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 A kínai A2/AD és a válaszreakciók Kelet-Ázsiában (2.) 

Összefoglaló: Az elemzéssorozat második része bemutatja a kelet-ázsiai régió 
országainak a haderő-modernizációs erőfeszítéseit. Megvizsgáljuk Japán, Dél-
Korea, Tajvan, Vietnam, a Fülöp-szigetek, Indonézia és Malajzia védelempolitikai 
és haderőfejlesztési törekvéseit. Bár a számos országspecifikus sajátosság miatt 
komoly eltéréseket láthatunk az egyes haderőnemeik felépítése és a képességeik te-
rén, számottevő közös trend ezen országok esetében a légierő és a haditengerészet 
folyamatos modernizációja és képességnövekedése, amelynek célja alapvetően a 
tengeri területeik megtartása. Úgy tűnik azonban, hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mok elrettentése érdekében a 2000-es évek elején kialakított kínai stratégia – az 
A2/AD műveleti koncepciója – csupán imitációs visszhangra talált azon országok-
ban, amelyek inkább Kína tengeri erőkivetítési potenciálja miatt érezhetik szükségét 
az elrettentésnek.

Kulcsszavak: biztonságpolitika, védelmi modernizáció, A2/AD, Kína, Vietnam, 
Japán, Dél-Korea, Tajvan, Malajzia, Fülöp-szigetek, Indonézia

Abstract: The following analysis looks at the regional trends in military capability 
enhancements of East Asian countries that are – this or that way – involved in 
the security tensions revolving around maritime tensions with China. Specifically, 
the defence policy and the force build-up projects of Japan, South Korea, Taiwan, 
Vietnam, the Philippines, Indonesia and Malaysia. While there are several factors 
of differences in military capabilities, a major trend amongst these countries are 
the conscious modernisation and capability enhancements of the navies and the 
air forces tailored towards some versions of sea denial. It seems that the strategy 
adopted by China regarding the United States in the early 2000s – aiming it’s 
deterrence on an „anti-access/area denial” concept – is emulated by countries with 
tensions regarding Beijing’s maritime policies.

Keywords: security policy, military modernisation, A2/AD, China, Japan, Taiwan, 
Vietnam, Philippine Islands, Indonesia, Malaysia, South Korea

BEVEZETŐ

Elemzésünk előző része azt igyekezett bemutatni, hogy az elmúlt évtizedek-
ben véghezvitt kínai védelempolitikai reformok hogyan változtatták meg a 
regionális hatalmi viszonyok jellegét Kelet-Ázsiában. Kína a hadereje fejlesz-

tésével nem csupán a klasszikus területvédelmi képességeit tudta modernizálni, 
illetve a szervezeti struktúráját optimalizálni, de komoly elrettentési és erőkivetítési 
képességeket is kialakított. Ennek következtében nemcsak a kínai–amerikai kétol-
dalú viszonyok egészültek ki a stratégiai vetélkedés koncepcióival, hanem a régió 
országainak egy része is válaszreakcióra kényszerült mind a kül-, mind a bizton-
ságpolitikája terén.

https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/08/E-2020_69_kina-kelet_azsia.pdf


 Bartók András – Wagner Péter  4

Kína ugyanis néhány térségbeli ország számára biztonságpolitikai kihívást jelent. 
Ezek között van Tajvan (amelynek a kommunista állam egzisztenciális fenyegetést 
okoz) és azon országok, amelyeknek területvitájuk van Kínával (Japán, Vietnam, a 
Fülöp-szigetek, Malajzia, Indonézia), továbbá Dél-Korea is. Az utóbbinak közvetlen 
területvitája nincs ugyan Pekinggel, de az amerikai szövetségi rendszer részeként 
többszörösen is érintett a régió hatalmi erőegyensúlyának változásai kapcsán, ezért 
Szöul esetében is megjelennek hasonló stratégiai célok, mint a többi említett or-
szágban.

Elemzésünk második része a vizsgált államok védelmi képességeinek a változá-
sait mutatja be. Általános jelenségként kiemelendő, hogy az ún. hozzáférést gátló/
területmegtagadó (anti-access/area denial, A2/AD) képességek bővítésének szá-
mos eleme Kínán kívül megjelenik az említett hét ország védelmi fejlesztéseiben is. 
Pekingnek a tengerekre koncentráló, aszimmetrikus elrettentési stratégiája – amely-
nek célja az Egyesült Államok erőfölényének a csökkentése – a régió országai 
számára is vonzó fejlesztési iránynak bizonyul(t). Esetükben az A2/AD-re hasonlító 
koncepciók a védelem erősítésén – az „elrettentés” hangsúlyozásán, valamint a lé-
gierő és a haditengerészet képességei fejlesztésén – keresztül érhetőek tetten, és a 
tengerről várható fenyegetés percepciójának a csökkentéséhez szervesen kötődik a 
parti őrség képességeinek a fejlesztése is.

KELET-ÁZSIA ORSZÁGAINAK BIZTONSÁG- ÉS 
VÉDELEMPOLITIKAI IRÁNYULTSÁGAI

A térség az utóbbi évtizedekben a világ gazdasági folyamatainak a közép-
pontjává vált, az ott fekvő országok gazdasági fejlődése következtében 
megszaporodtak a biztonsági problémák, és ez a védelmi kiadások stabil nö-

vekedését vonta maga után. A 2010-es években már egyike volt a világ legnagyobb 
védelmi kiadásokat mutató régióinak: 2017-ben ezek az értékek magasabbak vol-
tak, mint Európa esetében, és 2019-ben is csak kevéssel maradtak el a két évvel 
korábbiaktól, s a második helyen állt a növekedés mértéke alapján. Nem véletlen, 
hogy a nemzetközi és a hazai szakirodalom is már lassan több mint egy évtizede 
foglalkozik az ázsiai „fegyverkezési verseny” kérdéskörével. Természetesen a régión 
belül jelentős eltéréseket találunk a védelmi kiadások tekintetében, ám a legnagyobb 
növekedési ütem és összességében az éves védelmi kiadások szempontjából is 
Kína áll az élen.

A regionális különbségek egyik jellemző oka, hogy Északkelet-Ázsia országai 
– főleg a gazdaságuk méretének köszönhetően – jóval nagyobb védelmi költség-
vetést tudnak biztosítani a fegyveres erőik számára, mint a délkelet-ázsiaiak. 
A szűkebb gazdasági kereteik ellenére is látványos növekedés tapasztalható azon-
ban az ASEAN-országok védelmi kiadásaiban is: 2018 és 2019 között összesen 
10,1 százalékkal növekedett a szervezethez tartozó államok védelmi költségvetése. 
Ám a Covid19-pandémia hatásai miatt kérdéses, hogy a sérülékenyebb gazdasá-
gok mennyire lesznek képesek a további növekedésre 2021 után.

https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/asiapacific-regional-security-assessment-2018/rsa18-12-chapter-10#:~:text=In 2017%2C Asia as a,arms race' is under way.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512740601133138?scroll=top&needAccess=true
http://real.mtak.hu/91939/1/nb_2014_1_08_hada_bela.pdf
https://warontherocks.com/2020/05/weapons-viruses-and-the-new-defense-reality-in-southeast-asia/#:~:text=According to the Stockholm International,adds at least %248 billion.
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A SIPRI katonai kiadásokat összesítő adatbázisa alapján készített ábrákon jól 
látható, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan alakultak az egyes országok védelmi 
kiadásai, valamint azok hogyan viszonyulnak a kínai erőfeszítések mértékéhez. A Vi-
etnamra vonatkozó 2011 utáni adatok nem érhetőek el az említett adatbázisban, így 
azokat a 2012 és 2019 közötti időszakban nem tudtuk ábrázolni. Más forrásokból 
azonban rendelkezésre állnak becsült adatok, amelyek szerint az ország védelmi 
költségvetése 2012-ben 3,7, 2015-ben 4,7, 2018-ban 5,4, 2019-ben pedig 5,1 milliárd 
dollár lehetett; e szerint Kína után Vietnam védelmi kiadásai tették ki a legnagyobb 
összegeket.

