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Rácz András                                   Az orosz haderőreform rövid áttekintése

Bevezetés

Jelen elemzés általános célja, hogy áttekintse az Oroszországi Föderáció fegyveres erő-
inek folyamatban lévő reformját, és megkíséreljen következtetéseket levonni ezek hosszú 
távú globális és regionális hatásaira vonatkozóan.1

Elöljáróban fontos még megjegyezni, hogy az elemzés szűkebb, elsősorban a kato-
nai területre koncentráló biztonság-megközelítést alkalmaz. Bármiféle tágabb biztonság-
fogalom használata a jelenlegi többszörösére növelné a tanulmány terjedelmét. További 
szándékos szűkítés, hogy – ugyancsak terjedelmi okok miatt – a haderőnemek közül itt 
csak a biztonságpolitikai és non-proliferációs szempontból legfontosabb nukleáris erők 
kerülnek ismertetésre.

Az orosz védelmi reform strAtégiAi motivációi és fő céljAi

A jelenleg folyó védelmi reform elsődleges célja, hogy a szovjet időszakból örökölt 
és az elmúlt tizenhét évben viszonylag kevés szervezeti-szerkezeti változáson 
átment, óriási méretű, továbbra is nagyon jelentős autonómiával rendelkező, 

kis hatékonysággal működő, drága és pazarló hadsereget összhangba hozza az Orosz 
Föderáció kül-, biztonság- és védelempolitikai céljaival és gazdasági lehetőségeivel.

A reform mögött álló stratégiai motivációkat az 1991 óta alapvetően megváltozott po-
litikai és biztonsági környezet jelenti. Belátható időn belül nem kerül sor globális, területi 
alapú háborúra, nő viszont a helyi konfliktusok szerepe és intenzitása. Egyre komolyabb 
fenyegetést jelentenek Oroszország számára az etnikai szeparatista mozgalmak, különö-
sen a radikális iszlám irányzatok térnyerésével párosulva. A hadviselés és a lehetséges 
kihívások átalakulásával egyre kevésbé használható a nagy létszámú, sorozásra épülő tö-
meghadsereg, ehelyett kisebb, de professzionális haderőre lesz szüksége Moszkvának is. 
Minden átalakítás és leépítés szükségszerűen komoly érdekeket sért az érintett rendszeren 
belül, ezért a reform sikeres végrehajtása érdekében erősíteni kell a politikum kontrollját a 
fegyveres erők felett. Az erősebb politikai irányítás a – már-már nemzetbiztonsági érde-
keket sértő mértékben elterjedt – korrupció visszaszorításához is létfontosságú.

Nem halogatható tovább a haditechnikai eszközök modernizációja sem, részben a 
szovjet idők óta lezajlott jelentős technikai fejlődés, részben pedig az öreg, „öröklött” esz-
közök végletes elavulása miatt. Ahhoz, hogy Moszkva hátrányba ne kerüljön az Egyesült 
Államokkal szemben, kiemelt fontosságú kérdés a nukleáris arzenál modernizálása.

1 Az itt leírtak kizárólag a szerző saját véleményét tükrözik, sem az elemzés egésze, sem egyes részei 
nem tekinthetők a Magyar Külügyi Intézet álláspontjának.
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A geopolitikai ambíciószint meghatározása

A jelenlegi haderőreform megértéséhez elengedhetetlen az orosz kül-, biztonság- és 
védelempolitikai ambíciók feltérképezése. Az Orosz Föderáció 2008. júliusában 
megújult külpolitikai koncepciója,2 és – az erről szóló hírek szerint – a készü-

lő új katonai doktrína is jelentős eltéréseket mutat a kilencvenes évek végén, kétezres 
évek elején készült hasonló koncepciókhoz képest,3 nem is beszélve a Jelcin-éra hasonló 
dokumentumairól.

Első és legfontosabb elemként le kell szögezni, hogy Oroszország továbbra sem szán-
dékozik feladni nukleáris szuperhatalmi státuszát. Atomütőerejének vonatkozásában je-
lenleg a „minimálisan elégséges” elrettentés szintjének fenntartására törekszik. A kitűzött 
cél az, hogy ezt a kapacitást a 2015–2020-as időszak végéig fenn lehessen tartani, még 
akkor is, ha az Egyesült Államok továbbfejleszti rakétavédelmi rendszerét. Vlagyimir 
Putyin volt elnök és Jurij Balujevszkij korábbi vezérkari főnök több nyilatkozatában is 
kiállt amellett, hogy Oroszország adott esetben kész megelőző csapásként atomfegyvert is 
alkalmazni. Ez azonban nem egyedi jelenség: a világban, sajnos, általánosan csökkenőben 
van a „nukleáris küszöb” magassága.4 Az ezzel kapcsolatos fő felelősség nem Moszkvát 
terheli, azonban ha nem reagálna rá, az a gyengeség jele volna – ilyen szempontból tehát 
továbbra is hidegháborús logika érvényesül abban, ahogy egyre keményebbé válik a nuk-
leáris fegyverekkel kapcsolatos orosz retorika.

Ami a hagyományos fegyveres konfliktusokat illeti, a ma hatályos stratégiai doku-
mentumokból és a különféle vezetői nyilatkozatokból ugyanaz olvasható ki. A jelenlegi 
orosz számítások mind az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel, mind a nem nyugati 
államokkal (ez alatt elsősorban Kína értendő) kirobbanó konfliktus valószínűségét ala-
csonyra teszik. Oroszországnak katonai-védelmi jellegű ambíciói egyedül a posztszovjet 
térséggel kapcsolatban vannak, magát katonai értelemben egyértelműen regionális hata-
lomként definiálja. Ehhez járul még természetesen a globális fontosságú katonai bizton-
sági kihívások elleni küzdelem – a terrorizmus elleni harc, a tömegpusztító fegyverek 
proliferációja –, Moszkva azonban ezen a területen is elsősorban a regionális lépéseket 
preferálja.5

Oroszország számára katonai szempontból a legkockázatosabb területnek a Kaukázus 
számít, elsősorban az észak-kaukázusi militáns csoportok oroszellenes támadásai és a 

2 „Концепция Внешней Политики Российской Федерациию”,     http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/
357798BF3C69E1EAC3257487004AB10C, 2008. július 15. Letöltés ideje: 2008. augusztus 2.

3 Oroszország, nem sokkal Putyin – előbb miniszterelnöki, majd elnöki – hatalomra kerülése után há-
rom új stratégiai dokumentumot fogadott el: a nemzeti biztonsági stratégiát (2000. január), a katonai 
doktrínát (2000. április) és a külpolitikai koncepciót (2000. június).

4 A „ki kezdte?” kérdés pedig a végeredmény szempontjából irreleváns – noha egyébként először az 
első Bush-adminisztráció retorikájában jelent meg a korábban is létező preventív beavatkozás mellett 
a preemptív csapás lehetősége.

5 Kivételt csak a haditengerészet jelent. Az orosz flotta aktív – bár számbelileg nem túl jelentős – résztvevője 
a NATO Földközi-tengeren zajló Active Endeavour hadműveletének. Érdekesek a közelmúlt szomá-szomá-
liai eseményei, ugyanis egy orosz hadihajó is elindult az ukrán fegyverszállító teherhajót elfoglaló 
kalózok megfékezésére. Ezzel együtt a flotta globális szerepvállalásának inkább demonstratív és ta-
pasztalatszerzési, mintsem tényleges katonai jelentősége van.
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radikális iszlám irányzatok térnyerése, másrészt Dél-Kaukázus államainak területi konf-
liktusai miatt. (A grúziai háborút követően ez elsősorban Hegyi-Karabahra vonatkozik.) 
Ennek megfelelően a térségben, illetve nem túlságosan távoli bázisokon állomásozik az 
orosz fegyveres erők legjobban felszerelt és kiképzett egységeinek jelentős hányada. Az 
eleve a régióba koncentrált erők magas számának döntő szerepe volt abban, hogy Moszkva 
ilyen gyorsan és elsöprő erővel tudott beavatkozni augusztus elején a grúziai válságba.

