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Bevezetés 

 

 A „…hadseregnek nem csak a ma, hanem a holnap fenyegetéseire is készülnie kell. Ha 

a hadsereg fejlesztése nem folyamatos, akkor a mindenkori lemaradást mindig a következı 

generációknak kell behozniuk – és megfizetniük is, pedig azok mit sem tehetnek elıdeik 

dolgavégezetlenségérıl. […] A mulasztó országot környezete csupán ígérgetınek, 

megbízhatatlan partnernek, végsı soron pedig a kollektív, regionális biztonság – amelyért ı is 

felelıs – puszta haszonélvezıjeként ítéli el, amelyért hosszabb távon magas árat is lehet fizetni 

a nemzetközi reputációban.1 […] Katonái, polgárai életét viszi vásárra, s így a tőzzel játszik, 

hiszen a háború ördöge nem alszik;” – írta néhány évvel ezelıtt egy hadtudományi 

kérdésekkel foglalkozó kutató, katonai szakíró [1]. Jelen értekezésemben összefoglalt 

kutatási eredményeimnek e pár sor is lehetne a mottója,2 hiszen katonai – ezen belül a 

híradó szakmai – berkekben köztudomásúnak tekinthetık a tábori hírrendszerrel 

összefüggésben fennálló és mindinkább nyomasztó problémák. 

 

A tudományos probléma megfogalmazása 

 

Hazánk pontosan egy évtizeddel ezelıtt vált az Észak-atlanti Szerzıdés 

Szervezetének tagjává. Mind a tagságra való felkészülés, mind maga a tagság 

országunk számára komplex kihívás, amelyet további katonai szakértık a 

következıképpen fogalmaztak meg: „… NATO tagsághoz vezetı úton már megkezdıdött 

az a ma is tartó folyamat, amely során vizsgálják azokat a lehetséges feladatokat, amelyek 

ellátására képesnek kell lennie a honvédségnek. Az eltelt tizenöt év alatt többször 

átértékelıdtek a prioritások, néhány esetben azonban egyértelmően meghatározhatók azok a 

rendezıelvek, amelyek mentén a Honvédség új feladatai és ehhez mérten a szervezete, 

fegyverzete kialakításra került.” [2]. Témám kapcsán azonban elmondható, hogy a 

folyamatosan módosuló fejlesztési koncepciókon, néhány csapatpróbán és kísérleten 

túlmenıen a rendszernek csak egyetlen egy elemében történt kézzel fogható 

módosítás, amely ugyanakkor nem tud érdemben változtatni a probléma azon 

lényegén, amely szerint a teljes rendszer technikailag elavult, alkalmazási 
                                                 
1 Jó hírnév, tekintély. 
2 Vezérgondolat. 
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metodikájában és szervezetében pedig korszerőtlen. Megállapításom ténykérdés, 

amit alátámaszt az a kontraszt, amellyel a Magyar Honvédség nemzetközi 

szerepvállalás alapján külföldön csapatkötelékben szolgálatot teljesítı egységei, 

alegységei szembesülnek, vagyis azzal, hogy a hazai rendszeresített tábori 

hírrendszer egészében, de elemeinek nagyobb részében is kevéssé alkalmas már 

többnemzeti környezetben való együttmőködésre. Az együttmőködésben 

tapasztalható hiányosságokból pedig egyenes következik, hogy a csapatvezetés és 

irányítás minısége nem mindig felelhet meg – a számunkra még mindig modernnek 

tekintett – szövetségi elvárásoknak. Természetesen e probléma lokális szinten kezelt, 

hiszen az adott küldetésre való felkészítés során a katonai vezetés egyedi 

megoldásokkal megteremti azokat a képességeket, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a határainkon kívül esı feladat eredményes végrehajtásához. Ezzel a 

probléma országunk globális szintjén azonban nem rendezıdik, csak tüneti 

kezelésrıl beszélhetünk, miután szövetségesi tagságunk ellenére hazánk védelmét 

elsıdlegesen, de az elsı pillanatokban biztosan saját, nemzeti erıforrásokra 

támaszkodva kell megoldanunk. 