1. ábra
A vizsgált országok és Kína védelmi kiadásai, 2008–2019

(millió dollár, 2018-as árfolyamon)

Megjegyzés: a Vietnamra vonatkozó 2011 utáni adatok nem érhetőek el az említett adatbázisban.

Kína után Japán, Dél-Korea és Tajvan rendelkezik a három legnagyobb védelmi 
költségvetéssel, hozzájuk képest látványosan alacsonyabb büdzséből gazdálkodik 
a négy délkelet-ázsiai ország hadereje. Az ábrán szembetűnő, hogy Peking katonai 
költségvetése messze meghaladja a többi regionális szereplő erőfeszítéseit. Ennek 
megfelelően nem is lenne reális azt feltételezni, hogy bármelyikük is olyan ambí-
ciókat dédelget, hogy a Kínával szembeni ellensúlyozó politikája révén megpróbál 
a katonai képességek terén Pekinggel egyenrangú féllé válni. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy ne reagálnának a kínai törekvésekre, ám az reálisan nézve legfeljebb 
egy aszimmetrikus keretrendszerben alkalmazott bizonyos fokú elrettentésre, Kína 

https://tradingeconomics.com/vietnam/military-expenditure
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/04/29/1811076/0/en/Vietnamese-Defense-Industry-Outlook-2019-2024-Counter-amphibious-Operations-are-a-Major-Focus-of-the-Vietnam-People-s-Navy-VPN.html#:~:text=the forecast period.-,The Vietnamese Government allocated US%245.1 billion towards military expenditure,7.34%25 over 2015%2D2019.
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data for all countries from 1988%E2%80%932019 in constant %282018%29 USD.pdf
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szempontjából pedig egy komplikációkkal tarkított műveleti közeg kialakítására ter-
jedhet ki. A jelenleg érezhető haderőfejlesztési trendek is leginkább ebbe az irányba 
mutatnak.

A régió országaiban a védelmi szféra költségvetési hátterének az elmúlt években 
tapasztalt stabil növekedése általánosságban a fegyveres erők eszközrendszerének 
a korszerűsítését jelentette. Eltérő mértékben és váltakozó sikerekkel, de jelenleg is 
zajlanak a haderőt érintő reformok, amelyek elsődleges „nyertesei” a haditengeré-
szetek és a légierők. Mindez azért is érdekes, mert több országban hagyományosan 
a szárazföldi haderőnem élvezte a prioritást. Például Indonézia, Malajzia és a Fülöp-
szigetek a különböző szeparatista mozgalmak elleni háborúkra koncentráltak. Az 
elszakadási kísérletek az első kettőben inkább a hidegháború évtizedeiben voltak 
jellemzőek, míg a Fülöp-szigetek manapság is folyamatosan a szeparatista és fel-
kelő mozgalmak kezelésére kényszerül.

2. ábra
A vizsgált országok és Kína védelmi kiadása, 2008–2019 között

(a GDP százalékos arányában)

 
Megjegyzés: a Vietnamra vonatkozó 2011 utáni adatok nem érhetőek el az említett adatbázisban.

A vizsgált országokban a 2000-es évek utáni haderőfejlesztésekkel gyakran járt 
együtt a létszámcsökkentés: az ilyen jellegű optimalizálás nem csupán Kína eseté-
ben, de egyes környező országok korszerűsítései során is része volt a szakpolitikai 
diskurzusnak. Fontos trend azonban, hogy az állomány létszámának mérséklése 
– ott, ahol az releváns volt – rendszerint nem érintette sem a haditengerészetet, 
sem légierőt, vagy ha igen, akkor a hadseregénél jóval kisebb mértékben. Dél-Ko-
reában például 2008 és 2020 között a szárazföldi erőké 18 százalékkal csökkent, 
míg a haditengerészeté 10-zel nőtt. Ugyanezen idő alatt Tajvan esetében az előző 
létszáma 66 százalékkal csökkent, ám ott az utóbbi is kevesebb lett, bár csak 12 szá-
zalékkal.

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data for all countries from 1988%E2%80%932019 as a share of GDP.pdf
https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2018_3_szam.pdf
https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2018_3_szam.pdf
https://www.jstor.org/stable/26467109?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/04597220801912879
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/04597222.2020.1707967


E-2021/07.

7

KKI
E L E M Z É S E K

 A kínai A2/AD és a válaszreakciók Kelet-Ázsiában (2.) 

A személyi állomány bővítése mellett komoly korszerűsítések is zajlottak az 
egyes országok flottáinál. A védelmi iparuk fejlettsége – illetve annak korlátai vagy 
esetleges teljes hiánya – miatt ez eltérő mértékű volt ugyan, de a modern eszkö-
zök beszerzése, illetve a hidegháború idején hadrendbe állított, azóta leselejtezettek 
újakra történő cseréje az ezredforduló óta általánosnak mondható.

A flotta korszerűsítése mellett szintén regionális jelenség a tengeri járőrözési 
és észlelési képességek, továbbá a hírszerzés technológiai fejlesztése, valamint a 
hajó elleni rakéták proliferációja. Az IISS Military Balance 2020-as évkönyve mind-
ezt együtt a tengeri fenyegetettség percepciójából fakadóan a partvédelem terén 
szükségessé vált situational awareness – vagyis a helyzeti reagáló képességek – 
javításaként írja le.

Érdekes jelenség, hogy ennek kapcsán Japán és Dél-Korea az utóbbi évtizedek-
ben egyre meghatározóbb védelmi beszállítónak számít a régió országaiban. Szöul 
több délkelet-ázsiai ország haditengerészetének hajóépítési programja kapcsán is 
érintett, Tokió pedig a tengeri járőrözésre kialakított repülőeszközök, illetve a parti 
őrségi hajók beszállítójaként érdekelt az ASEAN-országok védelmi reformjaiban. 
Ezzel a hagyományosan az orosz, amerikai, illetve eseti szinten európai beszállítókra 
alapozott délkelet-ázsiai védelmi piacon a két kelet-ázsiai állam egyre meghatáro-
zóbb tényezővé kezd válni.

JAPÁN – HADERŐFEJLESZTÉS PACIFISTA KERETEK KÖZÖTT

A hét vizsgált ország közül Japán rendelkezik a legjelentősebb haditengerészeti 
képességekkel, ám a szó szigorúan vett értelmében a szigetországnak nincs 
is haditengerészete – pontosabban azt nem így nevezik. Az 1947-ben életbe 

lépett alkotmány „békecikkelyének” értelmében ugyanis Tokió a pacifizmus mellett 
kötelezte el magát; ennek megfelelően például a fegyveres erőit nem haderőként, 
hanem önvédelmi erőként tartja számon. A de facto haditengerészetét Japán Ten-
gerészeti Önvédelmi Erőknek (Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF) hívják, 
amely a pacifista önkorlátozó politika ellenére is napjaink egyik legkorszerűbb, leg-
jobban felszerelt flottája.

A szigetország már az ezredforduló óta egyre fokozódó fenyegetésként érté-
keli a regionális biztonsági helyzet alakulását, így több különböző haderőfejlesztési 
projekttel is igyekezett növelni a védelmi képességeit. Az eddigi legátfogóbb ilyen 
programját a „dinamikus összhaderőnemi véderő” kialakítását célzó koncepció 
jelentette. Ez a – nem minden előzmény nélkül – 2013-ban indított szervezeti, 
doktriner és képességfejlesztési program a védelmi erők területi fókuszát a koráb-
bi szovjet fenyegetés miatti északi irányról áthelyezte a déli szigetek felé. Emellett 
az összhaderőnemi fejlesztések keretében elsősorban a három haderőnemnek a 
tengeri erőkivetítési feladatok kapcsán szükséges koordinációját erősítette meg. 
A műveleti koncepciók közül egyre nagyobb jelentőségűvé vált a távoli szigetekkel 
szembeni támadásokra adandó válaszreakciók kapcsán kidolgozott, amely lénye-
gében a japán szigetek esetleges visszafoglalására készíti fel a haderőt.

http://www.theasanforum.org/comparative-southeast-asian-m
https://www.files.ethz.ch/isn/192241/Crowded waters_ naval competition in the Asia-Pacifi.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/192241/Crowded waters_ naval competition in the Asia-Pacifi.pdf
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/tougou-kidou/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=bdgK4rQP0_8
https://www.youtube.com/watch?v=QJ-VvX2MHME&t=348s
https://www.youtube.com/watch?v=QJ-VvX2MHME&t=348s
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Az ország jelentős felszíni flottával és tengeralattjáró flottillával rendelkezik. Az 
előbbi hajóegységek közül két cirkálót és számos rombolót (az Atago, a Maya és a 
Kongo osztályok hajóegységeit) az Aegis rakétavédelmi és vezetés-irányítási rend-
szerrel szerelték fel. A kormány Aegis Ashore (parti telepítésű) komponensekkel 
akarta kiegészíteni az említett egységeken működő, ám tavaly erről lemondott, s 
helyette további hajóegységek hadrendbe állítását tervezi, amelyek ez utóbbi raké-
tavédelmi rendszerrel rendelkeznek majd.