A védelmi reform személyi és szervezeti háttere

A jelenleg folyó védelmi reformnak kétségtelenül egyik kulcsfigurája Anatolij 
Szergyukov védelmi miniszter, aki 2007. februári kinevezése előtt a Szövetségi 
Adóhivatal vezetői posztját töltötte be. Sorkatonai szolgálatán kívül semmiféle 

katonai múlttal nem rendelkezett, így ő lett az első valóban civil védelmi miniszter.
Menedzseri hatékonyságát éppen az adja, hogy korábban nem volt része az orosz védel-

mi minisztérium és a fegyveres erők körül kialakult érdekcsoport-hálózatnak. Emellett a 
civil szférából magával hozott több megbízható szakembert, így a TNK-BP korábbi pénz-
ügyi igazgatóhelyettesét és volt pénzügyminiszter-helyettest, Mihail Motorint, valamint 
saját adóhivatali helyettesét, Szergej Hurszevicset.6

Posztja átvételét követően gyors és radikális személycseréket hajtott végre a miniszté-
riumon és a vezérkaron belül. Rövid úton megszabadult a legkonzervatívabb tábornokok-
tól, a megüresedett beosztásokba pedig fiatalabb, reformpárti vezetőket ültetett. Így va-
lóban szakmai alapon, a szervezeti és pénzügyi kérdésekre fókuszálva tudta megkezdeni 
a minisztérium és a fegyveres erők átalakítását, a konkrét katonai kérdéseket pedig meg-
hagyja a hozzáértő – és hozzá hűséges – katonai vezetőknek. Politikájának kulcselemét 
képezi a hadseregen belüli visszaélések és korrupció elleni küzdelem.7 Számos elemző szerint 
Szergyukov kinevezése Putyinnak a védelmi szférát érintő legjobb döntése volt. A miniszter 
helyzetének erősségét mutatja, hogy az elnöki poszton történt változás ellenére is meg-
őrizte pozícióját. Kérdéses azonban, hogy miniszteri tevékenységének dinamikus kezdete 
elég lesz-e a fegyveres erők jelentős belső ellenállásának és szervezeti tehetetlenségének 
leküzdéséhez, ami nélkül viszont érdemi reformot nem lehet végrehajtani.

Létszámcsökkentés és átalakítás

A szergyukovi reformok leglátványosabb – és kétségtelenül legfájdalmasabb – ele-
me a hadsereg jelenleg mintegy egymilliós létszámának radikális – hosszú távon 
körülbelül felére történő – csökkentése lesz. Az elbocsátások ki fognak terjedni 

a tábornoki karra is: a miniszter a jelenlegi 1100-ról mintegy 900-ra akarja leszorítani a 
tábornokok számát. A tiszti korfa „egészségesebbé tételéhez” tartozik az is, hogy 2012-re 

6 Szergyukov hivatalos életrajza itt elérhető: Министр обороны Российской Федерации, http://www.
mil.ru/847/851/index.shtml. Letöltés ideje: 2008. november 9.

7 Ruslan Pukhov: „Serdyukov Cleans Up the Arbat.” Moscow Defense Brief, No. 1. (2008). 1–3. o.
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a mai ötvenezerről hatvanezerre kívánják emelni a hadnagyok és főhadnagyok számát. 
A létszámleépítés a minisztériumot sem hagyja majd érintetlenül, Szergyukov a közel 
22.000 fős központi apparátust 2012-ig 8500-ra akarja csökkenteni.

Változni fog a fegyveres erők összetétele is. A sorállomány részesedését fokozatosan 
csökkenteni kívánják: az a cél, hogy 2010-re a legénységi beosztásokban szolgáló katonáknak 
már csak egyharmada legyen sorállományú, a többi szerződéses. A professzionalizálódás 
fontos hozadéka a magasabb szakmai színvonal mellett a katonai bűncselekmények szá-
mának csökkenése.8

Szervezeti változtatások

A szovjet időszakból örökölt „katonai körzet – hadsereg – hadosztály – ezred” 
beosztás valamiféle, egyszerűbb működést és gyorsabb, rugalmasabb reagálást 
lehetővé tévő reformja régóta napirenden van az orosz katonai vezetésben. Az 

előző vezérkari főnök, Jurij Balujevszkij a hat katonai körzet és négy flotta helyett NATO-
mintára összesen három, mindent átfogó regionális parancsnokság (Észak, Kelet és Dél 
eloszlásban) létrehozását tartotta volna kívánatosnak.

Miután Balujevszkij 2008 júniusában távozott, az elképzelés egy időre lekerült a na-
pirendről, októberi hírek szerint azonban csak átdolgozták-kiterjesztették. A rendelke-
zésre álló információk szerint jelenleg egy, az eredetileg tervezettnél sokkal mélyebb, 
átfogóbb, a hadosztály- és ezredstruktúrával is szakító, „katonai körzet – operatív pa-
rancsnokság – dandár” beosztást létrehozó átalakítás van napirenden. Konkrét megvaló-
sítási határidőket, ütemterveket még nem lehet tudni.9

Néhány szó az orosz védelmi költségvetésről

Az Orosz Föderáció költségvetésében kulcsszerepet játszik az olajárak alakulása – az 
erre vonatkozó prognózisokat be is építik a költségvetési tervezési folyamatba. 
A kőolajból származó bevételek kiszámításnál az utolsó tíz év átlagárával, hor-

dónkénti 27 dollárral számolnak. Az ezen felüli összeg a stabilizációs alapba kerül. Ebből 
egyenesen következik, hogy a jelenlegi, körülbelül hatvandolláros olajár még messze nem 
jelenti sem a költségvetés, sem a védelmi reform folyamatának megroppanását.

A 2008-as szövetségi költségvetésben a védelmi minisztérium összesen 959,6 milliárd 
rubel (ez mintegy 35,46 milliárd dollárnak felel meg) felett rendelkezett, ez a teljes büdzsé 
15, a GDP 2,6%-a volt. A költségvetés felülvizsgálata során – a megnövekedett feladatok 
számára való tekintettel – a védelmi minisztérium részesedését végül 1156,6 milliárd 
rubelre emelték.