 

A rövidtávú kilátások arra engednek következtetni, hogy a jelenlegi tábori 

hírrendszer továbbra is alkalmazásban marad. Az adott rendszer technikai 

feltételeinek javulására számítani nem lehet, hiszen esetében – katonai szakértık által is 

alátámasztottan – csak a teljes csere jelentheti a megoldást. Ezek után kérdésként 

merül fel, hogyan lehet alkalmasabbá tenni a modern katonai mőveletek 

követelményeihez – a kiváltás idıpontjáig – a jelenlegi tábori hírrendszert. Ezen 

gondolathoz kapcsolódóan, a rendszerek fejlesztésével és átalakításával 

összefüggésben neves kutatók úgy vélekedtek, hogy a rendszerszemlélető 

gondolkodás: „…nem csak (nem is elsısorban) a meglevı rendszerek részekre (végsı soron 

elemekre) bontásához, az elemek rendszerezéséhez, a rendszer belsı és külsı kapcsolatainak 

feltárásához, a sokféle vizsgálati szempont (tudományközi együttmőködés) lehetıségeinek és 

szükségességének felismeréséhez szükséges, hanem ahhoz, hogy meglevı elemekbıl az új 

igényeknek megfelelı és a környezettel összhangban levı rendszereket tudjunk összeállítani. 

[…] A meglevı rendszerek mőködtetése – valamilyen meghatározott szempont szerint – 
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optimális üzemviszonyok között szükségessé teszi egyes részek megújítását, esetleges cseréjét. 

[…] A társadalom fejlıdése miatt nemcsak a rendszer mőködésével szembeni 

követelményértékek, hanem még a – már többször említett – biztonsági tartomány is változik. 

A „változatlan” technikai rendszer általában – a környezet szakadatlan változása miatt – 

elavul, használhatatlanná válik, tehát: relatíve visszafejlıdik. […] A rendszerelemzés 

következtetései – mindezek miatt – nem egyszeriek, örökérvényőek, hanem olyanok, amelyeket 

idıszakonként felülvizsgálni, a környezeti feltételek változása és a rendszer egyes részeinek 

(erkölcsi és anyagi) kopása miatt módosítani kell. Ez pedig annyit jelent, hogy még a meglevı 

rendszerek mőködtetése is szükségessé teszi az állandó megújítást, a részek cseréjét, a 

használati mód fejlesztését, illetve új rendszerek létrehozását.” [3]. Megítélésem szerint a 

tábori hírrendszer esetében a használati mód és a hozzá szorosan köthetı 

rendszerelemek, vagyis összességében az alkalmazási metodika fejlesztése hozhat 

átmeneti megoldást, fıként annak tükrében, miszerint az alkalmazáshoz kapcsolódó 

szabályrendszer több mint fél évtizeddel ezelıtt hatálytalanításra került anélkül, 

hogy annak pótlása megtörtént volna. 

 

Kutatási célkitőzések 

 

1) a tábori hírrendszerrel összefüggı szakmaspecifikus szabályozók hiánya 

okán felkutatni, elemezni és értékelni mindazon jogszabályt, illetve 

normatívát, amelyek alapján egyértelmően megfogalmazhatókká válnak a 

rendszerrel szemben támasztott jelenkori követelmények, elvárások; 

 

2) a jelenkori követelmények, elvárások ismeretében komplexen bemutatni és 

értékelni a tábori hírrendszer alkalmazhatóságát és annak körét. A 

rendszerszemlélető gondolkodás elmélete alapján behatárolni és 

meghatározni a hírrendszer azon használati módjait és hozzá kapcsolódó 

rendszerelemeit, amelyek módosításával, vagy átalakításával a tábori 

hírrendszer alkalmazási képessége közelíthetı a vezetés-irányítás rendszere 

által igényelt szinthez; 
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3) a módosítás, vagy átalakítás megoldásaként kidolgozni egy olyan felhasználói 

szoftveralkalmazást, amely mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, a 

már meglevı szoftver és hardver környezetben, – lényegében – külön 

beruházás nélkül igénybe vehetı; 

 

4) meghatározni és ajánlást tenni a kidolgozandó szoftveralkalmazás 

továbbfejlesztésének lehetıségeire és módjaira. 

 

Kutatási hipotézisek megfogalmazása 

 

1) a tábori hírrendszer kapcsán fennálló szabályozatlanság ellenére 

feltételezhetı, hogy a jogszabályok rendszerében kutatva találhatók a 

témakörhöz illeszkedı, beazonosítható jogszabályok; 

 

2) a beazonosított jogszabályokat elemezve meghatározhatók és 

megfogalmazhatók lehetnek azon követelmények és elvárások, amelyeket a 

modern hadviselés a vezetés-irányítási rendszerrel és ezen keresztül a tábori 

hírrendszerrel szemben támaszt; 

 