A korszerű lég- és rakétavédelmi rendszerű hajóegységek mellett további nyolc 
hajóosztály (összesen 30 romboló és 11 fregatt) látja el a flottaharccsoport-kísérő 
feladatokat.

Japán a sajátos elnevezésű – „helikopterrel felszerelt romboló” – osztályhoz 
(Hyuga és Izumo) tartozó 2-2 hajóegységet tart hadrendben. Ezek elsősorban a 
leszállófedélzetük miatt fontosak (bár nem számottevő mennyiségű rakétával is 
rendelkeznek). Egyelőre mindkét típus kizárólag helikopterek indítására-fogadására 
alkalmas ugyan, az utóbbi osztályt elkezdték úgy átalakítani, hogy az a következő 
években megfeleljen az F–35B vadászgépek leszállására is – így az lényegében 
repülőgép-hordozóvá válik.

Japán viszonylag nagy tengeralattjáró eszközparkkal rendelkezik: a jelenleg 
hadrendben tartott két dízel-elektromos osztály (Oyashio és Soryu) a legkorszerűbb 
vadász-tengeralattjárók közé sorolható – kiváltképp az utóbbi.

A JMSDF eszközparkjában a tengeralattjáró elleni hadviselésre optimalizált 
repülő eszközök száma jelentős, ráadásul közülük a forgószárnyasok a két helikop-
terhordozó osztályhoz (Hyuga és Izumo) tartozó hajóknak köszönhetően rendkívül 
mozgékonynak és nagy hatókörűnek bizonyulnak.

Japán parti őrsége jelentős számú – a Military Balance 2020-as adata alapján 
373 – hajóegységet tart hadrendben.

A szigetországnak a hajók ellen bevethető rakétainfrastruktúrája is számotte-
vő, ráadásul folyamatosan fejleszti is azt, korszerű eszközökre cserélve az elavult 
egységeket. A hajók ellen használható, vadászgépekről kilőhető rakéták (ASM–1 és 
ASM–2) mellett két, mobil szárazföldi platformról indítható cirkálórakéta-típussal 
rendelkezik a japán haderő: a Type–88-cal és a Type–12-vel.

A következő öt- és tízéves haderőfejlesztési tervek között még egy fontos képes-
ség lehetősége is megjelent: a hiperszonikus csapásmérő eszközök fejlesztéséé. 
Japán 2019-ben kezdett ezek fejlesztésébe – a stratégiai dokumentumaiban a távoli 
szigetei védelmét tünteti föl indoklásként. Amennyiben egy ellenséges erő elfoglal-
ná például a Szenkaku-szigeteket, a már jelenleg is számottevő kétéltű- és partra 
szállító képességeket a jövőben az új csapásmérő eszközök hivatottak támogatni.

A japán légierő mintegy 350 – részben amerikai, részben saját fejlesztésű 
(F–2A/B) – harci repülőgépet tartott rendszerben az elmúlt évekig. A Kína által je-
lentett növekvő fenyegetés miatt azonban drasztikus modernizáció zajlik, amelynek 
célja a mennyiségi csökkentést mellett a minőség növelése. Ennek keretében a leg-
régebb óta szolgálatban levő típust (52 db F–4EJ-t) 2021-ben véglegesen, pótlás 
nélkül vonják ki a rendszerből, a 201 darab F–15J/DJ vadászrepülőgépből pedig 
98-at fognak amerikai támogatással a legmodernebbé alakítani (4,5 milliárd dollár 
értékben).

https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ddg/atago/
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ddg/maya/
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ddg/kongou/
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-to-build-2-new-Aegis-ships-in-place-of-land-based-system
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ddh/hyuga/
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ddh/izumo/
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/japan-begins-refitting-first-of-two-izumo-class-carriers-to-support-f-35b-operations
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ss/oyashio/
https://www.mod.go.jp/msdf/equipment/ships/ss/souryu/
https://www.flickr.com/photos/90465288@N07/25066682777/in/set-72157632230016328/
https://www.flickr.com/photos/90465288@N07/25066741637/in/set-72157632230016328/
https://www.flightglobal.com/defence/tokyo-to-retire-iconic-f-4-in-march-2021/141287.article
https://www.defensenews.com/industry/2020/07/29/boeing-and-mitsubishi-ink-deal-to-support-japan-f-15-upgrades/
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Tokió eredetileg 42 darab ötödik generációs F–35A „lopakodó” vadászbombá-
zóval bővítette volna a gépparkját, de az egyre erősödő kínai katonai képességek 
és ötödik generációs fejlesztések miatt már 147-nek a beszerzését tervezi. Ez a 
drasztikus mértékű, több mint 100 géppel megnövelt megrendelés jól jelzi a japán 
fenyegetéspercepció mértékét. Ráadásul az új gépek közül 42 a helyből felszállni 
és leszállni képes F–35B típusú vadászgép lesz, amelyeket az Izumo osztályú heli-
kopterhordozókon is lehet alkalmazni. Ez olyan jelentős erőkivetítési képességet fog 
biztosítani Japánnak, amellyel az a második világháború óta nem rendelkezett. Az 
első F–35-ösök már hadrendbe is álltak.

A szigetláncok légterének ellenőrzésére és a felderítésre szolgáló eszközál-
lomány egy századnyi E–2D Hawkeye típusú repülővel és három RQ–4B Global 
Hawk drónnal bővül. Washington szövetségesei közül egyedüliként, a japán légierő 
17 darabot rendelt meg az MV–22 billenőrotoros repülőgépből, mintegy 3 milliárd 
dollár értékben. A légierő következő tízévi modernizációjában kulcsfontosságú lesz 
a szintén amerikai F–16-osok alapjain fejlesztett F–2-es harci repülőgépek cseréje. 
Tokió elképzelései szerint az egyelőre még csak F–X néven futó repülőgép hatodik 
generációs lenne, azaz modernebb a jelenlegi F–35-ösnél és a kínai rivális J–20-
asnál. A fejlesztésre és a mintegy 100 darab új gép beszerzésére a japán légierő 
mintegy 48 milliárd dollárral tervezett 2020-ban. E modernizálásban is központi 
szerepet játszanak az amerikai partnerek: az F–X fejlesztésében az F–35-öst gyár-
tó Lockheed Martin lesz a szakmai partner.

DÉL-KOREA – AMBICIÓZUS KÉK VÍZI FLOTTAFEJLESZTÉS

Dél-Korea és Kína között nem áll fenn olyan intenzitású területvita, mint 
amilyenek a Szenkaku/Tiaojü-szigetek körül vagy a dél-kínai-tengeri fe-
szültséggócok kapcsán kialakultak, Szöul azonban – az Egyesült Államok 

szövetségi rendszerének tagjaként – komolyan érintett a regionális biztonsági 
komplexum egymásnak feszülő nagyhatalmi rivalizálásában.

Dél-Korea biztonságpolitikájára a legnagyobb kihívását egyértelműen Észak-
Korea jelenti, ám másodlagos prioritásként szintén érzékenyen érinti a térségbeli 
katonai erőegyensúly változása, illetve a tengeri feszültséggócok kialakulása. En-
nek megfelelően a haditengerészeti képességek fejlesztése jelentős, amit pusztán 
a Phenjan jelentette fenyegetés nem indokolna. Észak-Korea rendelkezik ugyan egy 
73 hajóegységből álló tengeralattjáró flottával, ám az szinte teljes egészében el-
avult, a felszíni egysége pedig mindössze 2 fregattból és 5 korvettből áll, amelyek 
fölött szintén jócskán eljárt az idő.

