat befejező része az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete által szerzett tapasztalatok áttekintését végzi, majd a NATO vezetési struktúra 

átalakulásának és jövőbeli beszerzési, fejlesztési irányvonalainak ismertetésével zárul.



2. számú függelék 

 

A konzultációkon történő részvétel igazolása 

A honvéd tisztjelölt neve: 

Szabó Márk honvéd tisztjelölt 

A belső konzulens neve és beosztása: 

Gajdos Máté hadnagy, gyakorlati oktató 

A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Katonai Repülő Intézet 

Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék 

Nevezett honvéd tisztjelölt a 2015/2016. tanévben a szakdolgozat készítésével kapcsolatos 

konzultációkon rendszeresen részt vett. 

Az elkészített dolgozatot „A 2011-es líbiai katonai beavatkozás vizsgálata, hatásai a NATO-ra” 

címmel bemutatta, a dolgozat saját szellemi termék, plágium gyanúja nem merült fel. 

A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra történő beadásával egyetértek. 

Szolnok, 2016. április 28. 

Gajdos Máté hadnagy 

gyakorlati oktató



3. számú függelék 

 

Nyilatkozat 

Alulírott Szabó Márk honvéd tisztjelölt az H_AN4_SHBLK71 tancsoport hallgatója 

(NEPTUN-kód: BS14JX) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

„A 2011-es líbiai katonai beavatkozás vizsgálata, hatásai a NATO-ra” 

című, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszékén 

benyújtott jelen szakdolgozat saját szellemi tevékenységem eredménye, az abban hivatkozott 

nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogokra vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően történt, a benne foglaltak más személyek jogszabályban rögzített 

jogait nem sértik. 

Szolnok, 2016. április 28. 

Szabó Márk 

honvéd tisztjelölt



4. számú függelék 

 

Felhasználási nyilatkozat 

Név Szabó Márk 

Kar Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Intézet Katonai Repülő Intézet 

Tanszék Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék 

Szak Had- és biztonságtechnikai mérnöki (katonai) szak 

A szakdolgozat címe, 

elkészítésének éve: 
2016 

I. Alulírott, mint a szakdolgozat szerzője, a szerzői jog kizárólagos jogosultjaként 

hozzájárulok, hogy a dolgozatom teljes szövegének elektronikus változatát a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár által működtetett egyetemi 

repozitórium nyilvánosan szolgáltassa: 

korlátlan hozzáféréssel (teljes nyilvánossággal, a világháló bármely pontjáról elérhetően) 

korlátlan hozzáféréssel, embargó kikötésével (teljes nyilvánossággal .... év ... hó .... naptól, 

a világháló bármely pontjáról elérhetően) 

korlátozott hozzáféréssel (korlátozott nyilvánossággal, egyetemi IP címről egyedi 

felhasználói azonosítóval) 

korlátozott hozzáféréssel, embargó kikötésével (korlátozott nyilvánossággal .... év ... hó .... 

naptól, egyetemi IP címről egyedi felhasználói azonosítóval). 

II. Alulírott, mint a diplomamunka szerzője, a szerzői jog kizárólagos jogosultjaként nem 

járulok hozzá, hogy a dolgozatom teljes szövegének elektronikus változatát a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár által működtetett egyetemi 

repozitórium nyilvánosan szolgáltassa. 

III. Alulírott, mint a diplomamunka szerzője, a szerzői jog kizárólagos jogosultjaként 

hozzájárulok / nem járulok hozzá, hogy más személyek a diplomamunkában foglaltakat 

tanulmányaik, kutatásaik során – a hivatkozási előírások betartásával – felhasználják. 

Szolnok, 2016. április 28. 

Szabó Márk 

honvéd tisztjelölt 