8 Ruslan Pukhov: „Serdyukov Cleans Up the Arbat.” Moscow Defense Brief, No. 1. (2008). 1–3. o.
9 „Все министры не делают это”. Kоммерсанть, 2008. október 15.
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E megemelt költségvetés százalékos kiadási megoszlását még nem lehet pontosan tud-
ni, mindazonáltal a tájékozódáshoz, az arányok nagyságrendi meghatározásához hasznos 
lehet a 2007-es adatok tanulmányozása.10

Az orosz védelmi minisztérium 2007-es költségvetésének megoszlása
Személyi állomány bére 26,9%
Nyugdíjak 10,2%
Hadtápkiadások 11,2%
Fegyverzeti eszközök fejlesztése, beszerzése, javítása 34,8%
Alapok támogatása 7,2%
Szövetségi projektekben való részvétel 5,3%
Egyéb kiadások 4,4%

Ami a 2009-es évet illeti, szeptember 19-én a Duma elfogadta a jövő évre tervezett vé-
delmi költségvetés jelentős, mintegy 25%-os emelését. A döntés értelmében 1277,5 mil-
liárd rubelt irányoztak elő, ami mintegy 50 milliárd dollárnak felel meg, és a teljes költ-
ségvetés 14%-át fogja jelenteni. A hároméves védelmi költségvetési tervezési folyamat 
jegyében kiadásaik 2010-ben 1390,7 milliárd rubelt (54,5 milliárd dollár), 2011-ben pedig 
1480,5 millárd rubelt (58 milliárd dollár) tesznek majd ki.11 Azt, hogy a többletet mire 
költik, november 26-a után fogja beterjeszteni a kormány védelmi ipari bizottsága.12

Ehhez jött még október elején egy kisebb emelés az állami haditechnikai megrende-
lések összegén, ami a 2009-re tervezett 1,2 helyett 1,3 milliárd rubel lesz. Indoklásként a 
kormány elsősorban az inflációt és a kész termékek megnövekedett árát említette.

Mindezekkel együtt fontos azonban látni, hogy ez a – GDP-hez képest igen magas – 
védelmi költségvetés is csak az alapvető működés fenntartásához elegendő a még mindig 
óriási, közel egymilliós hadsereg esetében. Annak érdekében, hogy valóban hatékony 
modernizációt lehessen végrehajtani, elengedhetetlen a szervezeti korszerűsítés (fokoza-
tos átállás a professzionális haderőre) és a létszámcsökkentés.

Emellett azt is célszerű figyelembe venni, hogy – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – az 
orosz költségvetés szerkezete is tele van átfedésekkel, keresztfinanszírozási megoldások-
kal. A védelmi jellegű kiadásokat egyáltalán nem csak a védelmi minisztérium költség-
vetéséből fedezik. Komoly szerepet vállal többek közt az Atomenergetikai Ügynökség, 
a Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma és a Belügyminisztérium is. Ebből következik, 
hogy kizárólag a védelmi költségvetés nagyságából és szerkezetéből nem lehet megalapo-
zott következtetéseket levonni a fegyveres erők harcképességére vonatkozóan.13

10 Bagi József: „Oroszország 2008. évi védelmi költségvetéséről”. Nemzet és Biztonság, Vol. 1. No. 5. 
(2008). 57–60. o.

11 „Russian defense budget may rise 25 percent in 2009”. International Herald Tribune, http://www.
iht.com/articles/ap/2008/09/19/europe/EU-Russia-Military.php, 2008. szeptember 19. Letöltés ideje: 
2008. október 1.

12 „Govt to receive draft of 2009-2011 state defense procurements after Nov 26.”. Interfax Military News 
Agency, http://www.militarynews.ru/fcl_l/enews.asp?id=136873&swrd=budget, 2008. október 16. 
Letöltés ideje: 2008. november 2.

13 Bagi: i. m. 57–60. o.
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A védelmi reform egyes konkrét megvAlósulási területei

Az alábbiakban áttekintjük az orosz haderő átalakulásának két, a nemzetközi biztonság 
szempontjából talán legfontosabb területét: a nukleáris erőket érintő változásokat és a 
védelmi ipar helyzetét.

A nukleáris erők állapota és az őket érintő reformok

A bevezetőben leírt nukleáris célok teljesítéséhez – jelesül a minimálisan elégséges 
elrettentés szintjének fenntartásához – Oroszország nem tudja elkerülni a stra-
tégiai nukleáris erők jelentős fejlesztését, amely azonban nem a mennyiségre, 

hanem a minőségre koncentrál majd.
A nukleáris erők az orosz hadszervezeten belül két fő egységben helyezkednek el. A stra-

tégiai rakétaerők önálló fegyvernemet alkotnak, állományukba tartoznak az állandó te-
lepítésű és a mobil szárazföldi bázisú rakéták, kiszolgálóegységeik, lőtereik, fejlesztő 
laboratóriumaik stb. Emellett a légierőn belül a bombázóerők is rendelkeznek nukleáris 
fegyverekkel, valamint a haditengerészet is jól felszerelt mind hajófedélzetről, tenger-
alattjáróról, mind repülőgépről indítható nukleáris eszközökkel.

Az Orosz Föderáció fegyveres erői a 2008. januári állapot szerint összesen körülbe-
lül 5189 nukleáris robbanófejjel rendelkeznek, ebből azonban csak mintegy 3113 való 
stratégiai támadó feladatokra, a többi a stratégiai védelmi rakétaerőkhöz (ballisztikus 
rakéta-elhárító rendszerek), illetve a nem stratégiai támadó erőkhöz (tengeralattjáró elleni 
fegyverek, torpedók, tengeri indítású robotrepülőgépek stb.) tartozik.

A hordozóeszközök száma 3388, de csak 1388 való támadó feladatokra. A stratégiai 
támadóerők összesen 685 hordozóeszközzel rendelkeznek, ebből 79 bombázó repülőgép, 
430 darab interkontinentális és 176 tengeralattjáróról indított ballisztikus rakéta. Ehhez 
jön még a légierő 524 és a haditengerészet 179 nem stratégiai bombázó repülőgépe, vala-
mint – nem támadó feladatkörben – a ballisztikus rakétavédelmi rendszer mintegy két-
ezer, nukleáris töltetű rakétája.

Jelenleg a nukleáris erőkre a robbanófejek és hordozóeszközök létszámának fokoza-
tos csökkenése jellemző. A többségükben a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején 
gyártott rakéták és robbanófejek lassan elöregednek, üzemidejük már nem hosszabbítható 
tovább. A stratégiai bombázó repülőgépekkel hasonló a helyzet, ráadásul a haditechnika 
fejlődésével párhuzamosan jelentőségük egyre csökken a rakétákhoz képest.

A korábbi nagyszámú repülőgép és rakéta helyett Oroszország kevesebb, ám korsze-
rűbb hordozóeszköz rendszerbe állítására törekszik. Ennek megfelelően prioritást élvez 
az új, SS-27 Topol-M szárazföldi indítású rakéták beszerzése és a tengeri indítású ra-
kéták új generációját jelentő SS-NX-30 Bulava fejlesztése. Mindkét eszköz a korábbi tí-
pusoknál nagyobb pontossággal és túlélőképességgel rendelkezik, manőverező képessé-
gük révén pedig hatékonyak lehetnek a különféle rakétavédelmi rendszerek ellenében is. 
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Mindkettőhöz folyamatban van a több robbanótöltetet hordozó harci fej rendszeresítése, 
ami tovább nehezíti a védekezést ellenük. Ezzel párhuzamosan, átmeneti intézkedésként 
folyamatosan hosszabbítják az erre még alkalmas régebbi rakéták üzemidejét. A szám-
beli csökkenés a fő technikai oka az amerikai rakétavédelmi rendszerrel szembeni orosz 
érzékenységnek.14