Dél-Korea regionális viszonylatban Kína és Japán után a harmadik legnagyobb 
flottával rendelkezik. 22 darab korszerű dízel-elektromos tengeralattjárót tart had-
rendben, amelyeket a saját hadiipara állít elő. Felszíni flottája 2020-ban 3 Sejong 
osztályú, szintén az Aegis-rendszerrel felszerelt cirkálóból, 6 rombolóból, 17 fregatt-
ból és 32 korvettből állt.

https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2018/12/18/with-massive-f-35-increase-japan-is-now-biggest-international-buyer/
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/04/two-more-e-2d-advanced-hawkeye-delivered-to-japan/
https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2020/12/15/japans-mitsubishi-to-deploy-48-billion-f-x-stealth-fighters-by-2035-with-boost-from-lockheed/?sh=429552542036
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/04597222.2020.1707967
https://carnegieendowment.org/2020/03/18/state-of-north-korean-military-pub-81232
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/04597222.2020.1707967
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/04597222.2020.1707967
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Japánhoz hasonlóan Dél-Korea is rendelkezik egy akár repülőgép-hordozónak 
is tekinthető hajótípussal; a Dokdo osztályú partraszállító-rohamhajó a helikopter-
kapacitását tekintve a japán Hyuga típushoz áll közel, de az elsődleges funkciója a 
kétéltű műveletek végrehajtása.

Egy érdekes jövőbeni irány jelent meg a Szöul által 2020–2024-re kijelölt kö-
zéptávú védelmi fejlesztési tervben. Ez a haditengerészeti képességek terén többek 
között a jelenlegi romboló- és cirkálóosztályok további korszerűsítését, egy F–35B 
vadászgép üzemeltetésére alkalmas repülőgép-hordozó harcrendbe helyezését, 
valamint egy Joint Fire Support Vessel („egyesített tűztámogató hajó”) fejlesztését 
tartalmazza. Ez utóbbi lényegében az amerikai és kínai arzenálhajók dél-koreai vál-
tozata, vagyis egy olyan nagyméretű, cirkálórakéták indítóplatformjaként szolgáló 
hajóegység, amelyet a klasszikus cirkálok és rombolók minden további funkciójának 
mellőzésével alakítanak ki, a szokásosnál több rakéta indítására alkalmas kazet-
tákat tartalmazó fedélzettel. E középtávú fejlesztési terveknek számos eleme már 
vagy elkészült, vagy tervezés alatt van.

A koreai légierő több mint 500 harci repülőgéppel rendelkezik, az állomány 
gerincét (több mint felét) az 1970-es és az 1990-es években beszerzett amerikai 
típusok adják. Mun Dzsein elnök kormánya korábban mintegy 40 darab F–35-ös 
vadászrepülő beszerzése mellett döntött. 2020-ban újabb negyvenet rendeltek az 
ötödik generációs típusból, amelynek fele a helyből felszállni képes F–35B verzió 
lesz, így azok elférnek a már említett könnyűrepülőgép-hordozón.

Az észak-koreai–kínai határ hatékonyabb ellenőrzése érdekében Szöul 2 milliárd 
dollár értékben modernizálja a felderítő/megfigyelő repülőgépeit, és új Global Hawk 
drónokat fog beszerezni. Jelenleg Szöul az amerikai fegyverpiacra támaszkodik, ám 
a harckocsik, hadihajók vagy sugárhajtású kiképző repülőgépek terén már maga is 
komoly nemzetközi sikereket tudott elérni. A KF–X program célja, hogy a légierő 
következő váltótípusa egy, már saját fejlesztésű és gyártású (bár jelentős nyugati 
támogatást is élvező) típus legyen. Az első prototípusok 2021-ben készülnek el, a 
mintegy 100 darabosra tervezett első rendeléstől a legrégebbi, az 1970-es években 
rendszeresített típusok cseréjét remélik.

TAJVAN – PEKING CÉLKERESZTJÉBEN

Tajvannak Kínával szemben – a méretéből fakadó aszimmetria ellenére – 
hosszú évtizedeken keresztül biztonságérzetet adott a technológiai fölénye. 
A helyzet azonban az ezredfordulóra megváltozott, és a kínai haderőfejlesz-

tésnek a korábbi elemzésünkben taglalt eredményei egyértelművé tették a tajvani 
védelmi képességek fejlesztésének a szükségességét. A katonai szektor reformja, az 
erők mérlegének visszaállítására tett erőfeszítések az elmúlt 20 évben végigkísérte 
Tajvan védelempolitikáját. A fejlesztések iránti politikai elköteleződés azonban so-
káig problémásnak bizonyult, ám a jelenlegi kormánypárt, a Kínától való távolodást 
hirdető Demokratikus Haladó Párt (Democratic Progressive Party, DPP) 2016-os 

https://www.naval-technology.com/projects/dodko-class/
https://carnegieendowment.org/2020/03/18/south-korea-s-military-readiness-under-moon-pub-81233
https://www.defensenews.com/naval/2019/07/22/south-korea-to-build-ship-for-short-takeoff-and-vertical-landing-aircraft/
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/05/south-koreas-mid-term-defense-procurement-plan-largely-unaffected-by-covid-19-crisis/
https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a26772/china-arsenal-ship/
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2019/10/10/south-korea-to-buy-20-more-f-35-jets/
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/09/south-korea-to-double-down-on-f-35-and-procure-stovl-variant-for-lpx-ii/
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-military-analysis-idUSKCN1VW03C
https://www.aero-mag.com/kf-x-fighter-jet-korea-aerospace-industries-03092020/
https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/08/E-2020_69_kina-kelet_azsia.pdf
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(majd 2020-as) választási győzelme megfelelő politikai hátteret teremtett a védelmi 
szektor forrásainak a fokozatos növeléséhez és új képességek kialakításához.

A védelmi reformokon belül már régóta kitűzött cél egyrészt a sorkatonai szol-
gálat kivezetése, másrészt az átfogó létszámcsökkentés és az optimalizáció. Bár az 
első egyelőre nem sikerült megvalósítani, a haderő létszáma jelentősen csökkent 
az utóbbi években, ami javarészt a szárazföldi haderőnemet érintette.

Tajpej több évtizede zajló haderőfejlesztésének legnagyobb problémája a kor-
szerű haditechnológiákhoz való hozzáférés korlátozottsága. Bár a tajvani gazdaság 
élen jár az elektronikai ipar és az IT területén, nincs olyan önálló hadiipari kapaci-
tása, amely maradéktalanul képes lenne ellátni a fegyveres erőit hazai fejlesztésű 
fegyverrendszerekkel. A külföldi beszállítóktól történő vásárlás során viszont Peking 
nyomása komoly hátráltató tényezőt jelent: egy jelentősebb fegyverexport a leg-
több országnak jelentős dilemmát okoz, mert rontja a Kínával való kapcsolatát. Így 
Peking súlyának növekedésével párhuzamosan a fegyvergyártó államok egyre ke-
vésbé vállalták a szigetországnak történő haditechnikai eladásokkal járó kockázatot, 
ezért Tajvan a modernizáció terén szinte teljes egészében az Egyesült Államokra 
van utalva. Utoljára Franciaország adott el jelentősebb fegyverrendszereket, még az 
1990-es években, ám azóta Párizs számára is a Kínához fűződő politikai-gazdasági 
érdekei élveznek prioritást.

Washington az 1979-es Taiwan Relations Act vonatkozó részében a sziget de 
facto önállóságára adott védelmi garanciát, így – bár nem minden hiányosság 
nélkül – Taipei az utóbbi években olyan védelmi képességeket tudott hadrendbe 
állítani, amelyek összességében rendkívül „költségessé” tehetik Peking számára a 
katonai erővel történő visszafoglalását.