3) a jogszabályok alapján meghatározható lehet a jövıben tartósan alkalmazni 

kívánt szárazföldi, harcoló katonai szervezetek kvantitatív és kvalitatív 

mutatói. Ezen információk birtokában egyrészrıl egzakt módon 

behatárolhatóvá válhat a tábori hírrendszer alkalmazási köre, illetıleg 

alátámasztható a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai 

Mőszaki Kar (ZMNE BJKMK) Híradó Tanszék oktatási gyakorlata; 

 

4) a kutatás korábbi fázisaiban megalkotott inputadatok felhasználásával – a 

rendszerszemlélető gondolkodásmód révén – egyértelmően kimutathatók lehetnek 

azon használati módok és hozzátartozó rendszerelemek, amelyek módosítása 

vagy átalakítása révén a kutatási célokban meghatározottak teljesülhetnek; 
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5) feltételezhetı, hogy a kiválasztott használati módhoz tartozó 

rendszerelemek elektronizálhatók, másként fogalmazva, korszerő 

módszerekkel gépesíthetık; 

 

6) az elektronizálási folyamathoz felhasználható lehet olyan keretprogram-

rendszerő könyvtárcsomag, amely a gyakran használt osztályokat és 

eljárásokat győjti egybe. Ennek révén kiválasztható az alkalmazói-felhasználói 

kör igényének és lehetıségének legmegfelelıbb programnyelv, aminek révén 

a gépesítés gyakorlati problematikája megoldható; 

 

7) kialakítható olyan – egyik végén nyitott – célszoftver, amely ténylegesen 

elımozdíthatja a tábori hírrendszer alkalmazási metodikájának korszerőbbé 

tételét, illetıleg kedvezı felhasználói tapasztalatok alapján lehetıséget teremt 

a továbbfejlesztésre. 

 

Kutatási módszerek 

 

1) a jog- és a katonai szakirodalom területén irodalomtanulmányozást és 

irodalomkutatást hajtottam végre. A beazonosított joganyagokban és 

szakirodalomban megfogalmazottakat szintetizáltam, amelynek alapján 

analíziseket készítettem és azokból részkövetkeztetéseket vontam le; 

 

2) a ZMNE BJKMK Híradó Tanszékének, valamint az MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj bázisán oktatási és 

rendszeralkalmazási területen bevált gyakorlatokat, illetve esettanulmányokat 

vizsgáltam, elemeztem. Az eredmények alapján megállapításokat tettem, 

illetıleg részkövetkeztetéseket vontam le; 

 

3) a rendszerezett ismeretek, a részkövetkeztetések, valamint a feltárt 

összefüggések alapján beazonosítottam a gépesíthetı rendszerelemeket, majd 
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– kísérleti részként – meghatároztam a célszoftver legalkalmasabb 

fundamentumát képezı programnyelvet és megalkottam magát a szoftvert. 

 

Alaki és formai megfontolások 

 

 A szakirodalomból felhasznált részeket az értekezés törzsrészében, 

elıfordulásuk sorrendjében [szögletes] zárójelben levı számmal jelöltem és az 

értekezés végén „Felhasznált irodalom” cím alatt soroltam fel. Kiegészítı és az 

értekezésben szereplı kifejezéseket magyarázó ismeretanyagot „Lábjegyzet” 

formájában tüntettem fel. Az anyagban más forrásból felhasznált ábrák, rajzok 

esetében ragaszkodtam az eredeti forrásban szereplı adatokhoz. Az értekezés 

témájához sok esetben idegen nyelvő kifejezés, szóösszetétel, betőszó vagy rövidítés 

kapcsolódik, ezért azokat lehetıleg elsı elıfordulásuk alkalmával kifejtettem és az 

értekezés végén táblázatban foglaltam össze. 

 

A távközlés és informatika konvergenciája révén az iparágakban alkalmazott 

szakszókincs és fogalomrendszer is átalakul. A tábori hírrendszer szóösszetétel 

némileg idejét múltnak tőnhet, azonban tekintettel a téma elfogadott címére, 

valamint a honvédelmi ágazat által alkalmazott szakterminológiára, az értekezésben 

konzekvensen fogom alkalmazni e kifejezést. Minden ettıl eltérı esetben igyekeztem 

korszerőbb fogalmakat igénybe venni. 
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1. fejezet 

A tábori hírrendszerrel kapcsolatos stratégiai kihívások és elvárások 

 

A Magyar Honvédség (Honvédség) feladatainak eredményes végrehajtását 

támogató tábori hírrendszer kérdéskörének, a vele szemben támasztott jelenkori 

követelmények és elvárások mindenoldalú vizsgálata során célszerőnek mutatkozik 

három részterületet áttekinteni, úgymint: jogszabályi környezet, általános szakmai 

elvárások, illetıleg a jelen és prognosztizálható jövı katonai kihívásai. 