Védelmi ipar

Az Orosz Föderáció védelmi iparának jelenlegi fejlődését öt fő tényező együttes 
hatása határozza meg. Az egyik a modern fegyverrendszerek árának radikális 
növekedése, párhuzamosan a felvevőpiac – hidegháborús állapotokhoz képesti – 

csökkenésével és differenciálódásával. Ez szükségessé teszi a korábban erősen széttagolt, 
több ezer (!) kisebb-nagyobb létesítményből álló védelmi ipar központosítását és a fejlesz-
tések összehangolását. Ennek érdekében az orosz vezetés 2006-tól megkezdte a védelmi 
ipar összefogását néhány nagy óriáskonszernbe. Az első a 2006 februárjában létrejött, 
állami tulajdonú Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (United Aircraft Corporation vagy 
Объединённая авиастроительная корпорация, ОАК), amely az Irkut, Szuhoj, Mikojan, 
Iljusin, Tupoljev és Jakovlev tervezőirodákat fogta össze. Az igazgatótanács elnökévé 
Szergej Ivanov korábbi védelmi minisztert, vezérigazgatóvá pedig Alekszej Fjodorovot, 
a MiG volt igazgatóját nevezték ki. Az ОАК létrehozását követte az Egyesült Hajóépítő 
Vállalaté 2007-ben, és hasonló folyamatok zajlanak a szárazföldi járművek fejlesztése 
körül is. A születőben lévő új, harckocsi- és páncélozott jármű gyártásért felelős konszern 
feltételezhetően az állami tulajdonú Uralvagonzavod gyár vezetése alatt fog létrejönni.

A központosítás mellett az orosz védelmi ipar másik fő jellemzője az a törekvés, hogy 
szabadulni kívánnak a szovjet időkből örökölt függésektől. A szovjet védelmi ipart a má-
sodik világháborút követően alapvetően úgy építették ki, hogy noha a részegységeket, 
alkatrészeket gyártó üzemek közül számos a tagköztársaságok területén helyezkedett 
el, a végső összeszerelést végző gyárak nagyrészt mégis az Oroszországi SZSZK-ban 
voltak. Összességében véve, a szovjet védelmi ipar struktúrája és földrajzi eloszlása az 
Oroszországi SZSZK domináns, de nem kizárólagos fölényét tükrözte. A Szovjetunió 
megszűnése után viszont ez a területi eloszlás azt eredményezte, hogy néhány fontos 
gyártási kapacitás Oroszországon „kívül rekedt”. Még ha a szóban forgó üzemek csak al-
katrészeket, nem pedig komplett rendszereket gyártottak is, hiányuk súlyosnak, több mint 
másfél évtizedig pótolhatatlannak bizonyult. Jelenleg tehát az orosz védelmi iparpolitika 
alapvető stratégiai törekvése, hogy minden hiányzó gyártási kapacitást saját területen is 
kiépítsenek, és így szabadulni tudjanak az utódállamoktól való függéstől. Az egyetlen ki-
vételt – a két állam szoros katonai kapcsolatai miatt – Belarusz jelenti. A belorusz védelmi 
iparral a hosszú távú együttműködést Moszkva nem tekinti veszélyforrásnak.

A harmadik fő jellemzőt a külföldi védelmi ipari cégekkel való egyre szorosabb pro-
jekt-alapú együttműködések jelentik. Ennek kezdete a kilencvenes évekre tehető. Ez az 

14 Shannon N. Kile, Vitaly Fedchenko és Hans M. Kristensen: „World nuclear forces, 2008”. In: SIPRI 
Yearbook 2008. Stockholm: SIPRI, 2008. 373–381. o.
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időszak ugyanis a legtöbb nagy hadiipari üzem számára minimum-közeli működést, szá-
mos gyártósor leállítását, szétbontását, sok esetben a termelés „civilesítését” hozták. A túlélés 
egyetlen esélyét a külföldi megrendelések jelentették. Ami a mostani helyzetet illeti, a 
külföldi cégek bevonása nemcsak a technológiai import és a piacnövelés miatt kifize-
tődő, de kapcsolódik az öröklött szovjet függések lazításának és a fejlesztési költségek 
megosztásának szándékához is. Mára az orosz üzemek problémamentesen rendelnek brit 
helikoptermotorokat a korábbi, Ukrajnából beszerzett hajtóművek helyett, közösen fej-
lesztenek közepes szállító repülőgépet Indiával stb.

Ezzel a nyitottsággal függ össze az orosz védelmi ipar negyedik fő sajátossága, az 
exportorientáltság is, amely szintén a kilencvenes évek öröksége. A hazai beszerzések 
ugyanis – az utóbbi két-három év kivételével – lényegében stagnáltak, a védelmi ipar 
megmaradt része exportra termelt. Paradox módon, az orosz fegyveres erőknek nem volt 
pénze az orosz hadiipar által gyártott modern eszközök rendszerbe állítására, vagy leg-
feljebb csak igen korlátozott darabszámban. Ezzel egy időben viszont a tőkeerős külföldi 
megrendelők adott esetben százával vásárolták a legmodernebb orosz fegyvereket,15 elég 
itt például a T-90-es harckocsira gondolni.16 Ez azt eredményezte, hogy a gyártókapacitá-
sok nagy részét sokszor előre lekötötte egy korábban érkezett külföldi megrendelés, így a 
hazai igényeket az adott üzem csak késve tudta kielégíteni. A külföldi megrendeléseknek 
pedig prioritásuk van a késés esetén fizetendő jelentős kötbér miatt.

Ami a technológiai színvonalat illeti, az orosz védelmi ipar minden kétséget kizáró-
an képes világszínvonalú, első vonalbeli haditechnika előállítására. A problémát sokkal 
inkább a gyártási lehetőségek, illetve a hazai beszerzésre fordított források jelentik. Így 
a jelenleg felfutóban lévő belső és export megrendeléseket a hadiipar a hosszú kényszer-
pihenő után csak nehezen tudja teljesíteni. A gyártókapacitásokat számos területen (pl. 
repülőgép- és hajómotorok, elektronika stb.) nem lehet elég gyorsan növelni ahhoz, hogy 
eleget tudjanak tenni minden megrendelői igénynek.

Végezetül, az orosz védelmi ipar fejlődésének ötödik fő tényezőjét a termelés differen-
ciálódása, részbeni „civilesedése” jelenti, ami szintén a növekvő fejlesztési költségek és a 
szűkülő felvevőpiac következménye. Az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat egyik legje-
lentősebb fejlesztési projektje például egy civil repülőgép, a Szuhoj Szu-100 „Superjet”.

Az orosz védelmi ipar és a pénzügyi válság

Az orosz gazdaság lehetőségeit alapvetően az energiahordozók exportjából származó be-
vételek nagysága határozza meg. A jelenleg is tartó pénzügyi válságnak a haderőreformra 
gyakorolt pontos hatásait egyelőre nem lehet megjósolni. Annyi mindenesetre bizonyos, 

15 Stephen D. Shenfield: „Dividing Up the Soviet Defense Complex: Implications for European Security”. 
(Brown University Center for Foreign Policy Development) Security for Europe Project Paper, No. 2. 
(1992). 13–14. o.

16 Kritikus terület például a hajó- és helikopter-motorok kérdése, melyek tekintetében Moszkva még min-
dig az ukrán Motor Szics gyártól függ. (Bővebben lásd például: Zaitsev, Yury: Helicopter builders wait 
for Russian engines. RIA Novosti 2007 augusztus 21. http://en.rian.ru/analysis/20070821/72922066.
html Letöltés ideje: 2008. július 12.) Ugyanilyen függést jelentett a kazah területen fekvő bajkonuri 
űrközpont, az orosz Iljusin repülőgépgyár Tádzsikisztánban működő üzeme, és még számos kisebb 
gyár.