Tajvan haditengerészeti flottája Kínáéhoz mérten kicsi, de regionális viszonylat-
ban számottevő. Felszíni flottájának gerincét 4 darab Keelung osztályú cirkáló adja, 
amelyek lényegében az 1990-es években leszerelt amerikai Kidd osztályú hajók 
modernizált változatai. Ezek a 2000-es évek elején hadrendbe állított hajóegységek 
hajó és tengeralattjáró elleni, valamint légvédelmi feladatokra egyaránt alkalmasak, 
a főbb fegyverzetük között megtaláljuk például az amerikaiak által hajók ellen kifej-
lesztett Harpoon rakétákat is. A négy cirkáló mellett Tajpej 22 fregattal rendelkezik, 
amelyeken a helyi fejlesztésű Hsiung Feng típusú, hajó elleni rakéták jelentik a fel-
színi célpontokkal szembeni főbb fegyverzetet.

Tajvan számára a tengeralattjárók fejlesztése jelenti az egyik legnagyobb kihí-
vást, mivel napjainkban egyetlen ország sem hajlandó hagyományos meghajtású 
tengeralattjárót eladni neki, az USA pedig már nem gyárt olyanokat. A mostani 
flottilla 2 Guppy osztályú, kiképzési célra használt tengeralattjáróból és 2 holland 
gyártmányú, Hai Lung osztályú egységből áll. Az utóbbiból Tajpej továbbiak beszer-
zését tervezte, de a holland beszállító – a kínai nyomásnak engedve – nem vállalta 
a legyártásukat. A szigetország 2014-ben saját tengeralattjáró programot indított, 
amely jelenleg is zajlik, így a tervek szerint 2025-től összesen nyolc egység áll majd 
hadrendbe.

Tajvan célja volt a regionális viszonylatban korszerű felszíni flottája, a hajók el-
len bevethető, számottevő cirkálórakéta-eszközparkja mellett a tengeri járőrözésre 

https://focustaiwan.tw/politics/201912240012
https://thediplomat.com/2019/08/taiwans-all-volunteer-force-transition-still-a-challenge/
https://www.nti.org/analysis/articles/taiwan-submarine-import-and-export-behavior/
https://www.naval-technology.com/projects/keelungkiddclassdest/
https://apnews.com/462bc78f962e452f8df34fe7183b13fb
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2020/12/02/taiwan-is-building-eight-new-submarines-they-alone-could-destroy-a-chinese-invasion-fleet/?sh=228aa3ec33d8
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használt repülőgépei modernizációja is. A kiöregedett gépeket egy nagyszabá-
sú beszerzés keretében 2017 végen 12 darab P–3C Orion típusú merevszárnyas 
járőrgépre cserélte. Ezek az általános reagáló képesség javítását szolgáló gépek 
tengeralattjáró elleni feladatokra optimalizált típusok. A szürkezónás reagáló képes-
ség növelésének szintén fontos eleme volt a parti őrség hajóegységeinek a jelentős 
mértékű növelése: a számuk az elmúlt 12 évben 48-ról 161-re emelkedett.

A jelenleg zajló fejlesztések között szerepel a haditengerészeti erőkivetítési ké-
pességeknek a partra szállító kapacitással történő bővítése; a hazai fejlesztésű 
hajótípus a tervek szerint 2022-ben áll majd hadrendbe, és az eddigi ismeretek 
alapján nagyban hasonlít majd az USA San Antonio osztályú partra szállító dokk-
hajójára.

A tajvani légierő gerincét az 1990-es évek elején rendszeresített 150 darab F–16-
os vadászgép, valamint a típus alapján az 1980-as évek végén helyben fejlesztett és 
gyártott 126 db F–CK–1-es repülő jelenti. Mindkét típusnak a jelentős modernizáci-
ója zajlik, amelynek keretében szinte a teljes F–16-os flotta gépeit a legmodernebb 
F–16V változatúra építik át 2017 és 2023 között a Phoenix Rising program kereté-
ben. (Ezek mellett még mintegy 60 db francia Mirage 2000–5 van rendszerben, de 
azok továbbfejlesztését nem tervezik.) Tajpejnek sikerült további 66 db új F–16V-t is 
beszereznie Donald Trump adminisztrációja idején. A vadászgépek vásárlásának a 
kérdése különösen megterhelte a kétoldalú kapcsolatokat, mivel Barack Obamáék 
nem kívántak új gépeket eladni, hogy azzal ne rontsák a Kínával való kapcsolatai-
kat. Az amerikai politika változására csak a Trump-adminisztráció beiktatása után 
került sor, amely bátrabban konfrontálódott Pekinggel.

VIETNAM – A2/AD KÍNAI MINTÁRA

Vietnam a bipoláris világrend átalakulása után fogott átfogó haderő-korsze-
rűsítésbe, de annak az érdemi eredményei csak az ezredfordulót követően 
látszottak. A 2010-es években Hanoi a haderő mérete és felszereltsége szem-

pontjából Délkelet-Ázsia legnagyobb regionális katonai hatalmává vált. A jelenleg 
is zajló átfogó fejlesztési programokban egyértelműen jelentős hangsúlyt kaptak 
a haditengerészeti képességek, amelyek láthatóan javarészt a tenger felől várható 
fenyegetésekkel szembeni elrettentésre irányulnak. Az ország – talán Kína hasonló 
törekvéseinek némileg ironikus utánzataként – a hozzáférést gátló/területmegta-
gadó képességek fejlesztésében igyekszik eredményeket elérni, így a kínai A2/AD 
stratégiához hasonló elrettentési törekvésének feltételezhető „közönsége” a pekingi 
vezetés.

Az évtizedek óta napirenden tartott katonai reformok nagyjából 2006 óta 
folyamatosan növekvő költségvetését az állam biztosítja. A védelmi kiadások ösz-
szegének terén a 2010-es években az ASEAN-országok közül Vietnamé mutatta 
a legnagyobb emelkedést. Ennek hátterében az állt, hogy Kína 2009 májusában 
terjesztette az ENSZ elé egy szóbeli jegyzék mellékleteként azt a térképet, amelyen 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3296233
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3296233
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/06/taiwans-csbc-lays-keel-for-roc-navys-first-lpd/
https://www.navalnews.com/naval-news/2020/06/taiwans-csbc-lays-keel-for-roc-navys-first-lpd/
https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan-china-defence-factbox-idUSKCN1T717N
http://www.geopolitika.hu/hu/2018/03/07/katonai-reformok-es-haderofejlesztes-vietnamban/#_ednref25
https://thediplomat.com/2013/10/with-russias-help-vietnam-adopts-a2ad-strategy/
http://www.geopolitika.hu/hu/2018/03/07/katonai-reformok-es-haderofejlesztes-vietnamban/#_ednref25
file:///C:/Dokumentumok/KKI%202021/KKK-elemz%c3%a9sek/No%2006%20WP-Bart%c3%b3k/../../AppData/Local/Microsoft/Users/peter.wagner/Downloads/A 2010-es �vek v�g�re a vietn�mi haditenger�szet m�r hadrendben �ll�tott hat darab Kilo oszt�ly� orosz vad�sztengeralattj�r�t, amely nemcsak az vil�g egyik legcsendesebb ilyen t�pusa, de korszer� szupersz�nikus robotrep�l�g�peivel potens fenyeget�st is jelent K�na sz�m�ra.
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az ún. kilencpontos vonallal (nine-dash line) jelölték be az ország dél-kínai-tengeri 
érdekszféráját. Hanoinak a kihívásra adott válasza szinte azonnal érzékelhető volt, 
ami a védelmi kiadások fent említett dinamikus növekedésében, aztán hamarosan 
a katonai képességek beszerzésében is megtestesült. Az ország flottája 2008-ban 
még csak 2 db, kiképzési célokra alkalmas, észak-koreai eredetű Yugo osztályú 
„törpe” tengeralattjáróból, 5 db elavult, a hidegháború eleji szovjet fejlesztéseket 
képviselő, Petya II/III osztályú fregatból, illetve hat korvettből állt. A 2010-es évek 
végére a vietnami haditengerészet hadrendben állított 6 darab Kilo osztályú orosz 
vadász-tengeralattjárót is, amely nemcsak a világ egyik legcsendesebb típusa, de 
korszerű szuperszonikus robotrepülőgépeivel potens fenyegetést is jelent Kína 
számára. A hat hajóegység valódi hozzáférés megtagadási képességeket bizto-
sít Vietnamnak. Hanoi szintén orosz gyártmányú típusokra cserélte az elavult 
fregattegységeit; a korszerű, Gepard osztályú négy hajójából az első kettőt 2011-
ben állította hadrendbe, majd fokozatosan a többieket is.

