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Főbb címek a tanulmányból: 
� A biztonsági környezet elemzése: a légierő alkalmazásának környezete a közeli és a távolabbi 

jövőben 
o A biztonsági környezetet befolyásoló trendek összegzése 

o A légtérből érkező aszimmetrikus fenyegetések 

o A légi támadó eszközök spektruma, mint a légierő jövőbeni szerepeinek egyik fő determi-

nánsa 

� A NATO, mint integrációs szervezet válasza a XXI. szd. kihívásaira  
o A légierő jövőbeni alkalmazásának szövetséges környezete: a NATO Stratégiai Koncepciója, 

mint egyfajta válasz a XXI. század kihívásaira 

o A célpont-kiválasztási metódusok fejlődése: az „ellenség, mint rendszer” szemléletmód elmé-

letének térhódítása 

o A hatásalapú műveletek, mint a korszerű művelettervezés formája 

o A non-lineáris harcmezőn való harci képesség megteremtése: egyfajta válasz a válságkezelés 

katonai követelményeire 
� A Magyar Légierő alkalmazásának lehetőségei a nemzetközi szervezetek keretei között, megkövetelt képes-

ségek 
o A NATO Stratégiai koncepciójából a Magyar Honvédség Légierőre vonatkoztatható főbb 

következtetések 

� Összegzés 
� Irodalomjegyzék 

 

Annotáció 

Ma már tudományosan megalapozott, a jövőkutatás tudományának megannyi eszközét 
felhasználó tanulmányok készülnek. A tudományos igénnyel végzett jövőkutatás azonban új 
helyzet elé került: a társadalomban, a politikai és a gazdasági élet mind több területén, így a 
hadügy területén is egyre kevésbé lett jellemző a korábbiakban oly széles körben érvényesült 
stabilitás, egyensúlyi helyzet. A biztonságpolitikai jövőkutatás (Future research in security 

policy, in warfare), az elkövetkező háborúk formáinak, belső tartalmának előrejelzésében az 
Egyesült Államok kormányzati, és non-profit kutatóközpontjai („think-tank”-jai) állnak az 
élen.  

A katonai gondolkodásmódban, és a parancsnoki döntéshozatali folyamatokban min-
dig is „benne volt” a jövőkutatás, a „távolbalátás” igénye. Ez az igény még jobban tetten 
érhető a közép-, és hosszabbtávú haderő-fejlesztési tervek kimunkálásakor. A nemzeti bizton-
sági stratégia, tömören összegzett fenyegetés trendjei, biztonsági kihívásainak „légi kompo-

nensét” a légtérből érkező fenyegetések képezik. Potenciális fenyegetést jelentenek a légi 
támadó eszközök fejlődése és (káros) proliferációjának folyamata.  

A biztonságpolitika fő célja, hogy a biztonságot veszélyeztető, fenyegetést jelentő té-
nyezőket kiiktassa, mérsékelje, illetve a fenyegetésre adott válaszlépéseket segítse, összehan-
golja. A NATO, mint korunk egyik legjelentősebb politikai, és katonai szervezete is természe-
tesen reagált a megváltozott biztonsági környezet kihívásaira. 

A tanulmány a megváltozott viszonyokhoz való szervezeti adaptálódás egyik elemé-
vel, a légierő alkalmazásának elméletében indukált változásokkal, a légi műveletek tervezésé-
nek újszerű megközelítéseivel foglalkozik.  