Rácz András                                   Az orosz haderőreform rövid áttekintése

2008. november 26.

hogy a felsorolt fejlesztési tervek felső küszöböt jelentenek, azaz az adott idő-interval-
lumban a tervezettnél magasabb szintet – részben az erőforrások, részben pedig a gyártási 
kapacitások szűkössége miatt – nem fognak elérni.

A szerző saját becslése szerint a pénzügyi válság és a csökkenő energiaárak hatásá-
ra a védelmi iparban minden fejlesztés és beszerzés le fog lassulni, kivéve a stratégiai 
nukleáris erőket (a fegyverek cseréje a régiek elöregedése miatt halaszthatatlan) és talán 
a légierőt (a grúziai háborúban játszott szerep megerősítette a légierő rendszeren belüli 
pozícióit).

Mindezekkel együtt a következő, 2010-ig tartó időszakra előirányzott védelmi ipari 
fejlesztési tervek mégis reálisnak tűnnek. A pénzügyi válság és a csökkenő energiaárak 
miatt nem zárható ki, hogy lesz elmaradás, de ez nem jelenti majd sem a beszerzések, sem 
a reform egészének leállását, csak lelassulását. A költségvetésről szóló fejezetben tárgyal-
tak szerint Oroszország a pénzügyi válság ellenére növeli katonai kiadásait, mégpedig 
nem is elhanyagolható mértékben. A válság rövid távú következményeinek mérséklése 
irányába hat az is, hogy az igazán nagy beszerzéseket némileg későbbre, a 2010 utáni 
időszakra tervezték.

Küzdelem a korrupció ellen

Az orosz védelmi reform kiemelt fontosságú területe a korrupció és a fegyveres 
erőkön belüli bűnözés elleni küzdelem. Ez alatt messze nem csak az orosz sorka-
tonákra váró, nemzetközi szinten hírhedt „beavatási szertartást”, a gyedovscsinát 

kell érteni. A probléma a szervezet egészét tekintve sokkal súlyosabb, szakértők szerint 
már az ország nemzetbiztonságát veszélyezteti. Dacára az ambiciózus terveknek, egy-
előre inkább csak a helyzet súlyossága látszik, az eddig feltárt esetek valószínűleg csak a 
jéghegy csúcsát jelentik.

Az orosz katonai főügyészség november eleji nyilatkozata szerint idén a tavalyihoz 
képest 35%-kal nőtt a fegyveres erőkön belüli korrupció – ami nyilván csak a felderített 
esetek számára vonatkozik, de még így is döbbenetes adat. Legrosszabbul a belügyi csa-
patok szerepeltek, itt 3,2-szeres növekedést regisztráltak. Szergej Fridinszkij főügyész 
szerint a korrupció eddig 1,6 milliárd rubel kárt okozott a fegyveres erőknek.

Az elöljárók rendszeresen pénzt szednek alárendeltjeiktől a szabadságolásokért és az 
előléptetésekért, de még egyes harci feladatokkal összefüggésben is. A botrányokban ma-
gas beosztású főtisztek is érintettek, az idén eljárás alá vont 290 tiszt közül a nyilatkozat 
szerint 209 számított „magasabb rangúnak”, közülük tíz szolgált tábornoki beosztásban.17 
Kiemelt, nagy nyilvánosságot kapó ügy volt például a védelmi minisztérium lakásügyi 
biztosának, Szergej Dvulucsanszki tábornoknak az esete, aki saját fia és cége számára 
biztosított több millió rubeles kölcsönt a hadsereg forrásaiból.18 De a Nyerpa tengeralatt-
járó november 8-i balesete kapcsán is egészen elképesztő nyilatkozatok láttak napvilágot 
a flottán belüli állapotokról.

17 SIPRI Arms Transfers Database, http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_db.html 
18 A típusból az orosz hadsereg eddig körülbelül 120-130 darabot vásárolt összesen. Ezzel szemben India 

már 347 darabot megvett, és megrendelt további ezret (!), Algéria 185 darabot vásárolt belőle, stb.
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A nemzetközi biztonság szempontjából

fontos feszültségforrások

Az orosz védelempolitika és haderőreform kapcsán nem kerülhető meg néhány olyan 
problémakör, amelyek önmagukban is hordoznak bizonyos konfliktus-lehetőségeket, 
ráadásul az intenzív médiafigyelem miatt nagyon hamar átpolitizálódhatnak.

Az amerikai rakétavédelmi rendszer1. 

Az amerikai rakétavédelmi rendszerrel, különösen annak Csehországba és 
Lengyelországba telepítendő elemeivel szembeni orosz érzékenység két fő 
forrásból táplálkozik. Egyrészt az orosz biztonságpolitikai gondolkodásban 

kulcsszerepet játszik a területi alapú megközelítés, ennek megfelelően pedig Moszkva 
földrajzi értelemben túlságosan közelinek érzi saját magához a rendszer tervezett közép-
európai elemeit. Ráadásul – és ez a másik ok –, láthatóan nem hiszi el azt, hogy a rendszer 
nem ellene (is) irányul, sem pedig azt, hogy ne volnának tervek a további bővítésére.19

Figyelembe véve a nukleáris erők fejlesztésére vonatkozó hosszú távú orosz terve-
ket, azaz a számbelileg kevesebb, ám modernebb eszközre való átállást, érthető is az 
érzékenység. Noha az amerikai rakétavédelmi rendszer mai formájában és jelenlegi ál-
lapotában valóban nem fenyegeti Oroszország nukleáris biztonságát, egy esetleges to-
vábbfejlesztés – párhuzamosan az orosz eszközök számbeli csökkenésével – viszont már 
eredményezhetné az orosz–amerikai nukleáris egyensúly felbomlását.

A fentieknek megfelelően, Moszkva a rendszer kiépítésének hátráltatására törek-
szik. A politikai jellegű tiltakozások nem tartoznak a jelen tanulmány vizsgálati körébe, 
vannak azonban az orosz ellenlépéseknek katonai elemei is. Ezek közül a legfontosabb, 
hogy Oroszország – az orosz–belorusz „uniós állam” kereteit kihasználva – modern, az 
ellenrakéták lelövésére is képes, Sz-400 típusú légvédelmi rakétarendszereket telepít 
Belaruszba.20 Emellett tárgyalások folynak olyan Iszkander-M típusú föld–föld rakéták 
telepítéséről is, amelyek 400 km-es hatótávolsága adott esetben lehetővé tenné mind a 
csehországi, mind a lengyelországi bázisok támadását belorusz területről.21

Ugyanebbe a logikába illeszkedik Dmitrij Medvegyev elnöknek a frissen megválasz-
tott Barack Obamát „köszöntő”, november 5-i nyilatkozata is a Kalinyingrádba telepí-
tendő orosz rakétákról, melyekkel Moszkva szintén az amerikai rakétavédelmi rendszert 

19 „Corruption in Army costs 1.6 Bln rubles so far in 2008 - military prosecutor”. Interfax Military 
News, http://www.militarynews.ru/fcl_l/enews.asp?id=137666&swrd=corruption, 2008. november 6. 
Letöltés ideje: 2008. november 12.

20 „Prosecutors concerned about high-ranking military servicemen’s commercial activities”. Interfax 
Military News, http://www.militarynews.ru/fcl_l/enews.asp?id=137693&swrd=corruption, 2008. no-
vember 6. Letöltés ideje: 2008. november 12.