Vietnam – elemzők szerint szintén némileg a kínai mintát követve – jelentős 
tengerimilícia-köteléket működtet, amelynek alakulatai különböző funkciókban 
hivatottak erősíteni egyrészt Hanoinak a szuverenitáshoz kötődő érdekvédelmi 
képességeit, másrészt adott esetben tengeri rendfenntartói feladatok során is ké-
pesek támogató szerepet betölteni.

A haditengerészet fejlesztésén kívül a helyzeti reagáló képesség javításának ke-
retében járőrrepülők és a parti őrség kötelékébe tartozó hajók beszerzésére került 
sor; ezek beszállítója az Egyesült Államok, illetve Japán.

A vietnami légierő fejlesztése másodlagos prioritást kapott a haditengerészet 
mellett. Jelenleg mintegy 70 harci repülőgéppel rendelkezik, amelynek egy része 
az elmúlt évtizedben rendszerbe állított, negyedik generációs SZU–30MK2, 27 db 
pedig az 1980-as évek színvonalát képviselő Szu–23M3 vadászbombázó. Továbbá 
hadrendben van a Szu–27 vadászrepülő korszerűsített változata is. A modernizáció 
szempontjából érdekes fejlemény volt, hogy az ország nyitott a nem orosz gyártók 
felé is: a tengeri járőrözési feladatokra európai (2 db Airbus C–295), kanadai (6 db 
DHC–6 Twin Otter), lengyel (2 db M–28B) és amerikai (6 db ScanEagle drón) gépe-
ket vásárolt. A légierő oldaláról csak ez utóbbi beszerzések világítanak rá igazából 
arra a vietnami szándékra, hogy a Dél-kínai-tengeren fokozott jelenlétet és felderí-
tési képességet biztosítsanak maguknak.

A két haderőnem fejlesztései mellett a vietnami A2/AD-képesség talán legpo-
tensebb eleme a számos különböző, hajók elleni bevethető, nagy hatótávolságú 
(cirkáló) rakéták rendszerbe állítása. Ezek különböző változatai megtalálhatóak a Kilo 
osztály tengeralattjáróin, az utóbbi években beszerzett Bastion mobil partvédelmi 
ütegeknél vagy a már említett vadászbombázókon. Ezek a 200–300 kilométeres ha-
tótávolságú orosz gyártmányú modern eszközök (3M–54, P–800 Onyx, Kh–31A/P, 
Kh–28, Kh–59M stb.) valódi elrettentési képességet biztosítanak Vietnamnak a sa-
ját kizárólagos gazdasági övezete megvédése érdekében, sőt egyes típusok még 
kínai szárazföldi célpontok támadását is lehetővé teszik.

https://www.scmp.com/news/asia/article/1587743/vietnam-builds-sea-deterrent-against-china-state-art-submarines
https://www.naval-technology.com/projects/gepard-39-class-frigates/
https://www.naval-technology.com/projects/gepard-39-class-frigates/
https://amti.csis.org/vietnams-maritime-militia-is-not-a-black-hole-in-the-south-china-sea/
https://www.stripes.com/news/pacific/us-to-give-vietnam-another-coast-guard-cutter-amid-rising-tensions-in-south-china-sea-1.608059
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/11/national/japan-vietnam-patrol-ships-south-china-sea/
https://core.ac.uk/download/pdf/236321746.pdf
https://www.defense-vietnam.com/news-1/vietnam-to-receive-scaneagle-unmanned-aircraft
https://core.ac.uk/download/pdf/236321746.pdf
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FÜLÖP-SZIGETEK – INTENZÍV MODERNIZÁCIÓ 
REMÉNYKELTŐ BESZERZÉSEKKEL  

A vizsgált országok közül a Fülöp-szigetek katonai területvédelmi és elrettentési 
képességei a legelmaradottabbak. Az ország fegyveres erőinek a legfontosabb 
biztonsági problémája sokáig a különböző felkelő mozgalmakkal és terrorista 

szervezetekkel szembeni fellépés volt. Bár e kihívások jelenleg is fennállnak, Peking 
dél-kínai-tengeri stratégiája már a 2010-es évek elején felhívta a figyelmet a haderő 
modernizációjának szükségességére. Végül a Scarborough-zátony körül kialakult 
vitát követően, 2013-ban kezdődött meg a törvénybe is iktatott 15 éves moderni-
zációs program, amelynek becsült összköltsége mára elérte a mintegy 40 milliárd 
dollárt, és a 2016-ban megválasztott, Kína-barát politikát folytató Rodrigo Duterte 
elnök alatt is folytatódik.

Manila eddigi legambiciózusabb fejlesztési programja a haditengerészetet érinti. 
A haderőnem elmaradottságát jól jellemzi, hogy rakétatechnológia (légvédelmi és 
felszíni célok elleni) megjelenésére csak most, a szomszédos országokhoz képest 
20-30 éves lemaradással fog megjelenni. Dél-Korea lesz a beszállítója az új, fre-
gattokból, illetve korvettekből álló egységeknek, így Szöul egyre szélesebb körben 
érdekelt a regionális haditengerészeti fejlesztési programokban. Az ország tenger-
alattjárók hadrendbe állítását is célul tűzte ki: várhatóan a francia Scorpene osztályú 
vadász-tengeralattjárókból vásárol majd két darabot.

A felszíni és a víz alatti eszközök fejlesztésén túl a tengerészgyalogság szá-
mára kétéltű partra szállító harcjárműveket állítottak hadrendbe, amelyek az első 
hadgyakorlatban 2019-ben vettek részt. A tengeri területvédelmi és erőkivetítési ka-
pacitásbővítésen kívül a helyzeti reagáló képesség fejlesztése is folyamatban van, a 
tengeri légi járőrözés feltételeinek a javítása mellett tengeralattjáró elleni hadviselés-
re fejlesztett helikoptereket is beszereztek; az első egységek hamarosan hadrendbe 
állnak. Jelentős képességfejlesztés zajlik továbbá a parti őrség kötelékén belül: 
egyrészt a hajóegységek számának a növelésével (2008-ban 61, 2020-ban 86 db 
állt rendelkezésre), másrészt nagyobb, bővebb feladatkörre alkalmas hajótípusok 
vásárlásával.

A Fülöp-szigeteki légierő korábbi elavultságát jól jellemzi, hogy az ország légte-
re szuverenitásának a biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen vadászgépeket 
2005-ben kivonták a szolgálatból, és a kétezres évek végén a 393 repülőeszköz-
ből csupán 85 volt hadra fogható. A 2013-ban elindított modernizációnak a légierőt 
érintő elemei azonban 2021-re már igencsak láthatóak. Beszereztek már egy szá-
zadnyi sugárhajtású kiképző/támadó repülőgépet (12 darab F/A–50) Dél-Koreából, 
egy fél századnyi könnyű támadó repülőt Brazíliából, katonai felderítő gépeket Eu-
rópából (2 db C–295) és drónokat Izraelből (9 db Hermes 900 és 4 db Hermes 450), 
továbbá könnyű támadóhelikoptereket Olaszországból (AW 109), lengyel–amerikai 
gyártmányú közepes katonai szállítóhelikoptereket (16 db Sikorsky S–70i), valamint 