21 Az orosz ellenérzésekről bővebben l. pl. Pavel Zolotarev: „Missile Defense Challenges. How to Make 
a Strategic Problem Into a Strategic Advantage”. Russian in Global Affairs, Vol. 6. (July–September 
2008). 66–78. o.
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kívánná ellensúlyozni.22 A szerző véleménye szerint azonban a nyilatkozat sokkal in-
kább arról szólt, hogy Oroszország erőt mutathasson, és nem feltétlenül tükröz tényleges 
kalinyingrádi telepítési szándékot. Emellett a város nevének emlegetése arra is szolgál, 
hogy a vele való fenyegetőzéshez képest a Belaruszban viszont ténylegesen megjelenő 
orosz rakéták már egyfajta mérsékelt, önkorlátozó lépésnek tűnnek, és a Nyugat is kevés-
bé érzékenyen reagál majd rájuk.

A grúziai háború és tanulságai

A 2008. augusztusi grúziai konfliktus kiválóan demonstrálta, hogy Moszkva saját 
regionális ambícióit illetően kellően elszánt, és rendelkezik is egy rövid (!), célja-
iban, kiterjedésében korlátozott (!) helyi háború sikeres megvívásához szükséges 

katonai képességekkel.
Legalább ilyen fontos észrevenni azonban azt is, hogy az orosz hadsereg – főképp a 

vele kapcsolatos sztereotípiákhoz képest – igen visszafogottan viselkedett a konfliktus 
során. A légierő polgári célpontokat szándékosan egyáltalán nem támadott, a bevonuló 
csapatok kímélték a civil lakosságot,23 és a grúz állításokkal ellentétben, a megszállt terü-
leteken is csak a katonai létesítményeket rombolták le, a civil infrastruktúrában nem tet-
tek kárt. Noha az első napokban komoly vita folyt az orosz vezérkarban az előrenyomulás 
szükséges mértékéről, hamar lekerült a napirendről a Tbiliszibe való bevonulás és Grúzia 
egészének tartós megszállása.

Hasonlóan figyelemreméltó, hogy a Fekete-tengeren a háború lezárása után hirtelen 
igen intenzívvé váló USA és NATO katonai jelenlét, valamint a Grúziába irányuló ame-
rikai katonai segélyek szinte azonnali felújítása a szóbeli tiltakozáson kívül egyéb ellen-
reakciót nem váltott ki Moszkvából. A kezdeti aggodalmak dacára, még a kétségtelenül 
elég sajátosan viselkedő USS McFaul rombolót sem érte semmiféle atrocitás. Oroszország 
érzékelhetően nem volt érdekelt a konfliktus legkisebb eszkalálódásában sem, nem szán-
dékozott orosz–amerikai szembenállássá élezni a helyzetet. Erre egyébként a katonai erő-
viszonyok mellett az is magyarázat, hogy a grúzokra mint „kényelmes” ellenségképre az 
orosz belpolitikának továbbra is szüksége van.

Ezzel együtt nyilvánvalóvá vált, hogy Oroszország érdekei érvényesítéséhez adott 
esetben hajlandó és képes katonai eszközöket is bevetni a posztszovjet térségben, ami 
az elmúlt tizenhét évet tekintve kétségtelenül újdonság. Viszont az abház és dél-oszét 
függetlenség elismerésével Moszkva még egyes orosz elemzők szerint is kritikus hibát 
követett el, mintegy „kinyitotta Pandóra szelencéjét”, hiszen precedenst teremtett a poszt-
szovjet határok erőszakkal történő megváltoztathatóságára.

22 „Belarus plans to buy Russian S-400 air defense systems”. RIA Novosti, http://en.rian.ru/
world/20080221/99787280.html, 2008. február 21. Letöltés ideje: 2008. március 2.

23 „Belarus buys missile systems Iskander”. Charter97, http://www.charter97.org/en/
news/2007/11/14/1555/, 2007. november 14. Letöltés ideje: 2007. november 15., illetve „Iskander 
missile systems to be deployed in Mogilyov region”. Interfax AVN, http://www.militarynews.ru/fcl_l/
enews.asp?id=125285&swrd=Belarus, 2007. november 11. Letöltés ideje: 2007. november 19.
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Egyáltalán nem zárható ki tehát, hogy a közeli jövőben – nyilván az amerikai támoga-
tástól nem teljesen függetlenül – megerősödnek majd mind a csecsen, mind az ingusföldi 
és dagesztáni oroszellenes mozgalmak, hiszen e népeknek immár „legitim” esélyük lehet 
a függetlenségre. Ugyancsak árulkodó jel, hogy még Oroszország legközelebbi szövetsé-
gesei (Belarusz, Kazahsztán, Örményország) sem ismerték el a két új „állam” független-
ségét, dacára a Kreml minden erőfeszítésének. Lukasenko belorusz elnök nyilatkozata – mely 
szerint „Moszkvának morális okokból nem volt más választása, mint a beavatkozás” – 
volt a legtöbb, amire a szövetségesek hajlandóak voltak.

Hosszú távon az abház és dél-oszét függetlenség gyors elismerése tehát inkább orosz 
baklövésként, semmint látványos sikerként értékelhető. Ez még annak ellenére is igaz, 
hogy Moszkva természetesen mindkét kormánnyal gyorsan megállapodott az „országuk-
ban” létesítendő orosz katonai támaszpontról, ezzel megerősítve térségbeli katonai jelen-
létét, és nem mellékesen kizárta egy újabb grúz katonai kísérlet esélyét is.24

Újrakezdett hosszú távú hadgyakorlatok

Az orosz légierő 2007 augusztusában, tizenhat év után újrakezdte a stratégiai bom-
bázók hosszú távú gyakorlórepüléseit. A Tu-95-ös bombázók megjelentek az 
Indiai-óceán felett, és mélyen berepültek az Északi-tenger fölé is, komoly nyugta-

lanságot váltva ki ezzel a NATO-tagállamokból és még inkább a semleges Svédországból. 
Az azóta eltelt egy évben több ilyen gyakorlórepülésre is sor került, minden alkalommal 
a média intenzív figyelmétől kísérten.

Az aggodalmakat tovább tetézte, amikor a légierő után az orosz haditengerészet is 
megkezdte első hosszú távú gyakorlatát: 2008 szeptemberében bejelentették, hogy két 
orosz hadihajó és három kísérőhajó novemberben venezuelai egységekkel közösen hajt 
majd végre gyakorlatot a Karib-tenger térségében.25 A lépés orosz részről alig titkolt vá-
lasz volt arra, hogy a nyári grúziai háborút követően a NATO jelentősen növelte a Fekete-
tengeren állomásozó flottaegységei számát.

Biztonságpolitikai szempontból azonban ezek az orosz lépések egyáltalán nem jelentik 
azt, hogy Oroszország a szovjet katonai képességek újjáteremtésére törekedne. A hosszú 
távú gyakorlatok – amellett, hogy kétségtelenül hasznosak a résztvevő egységek kikép-
zése szempontjából – elsősorban politikai célokat szolgálnak, sokkal inkább üzenetnek, 
mintsem fenyegetésnek tekinthetőek. Ezek a komoly hírértékű, de katonailag egyáltalán 
nem jelentős akciók26 legalább annyira szólnak a hazai közönségnek, mint a külföldnek.

24 L. pl. Sergei Blagov: „The return of missile diplomacy”. ISN Security Watch, http://www.isn.ethz.ch/
isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=93732, 2008. november 12. Letöltés ideje: 
2008. november 16.

25 Ilya Kramnik: „Russian Navy deploys ships to Venezuela”. Moscow News, http://www.mnweekly.ru/
news/20080926/55348681.html, 2008. szeptember 26. Letöltés ideje: 2008. október 1.