https://www.trade.gov/knowledge-product/philippines-defense
https://www.trade.gov/knowledge-product/philippines-defense
https://www.naval-technology.com/projects/philippine-navys-frigate-acquisition-project/#:~:text=The Philippine Navy ordered a,protecting the country's territorial waters.
https://www.naval-technology.com/projects/philippine-navys-frigate-acquisition-project/#:~:text=The Philippine Navy ordered a,protecting the country's territorial waters.
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/august/7416-navy-of-philippines-will-order-two-new-pohang-class-corvettes-from-south-korea.html
https://www.pna.gov.ph/articles/1095478#:~:text=The Scorpene%2C which is being,remain one of the priorities.
https://www.pna.gov.ph/articles/1082876
https://www.pna.gov.ph/articles/1091023
https://www.pna.gov.ph/articles/1091023
https://www.phdefenseresource.com/2020/01/94-meter-multi-role-response-vessel.html#:~:text=%3D%3D%3D%3D%3D-,07 February 2020%3A,MRRV) with Mitsubishi Shipbuilding Co.&text=The vessels are expected to be delivered to the PCG by 2022.
https://www.phdefenseresource.com/2020/01/94-meter-multi-role-response-vessel.html#:~:text=%3D%3D%3D%3D%3D-,07 February 2020%3A,MRRV) with Mitsubishi Shipbuilding Co.&text=The vessels are expected to be delivered to the PCG by 2022.
https://www.philstar.com/nation/2011/09/11/725529/paf-determined-upgrade-resources-spokesman
http://maxdefense.blogspot.com/p/the-maxdefenses-afp-modernization.html
https://www.facebook.com/394076948024847/posts/the-israeli-company-elbit-systems-delivered-the-initial-batch-of-hermes-450-medi/521266835305857/
https://www.pna.gov.ph/articles/1061765
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/first-batch-of-s-70i-black-hawk-helicopters-for-paf-arrives-in-philippines
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a légtér ellenőrzését szolgáló izraeli (és várhatóan japán) radarrendszereket. A lé-
gierő-fejlesztés legnagyobb – és a Kína által jelentett fenyegetés szempontjából a 
legfontosabb – tétele a sugárhajtású vadászgépek vásárlása lesz, amelynek tende-
reztetése már folyamatban van. Manila a svéd Gripen és az amerikai F–16V közül 
fog választani – elképzelhető, hogy még Duterte elnök mandátumának 2022-es 
lejárta előtt.

MALAJZIA – A HADITENGERÉSZETI MEGÚJULÁS KÜSZÖBÉN

Malajzia védelempolitikáját, a Fülöp-szigetekhez hasonlóan, sokáig a felke-
lőkkel szemben kialakított stratégia határozta meg. Ennek megfelelően 
– bár szintén érintett a dél-kínai-tengeri feszültséggócban – a többi részt-

vevőnél jóval kisebb tengeri területvédelmi képességekkel rendelkezett, ugyanakkor 
némileg így is jobb helyzetben volt ezen a téren, mint a Fülöp-szigetek. A hiányossá-
gokat a hidegháborút követően sikerült némileg kiküszöbölnie, még ha a fejlesztések 
üteme nem is volt olyan látványos, mint más regionális szereplők esetében.

Az ország 2020-ban kezdett bele az eddigi legambiciózusabb haderőfejlesztési 
ciklusába, amelyben a legfontosabb prioritást a tengerészeti képességfejlesztés 
kapja.

A felszíni flotta az ország hosszú tengerpartjához képest viszonylag kicsi: 
2020-ban mindössze 8 fregattból és 6 korvettből állt. A fregattokat két hajótípus/
generációs csoport alkotja. A Leiku osztály brit gyártmányú két hajója az 1990-es 
években állt hadrendbe; korszerű hajó elleni rakétáival és tengeralattjáró elleni fegy-
verzetével, valamint fedélzeti helikopterével komoly előrelépést jelentett Malajzia 
haditengerészeti kapacitása terén. Azoknál egy generációval modernebb a német 
gyártmányú Kedah osztály 6 hajóegysége, amelyeket 2006 és 2010 között bocsá-
tottak vízre.

A korvettek kapcsán szintén két generációról beszélhetünk. A német gyártmányú 
Kasturi osztály a nyolcvanas években készült két egységből áll, míg a Laksamana 
osztály jelenleg működő négy hajóját Olaszországban fejlesztették, és teheráni 
megrendelésre készültek, de az Irak elleni szankciók miatt lemondtak az eladásuk-
ról. E hajóegységeket az 1990-es évek végén egy átfogó korszerűsítés keretében új 
fegyverzettel és vezetés-irányítási rendszerekkel látták el, és végül Malajzia vásá-
rolta meg őket. A 2000-es évek flottafejlesztési törekvései keretében Kuala Lumpur 
két francia Scorpène osztályú tengeralattjárót is vásárolt, amelyek 2009-ben álltak 
hadrendbe.

A számottevő flottamodernizáció ellenére is kihívást jelent Malajzia számára a 
járőrrepülőgépek és a tengeralattjáró elleni hadviselésre alkalmas repülőegységei-
nek az alacsony száma (mindössze 6 db Lynx helikopter). Ezt a lemaradást hivatott 
pótolni a képességfejlesztések egy következő ciklusa, amelyben egy jelentősebb 
beszerzési program keretében hagyományos és pilóta nélküli tengeri járőrrepülő-
gépek hadrendbe állítását tervezik.

https://globalnation.inquirer.net/192567/afp-chief-sees-new-fighter-jets-for-ph-military-before-duterte-steps-down
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2019/12/03/malaysia-points-to-top-concerns-in-first-ever-defense-whitepaper/
https://www.naval-technology.com/projects/lekiu/
https://www.malaysiandefence.com/kedah-class-issues-in-the-future/
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/08/25/malaysia-to-launch-competition-for-drones-and-manned-maritime-patrol-aircraft/
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A maláj légierő elöregedőben van, ám a megújítására teendő lépések az erő-
források hiánya miatt folyamatosan húzódnak. Az ország jelenleg mintegy 52 
harci repülőgéppel rendelkezik, amelyek közül 13 Mig–29-es régóta üzemképtelen, 
a 2000-es években beszerzett, 18 darab, szintén orosz Sz–30-as hadrafogható-
sága 20 százalék körüli, csupán a nyolc amerikai F–18-as és a 13 darab brit Hawk 
208-as harcképes. A keleti és a nyugati típusokat vegyesen tartalmazó légiflotta 
lecserélése évek óta tervben van, de előrelépésre a politikai válságok és a pénzügyi 
háttér hiánya miatt nem került sor.

INDONÉZIA – „MARITIME FULCRUM” ,
A „TENGERI ELKÖTELEZŐDÉS MEGALAPOZÁSA”

A fegyveres erők hosszú ideig speciális szerepkört töltött be az ország minden-
napjaiban: a területi integritás védelme mellett komoly politikai tényezőként 
alakította annak közéleti folyamatait jóformán egészen az ezredfordulóig. 

Jakarta katonai doktrínáinak évtizedek óta része a „népi háború” koncepciójának 
valamely változata, főként a totális [vagy teljes] népi védelem. Ennek stratégiai 
alapvetése, hogy amennyiben egy külső támadás esetén a fegyveres erők alulma-
radnának a külső agresszorral szemben, a nép közé visszavonulva gerillaháborút 
vívnak a támadókkal szemben, s ehhez egyrészt bevonják a lakosságot a logisztikai 
támogatási és a felderítési funkciókba, másrészt szoros együttműködésben tevé-
kenykednek a különböző helyi milíciákkal.

A haderőfejlesztés az ezredforduló után kapott lendületet, a 2004-ben elfo-
gadott Minimum Essential Force 2024 (MEF 2024) program keretében. Az ország 
haderejének a tevékenységét különösen megnehezíti az a tény, hogy Indonézia 
mintegy 17.000 szigetből áll. A haditengerészet szempontjából a MEF 2024 egyik 
legfontosabb és egyben legambiciózusabb törekvése a partvédő „barna vízi” re-
alitásból továbblépni egy tengeri elrettentésre képes flotta irányába, különösen az 
olyan tengeri aszimmetrikus elrettentési képességek erősítésével, mint az aknásí-
tási hadviselés vagy a tengeralattjárók. A fegyverrendszerek korszerűsítése mellett 
a MEF 2024 stratégiai irányait jelzi, hogy az állományon belül a haditengerészet 
létszáma a 2008-as 45.000 főről 2020-ra 65.000-re nőtt.