26 A hosszú távú gyakorlatok valódi katonai jelentőségének felméréséhez érdemes felidézni egy orosz 
repülőezredes tavaly nyári nyilatkozatát, aki a hosszú távú repülések újraindulása kapcsán komoly 
eredményként említette, hogy a bombázópilóták repült ideje már eléri az évi 80 órát (!), ami nevetsé-
gesen kevés. (L. „Folytatódik az orosz bombázók erődemonstrációja”. JETfly.hu, http://www.jetfly.hu/
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A hosszú távú gyakorlatok legfeljebb annyiban jelentenek kockázatot, hogy növelik az 
egy adott térségben jelen lévő katonai eszközök számát, és ezzel az esetleges súrlódások 
lehetőségét. A hidegháború idején kialakul „rutin” azonban, szerencsére, komoly biztosí-
tékot jelent rá, hogy a netalán bekövetkező, elszigetelt incidensek – amiket teljesen sosem 
lehet kizárni, ha egymással feszült viszonyban lévő katonai egységek tartózkodnak azo-
nos területen – ne eszkalálódjanak semmiféle komoly konfliktussá.

Északi-sarki ambíciók

Az ismertetett, tulajdonképpen erősen korlátozott orosz geopolitikai ambíciók 
egyetlen vonatkozásban szélesebbek csak a FÁK-térségnél – és bírnak emiatt 
tényleges globális jelentőséggel –, ez pedig az Arktisz területe. A globális fel-

melegedés miatt a sarki jégtakaró gyors ütemben csökken, ez pedig egyre komolyabb 
kérdésként veti fel az Északi-sark térségében található gazdag ásványkincsek területi 
hovatartozását.

Oroszország, éppen az energiahordozók exportjára épülő gazdasága miatt igen eltö-
kéltnek mutatkozik a tekintetben, hogy a térség döntő része felett érvényesítse vélelmezett 
tulajdonjogát. Ez pedig komoly feszültségforrást jelenthet mind az amerikai–orosz, mind 
a kanadai–orosz viszonyban.27 A 2007 augusztusában egy orosz mini-tengeralattjáróval 
végrehajtott arktiszi merülés még inkább csak demonstratív célokat szolgált. Mára vi-
szont a haditengerészet megkezdte a felkészülést a térségbeli orosz jelenlét és a hozzá fű-
ződő külpolitikai-gazdasági érdekek érvényesítésére. Eleve Moszkva rendelkezik a világ 
legnagyobb, sarkvidéki vizekre szánt flottájával, de további jégtörők építését rendelték 
el,28 és a távolsági légierő is egyre többet foglalkozik a sarki időjárási körülmények közötti 
repülés problémáival.29

Fegyverexport

Oroszország továbbra is stabilan őrzi második helyét (az Egyesült Államok mö-
gött) a világ fegyverexportőreinek sorában. Fegyvereik legfontosabb vásárlója 
Kína, India és Algéria. E három állam az orosz fegyverek széles skálája iránt ér-

deklődik, legyen szó repülőgépekről, tengeralattjárókról, harckocsikról vagy rakétákról. 

rovatok/repules/katonai/hirek/2008-ban_is_folytatjak_repuleeiket_az_orosz_tavolsagi_repuloerok/, 
2008. január 11. Letöltés ideje: 2008. január 14.) A légierő egészét tekintve az átlagos kiképzési re-
pülési idő még mindig csak évi 200 óra. Nem jobb a helyzet a haditengerészetnél sem: a venezuelai 
gyakorlatra az az öt hajó indult el, amelyik alkalmas volt hosszabb út megtételére...

27 Utóbbihoz l. pl. „Canada to strengthen Arctic claim”. BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
americas/6941426.stm#map, 2007. augusztus 10. Letöltés ideje: 2008. október 6.

28 Oroszország a meglévő kilenc atommeghajtású és nyolc nagy dízel jégtörő hajó mellé további három 
atommeghajtású és hét dízel jégtörő építését tervezi 2020-ig.

29 Mikhail Barabanov: „Arktika-2007 Showcases Might of Russian Sea Power in the Arctic”. Moscow 
Defense Brief, No. 4. (2007). http://mdb.cast.ru/mdb/4-2007/item_1/article_2/. Letöltés ideje: 2008. 
március 9.
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A magas olajbevételeknek köszönhetően felzárkózóban van Venezuela is – a Chavez-
rezsim kézifegyverek, légvédelmi rendszerek és repülőgépek mellett a közelmúltban hat 
tengeralattjárót is rendelt Moszkvától.30

Szűkebb, alapvetően repülőgépekre, helikopterekre, légvédelmi eszközökre és ki-
sebb részben szárazföldi harcjárművekre koncentráló vásárlója az orosz védelmi iparnak 
Indonézia, Irán, Malajzia, Laosz, Vietnam és Jemen. Értéküket tekintve nem, azonban 
a darfúri konfliktusban játszott szerepe miatt mégis jelentősek a Szomália által vásárolt 
repülőgépek és harci helikopterek is.31

Általánosságban véve az orosz fegyverexport legstabilabb felvevőpiacát azok az orszá-
gok jelentik, amelyek a hidegháború alatt vagy ténylegesen a keleti blokkhoz tartoztak, 
vagy hosszabb-rövidebb ideig Moszkvával szimpatizáltak, és így szovjet eredetű fegyve-
rekkel, felszereléssel látták el haderejüket. Ezeknek az eszközöknek az alkatrész- illetve 
modernizációigénye állandó piacot jelent. Annál is inkább, mivel a katonákat is ezeknek a 
használatára képezték ki, az infrastruktúrát az ex-szovjet eszközökre alakították ki stb.

A szomáliai példa rávilágít az orosz fegyverexport azon sajátosságára, hogy különö-
sebb morális gátlások nélkül szállítanak fegyvert aktív válságövezetekbe is, hozzájárulva 
ezzel a konfliktus fenntartásához. De mint láttuk, olyan államok is szerepelnek a vevők 
listáján, amelyeket az Egyesült Államok ellenségnek, a NATO-szövetségesek pedig mi-
nimum komoly kockázatforrásnak tekintenek. Az orosz eredetű fegyverek exportjához 
gyakran közvetítő államok vagy fedőcégek segítségét is igénybe veszik. Előbbire jó pél-
dákkal szolgál az Oroszország és Belarusz közti szoros katonai együttműködés, míg a 
közvetítőcégek jelentőségét megfelelően illusztrálta például a Viktor Bout-ügy.

A másik fontos jellemzője az orosz fegyverexportnak, hogy a szovjet időkből megis-
mert, alacsonyabb technológiai színvonalat képviselő, ám robusztus, megbízható eszkö-
zök mellett Moszkva a mai kor kihívásainak abszolút megfelelő, világszínvonalú eszkö-
zöket is exportál. Gondolhatunk itt akár a Szu-30-as vadász-támadó repülőgépekre, a Tor 
M1 légvédelmi rakétarendszerre, vagy akár a világ jelenleg rendszerben álló legerősebb 
rakéta-sorozatvetőjére, a 9K58 Szmercs-re.

Új fegyverkezési verseny?

A folytatódó orosz védelmi reform ellenére a hidegháború időszakából ismert, 
minden haderő- és fegyvernemre kiterjedő fegyverkezési verseny továbbra sem 
prognosztizálható, egyszerűen a megváltozott nemzetközi politikai helyzet és a 

hadviselés jellegének átalakulása miatt. A megváltozott biztonsági kihívások más jellegű 
haderőket igényelnek, jelenleg már sem az amerikai, sem az orosz fegyveres erők nem az 
egymás elleni területvédelmi háborúra készülnek elsősorban.