Az indonéz haditengerészet tehát számottevően fejlődött már eddig is a MEF 
2024 keretében, de a további feljavítása is napirenden van. 2004-ben még csak 146 
hajóegységgel rendelkezett, amelyet 2024-ig további száznegyvennel kell növelni-
ük, miközben az elavult osztályokat is selejtezni kell. A felszíni flottán belül jelenleg 
két Martadinata és öt Ahmad Yani osztályú fregatt, valamint négy Diponegoro 
osztályú korvett áll hadrendben, amelyek a holland fejlesztésű Sigma osztályú mo-
duláris fejlesztésű hajótípusnak a különböző feladatkörökre optimalizált változatai. 
Az ország intenzíven növelte a tengerészgyalogság és a kiszolgáló-támogató fel-
adatkörű egységek számát is. A 2000-es évek elején ugyanis még csak két elavult, 
csupán kiképzési funkcióra alkalmas Cakra tengeralattjáróval (a német Type 209 

https://www.rand.org/blog/2020/06/spending-smart-or-spending-big-the-value-of-systematic.html
https://thediplomat.com/2019/06/jokowis-global-maritime-fulcrum-5-more-years/
https://www.economist.com/asia/2019/10/31/indonesian-politicians-are-giving-the-armed-forces-a-big-role-in-government
https://media.neliti.com/media/publications/178199-EN-the-total-peoples-defense-and-security-s.pdf
https://thediplomat.com/2018/01/indonesias-new-military-commander/
http://amiinter.com/pdf/2012-The Indonesian Navy.pdf
http://amiinter.com/pdf/2012-The Indonesian Navy.pdf
https://thediplomat.com/2018/01/indonesias-new-military-commander/
https://thediplomat.com/2018/01/indonesias-new-military-commander/
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megfelelőjével) rendelkezett. A 2010-es években azonban a német licencet fejlesz-
tési célra megvásárolta a dél-koreai nagyvállalat, a Daewoo hajóépítő konzorciuma, 
így jött létre a korszerűsített változat, a Chang Bogo osztály, s a típusból Indonézia 
eddig három egységet állított hadrendbe, és továbbiak beszerzését is tervezi.

A légierő tekintetében a MEF 2024 egy 148 eszközből álló flottát vizionált Indo-
nézia számára, amelynek megvalósulása egyelőre kétséges. 2010-ben az akkori 
védelmi miniszter 180 új harci gép beszerzését tartotta szükségnek a célok elérése 
érdekében, és ezt a mennyiséget a légierőnek azóta sem sikerült beszereznie. 
A légiflotta gerincét – más kelet-ázsiai országokhoz hasonlóan – a már több mint 
negyvenéves amerikai F–5-ös vadászgépek jelentik, amelyekhez az 1990-es évek-
ben 9 darab F–16-ost vásároltak. A katonai junta által 1999 és 2005 között elkövetett 
emberi jogi jogsértések miatt bevezetett amerikai szankció következtében az ország 
más beszerzések után nézett: pálmaolajért cserébe kapott is Oroszországtól nagy-
jából egy tucat Szu–27-es és Szu–30-as vadászbombázót. Az embargó feloldása 
után újrakezdődtek a tárgyalások Washingtonnal, így az Obama-adminisztráció 
alatt leszállították a korábban megrendelt, de közben modernizált 33 darab F–16-
ost. 2020 nyarán az USA a legmodernebbnek számító F-16V alváltozatból további 
két század (kb. 28-30 darab) eladását hagyta jóvá. Emellett tervben van egy szá-
zadnyi orosz Szu–35-ös nehéz vadászbombázó beszerzése is – részben azért, 
mert továbbra is lehetősége van a Moszkvával folytatandó barterezésre.

A légierő modernizációjának prioritását jól jelzi, hogy a védelmi miniszter 2020 
októberében két héten keresztül külföldön tárgyalt a potenciális eladókkal. Útja során 
látogatást tett Washingtonban, Párizsban, Bécsben és Ankarában. A USA-val állítólag 
az F–35-ösök beszerzéséről tárgyalt, Párizsban 48 darab Rafale vadászbombázót 
ajánlottak fel neki, míg Ausztriában 15 darab Eurofighter Typhoon vásárlása volt 
a téma (bár az egy régebbi típus, és a használata során több probléma is felme-
rült vele kapcsolatban). Törökországnak nincsenek eladható repülőgépei ugyan, de 
évek óta próbál kifejleszteni egy saját típust, és a munkába szeretne bevonni minél 
több muszlim országot is.

Az indonéz légierő szempontjából a jövőt a dél-koreai KF–X programban való 
részvétel jelenti. Jakarta az eredeti megállapodás szerint a fejlesztési költségek 
20 százalékát állta, és az ötödik generációs vadászbombázóból több mint 100 da-
rab vásárlását tervezte. Ezt azonban az ország gazdasági helyzete miatt 2020-ban 
kénytelen volt újratárgyalni. Az indonéz vezetés célja a költségek 15 százalékra való 
csökkentése, de megegyezés még nem született. A légierő beszerzéseinek is csak 
egyetlen igazi akadálya van: az ország teherbíró képessége. Bár a 2021. évi védelmi 
költségvetés mintegy 13 százalékkal lesz magasabb az előző évinél, a koronavírus 
okozta vészhelyzet miatt tavaly a védelmi szektortól is mintegy 588 millió dollárt 
vontak el.

Az indonéz fejlesztések kapcsán szembetűnő, hogy az ország szokatlanul széles 
körből vásárolt haditechnikai eszközöket. Párhuzamosan üzemeltet orosz és ame-
rikai vadászgépeket, amelyek mellé francia Rafale-t és a közös európai fejlesztésű 
Typhoont is vásárolna. Haditengerészetében dél-koreai, német és holland típusokat 
találunk, míg a rakétarendszerei között kínai, orosz és amerikai is van. E jelenség nem 

https://www.naval-technology.com/projects/chang-bogo-class-submarine-south-korea-rokn/
https://en.topwar.ru/1597-indoneziya-namerena-priobresti-do-180-istrebitelej-kompanii-suxoj.html
https://asianmilitaryreview.com/2020/08/the-politics-of-defence/
https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense/Indonesia-s-Prabowo-trots-globe-to-cut-fighter-jet-deal
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/south-korea-indonesia-renegotiate-kf-x-project
https://ipdefenseforum.com/2020/07/territorial-sovereignty-pandemic-shape-indonesias-defense-priorities/
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volt idegen korábban sem: egy 2004-es kimutatás szerint (azaz még az általános 
modernizáció elindítása előtt) a haderő által üzemeltetett 173 nagy fegyverrendszer 
17 országból származott, kb. háromnegyedük a NATO-tagállamok valamelyikéből.

KONKLÚZIÓ

Kelet-Ázsia biztonsági komplexumában a kétoldalú viszonylatokban a Kínai 
Népköztársaság katonai erőfölénye egyértelmű, és pusztán a védelmi kiadá-
sok mértéke alapján is elképzelhetetlen, hogy bármely, vele területvitában álló 

ország önerőből megpróbálna paritásra törekedni vele.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a régió országai ne törekednének a Kínával 

való területviták jelentette kihívások valamilyen mértékű megoldására – ami álta-
lános trendként a haderők eszközrendszereinek a korszerűsítését jelenti, különös 
tekintettel a haditengerészet és a légierő képességeire. Az egyes országok sajátos-
ságaiból fakadó eltérések ellenére átfogó jelenség, hogy olyan eszközrendszerek 
fejlesztését és terjedését láthatjuk, amelyek összességében a kínai haditengeré-
szetnek a tengeri területek feletti kontrollját lehetnek képesek szűkíteni. Mindezt 
korszerűbb hajóegységek, hajó elleni rakéták, illetve a vizek fölötti légtér ellenőrzé-
sét hatékonyabban megvalósító eszközök beszerzésével, fejlesztésével igyekeznek 
megvalósítani. Ahogyan Kína a 2000-es évek elején folytatott A2/AD stratégiájá-
val az USA számára teremtett egyre komolyabb kockázatokat tartogató műveleti 
közeget a saját partjai mentén, úgy igyekeznek most azon kelet-ázsiai országok, 
amelyek biztonságpercepcióiban Kína kihívásként jelenik meg, kisebb mértékű, de 
minőségében hasonló fejlesztéseket végrehajtani.
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