Kivételt a nukleáris szféra jelenthet, különösen akkor, ha figyelembe vesszük az ame-
rikai kormány terveit a kísérleti robbantások felújítására, a taktikai atomtöltetek fejleszté-
sére, és – legfontosabbként – a globális rakétavédelmi rendszer kiépítésére. Oroszország 

30 „SIPRI Arms Transfers Database”, www.sipri.org.
31 Uo.
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saját nukleáris hatalmi státuszából adódóan szükségszerűen választ kényszerül majd adni 
ezekre a kihívásokra, mégpedig egyre bonyolultabb és költségesebb válaszokat. Viszont 
a növekvő orosz ráfordítások ellenére továbbra is több nagyságrendnyi különbség van az 
amerikai és az orosz védelmi kiadások mértéke között, amely a közeli jövőben várhatóan 
nem is fog csökkenni.

Összességében véve tehát érzékelhető egy olyan washingtoni szándék, amely a nukleá-
ris fegyverek terén erejét meghaladó kiadásokba, egyfajta újabb, „korlátozott” fegyverke-
zési versenybe hajszolná Oroszországot – és vele párhuzamosan Kínát is. Az, hogy ilyen-
fajta versenyt Moszkva kezdeményezne, gyakorlatilag kizárható – az orosz döntéshozók 
tökéletesen tisztában vannak a két (három) gazdaság eltérő lehetőségeivel.

Implikációk a magyar biztonságpolitika számára

Természetesen az orosz védelmi reform és a folyamatban lévő fejlesztések hat-
nak Magyarország biztonságpolitikájára is, de többletveszélyt nem jelentenek. 
Moszkvának hosszú távon sem célja a katonai konfrontáció a NATO-val. Az orosz 

biztonság- és védelempolitikai gondolkodásban természetesen jelen van egy ilyen konf-
liktus lehetősége – azonban orosz szempontból a NATO elhárítandó fenyegetést, nem 
pedig legyőzendő ellenfelet jelent. Az orosz agresszív szándékokat a „legjobb védekezés a 
támadás”-jellegű populista érveléssel támogató véleményeknek nem volna szabad helyet 
adni – az orosz politikai és katonai vezetés ugyanúgy racionális motivációk szerint mű-
ködik, mint bármelyik NATO-tagállam. Ezek megértése sokkal közelebb visz a biztonság 
garantálásához, mint a „történelmi rossz tapasztalatokra” alapuló irracionális félelem és 
a – sokszor belpolitikailag motivált – feszültségkeltés.

Különösen igaz ez a balti államokra. Oroszországnak nem célja a NATO-val való 
konfrontálódás, nem akarja „visszafoglalni” a Baltikumot. Mind Moszkva, mind a bal-
tikumi – létszámukhoz képest egyébként az üzleti életben aránytalanul erős – orosz la-
kosság érdekeinek jobban megfelel a jelenlegi geopolitikai helyzet „puha” eszközökkel 
történő kihasználása, az üzleti és politikai eszközökkel végzett nyomásgyakorlás, mint 
bármiféle katonai agresszió.

Paradox módon, a szergyukovi védelmi reformok bizonyos szempontból még növelik 
is a NATO-tagállamok, köztük Magyarország biztonságát, mégpedig két fő szempontból. 
Egyrészt a reformok értelmében az orosz fegyveres erők létszáma radikálisan csökken (és 
még tovább fog csökkenni). A szervezeti és felszerelésbeli modernizáció nem változtat 
azon, hogy ez a hadsereg egyre kevésbé lesz alkalmas egy definíció szerinti, klasszikus, 
tömeghadseregre alapuló, az ellenséges terület elfoglalására és megtartására épülő „ha-
gyományos”, globális háborúra – márpedig bármiféle, a NATO-val való konfrontálódást 
magában foglaló fegyveres konfliktus szükségképpen globális volna. Ez nem is cél, a 
jelenlegi haderőreform nem a globális, hanem a kisebb, helyi jellegű háborúk megvívása 
felé mutat.

Másrészt pedig az orosz védelmi reformnak kiemelt, súlyponti eleme nemcsak a fegy-
veres erők szervezeti felépítésének modernizálása, de a rendszeren belüli bürokratikus  
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átláthatatlanság, pazarlás és korrupció elleni küzdelem is. Szergyukov és környezete – kü-
lönösen a „régi gárda” képviselőjének tekintett Balujevszkij vezérkari főnök távozása 
óta – eltökéltnek mutatkozik a korrupció elleni harcban, és ér is el bizonyos eredményeket. 
A NATO-térség és Magyarország biztonságát tekintve a reform sikere non-proliferációs 
és a szervezett bűnözés elleni harc szempontjából is fontos. Elemi érdekünk ugyanis, 
hogy csökkenjenek az olyan, non-proliferációs szempontból káros és veszélyes tenden-
ciák, mint a kézi- és könnyűfegyverek tömeges „kiszivárgása” az orosz fegyveres erők 
raktáraiból, nem is beszélve arról, hogy esetleg tömegpusztító fegyverek vagy hasadó-
anyag kerüljön illetéktelen kezekbe valamelyik rosszul őrzött támaszpontról. Erre jelen 
pillanatban az elérhető legjobb – tulajdonképpen majdnem az egyetlen – biztosítékot a 
reform sikeres folytatása jelenti.

A fentiekkel szembenálló, a NATO-tagállamok és Magyarország biztonságát csökken-
tő tényező az orosz fegyverexport folyamatos, intenzív növekedése. Két okból is. Egyrészt 
véget ért a „Kalasnyikov-RPG-T55” korszak, azaz az orosz védelmi ipar már egyáltalán 
nem csak elavult, „low-tech,” gyakran használt eszközöket exportál, hanem magas tech-
nológiai színvonalú, korszerű fegyverrendszereket is.32 Másrészt az orosz fegyverexport 
jelentős része az euro-atlanti értékrendszerrel szembenálló államokba irányul, emellett 
jelentős a válságövezetekbe – gyakran közvetítő cégeken ill. államokon keresztül – szállí-
tott orosz fegyverek mennyisége is, ami nem a stabilizálódás irányába ható tényező.33

A grúziai háború és különösen a két szakadár „állam” orosz elismerése alapjaiban 
rajzolta át a posztszovjet térség biztonságpolitikai képét, és ez természetesen negatívan 
befolyásolja Magyarország biztonságát is. Ám a háború és az államelismerés nem köz-
vetlenül az orosz védelmi reformmal függ össze, sokkal inkább az orosz vezetés általános 
kül- és geopolitikai ambícióival. E döntéseket Oroszországban is a legfelsőbb politikai 
vezetés hozza meg, a fegyveres erőkre „csak” a végrehajtó szerep jut.

32 Gondolhatunk itt például az Iránnak eladott Sz-300 és Tor M1 légvédelmi rendszerekre, vagy akár 
a Venezuelával nemrég megkötött szerződésre, melynek értelmében Caracas hat darab orosz tenger-
alattjárót vásárol.

33 Mindkét tényező együttesére kiváló példát jelentenek a 2005–2006-ban – Szírián keresztül – a 
Hezbollahnak eladott korszerű páncéltörő fegyverek, amelyek jelentős veszteségeket okoztak 
Izraelnek a libanoni hadműveletek során.

Anatolij Szergyukov