 

A témakört tekintve – közvetlenül, vagy közvetve – releváns jogszabályokban3 

meghatározott rendelkezésekbıl, megfogalmazott stratégiai célokból való kiindulást 

– a bevezetıben említettek miatt – az ágazati szabályozás területén megfigyelhetı 

hiányosságok indokolják. Az áttekintést az idı szempontjából horizontálisan hajtom 

végre, amely során egyúttal jól megfigyelhetı a jogszabályok – elmúlt évtizedben 

történt – vertikális tagozódásának szintrıl-szintre való kialakulása és fejlıdése, 

illetıleg ezzel egyidejőleg a kitőzött stratégiai célok és megfogalmazott feladatok 

finomodása. 

 

Napjaink nemzeti híradó és informatikai rendszereivel kapcsolatos általános 

szakmai elvárások tisztázása révén, megítélésem szerint megfogalmazhatóvá válik 

mindazon követelményrendszer, amelyek figyelembevétele szükséges lehet kutatási 

(modernizációs) céljaim teljesítéséhez. Az áttekintés alapját – tekintettel fentiekben is 

rögzített hiányosságok miatt – elsısorban a joganyagok, illetıleg a releváns katonai-

szakmai szakirodalmak képezik. 

 

A jelen és középtávú katonai kihívások korrekt rendszerezése véleményem szerint 

feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tábori hírrendszer hatóköre egzakt módon 

                                                 
3 Ebben a megközelítésben jogszabálynak tekintem továbbá a határozatokat, az állami irányítás egyéb 
jogi eszközeit, valamint a doktrínákat. A katonai doktrína az állam által hivatalosan elfogadott 
politikai és katonai állásfoglalások, nézetek rendszere, amely egy adott idıszakban a lehetséges 
háború (katonai konfliktus) megelızésére, bekövetkezése esetén jellegére, céljaira, a hadsereg és a 
hátország felkészítésére, a haderı alkalmazására, szerkezetére, valamint a háború megvívásának 
módjára, a hadászati célok elérésének mikéntjére vonatkozik. 
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behatárolható legyen. Elızı részterülethez hasonlóan a vizsgálatok alapját a jogi 

anyagok és a szakirodalmak jelentik. 

 

1.1. Megalapozó joganyagok 

 

Hazánk újkori történelmének egyik meghatározó pontja volt az Észak-atlanti 

Szerzıdéshez történı csatlakozás. Az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezetében 

(NATO)4 való részvételünkkel Magyarország – többek között – elfogadta a Magyar 

Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzıdéshez történı csatlakozásáról és a Szerzıdés 

szövegének kihirdetésérıl szóló 1999. évi I. törvény5 2. §-ban foglalt 3. és 5. cikkelyek 

rendelkezéseit, amely szerint a tagországok: „…külön-külön és együttesen, folyamatos 

és hathatós önsegély és kölcsönös segítség útján, fenntartják és fejlesztik egyéni és 

kollektív védelmi képességüket fegyveres támadással szemben. […] [Az] egyikük vagy 

többjük ellen […] intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak 

tekintenek; és […] a többi Felekkel egyetértésben, azonnal megteszi[k] azokat az 

intézkedéseket, ideértve a fegyveres erı alkalmazását is, amelyeket a békének és 

biztonságnak […] helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart[anak]. […].” [4]. 

A jogszabály tagállami viszonylatban tehát feltételezi egyrészrıl katonai erı 

fenntartását és fejlesztését, másrészrıl olyan erı fenntartását, amely egyénileg, de 

elsısorban kollektív módon is képes egy fegyveres támadással szembeni küzdelem 

sikeres megvívására. 

 

A törvénnyel egyidejőleg lépett hatályba a Magyar Köztársaság biztonság- és 

védelempolitikájának alapelveirıl szóló 94/1998. (XII.29.) OGY határozat.6 E 

joganyag 14. és 15. pontjaiban meghatározottak alapján hazánk: „…Fegyveres támadás 

elhárítására irányuló képességét az Észak-atlanti Szerzıdésben megfogalmazott alapelveknek 

megfelelıen tartja fenn és fejleszti. Fegyveres erejének fı feladata Magyarország 

szuverenitásának és területi épségének védelme és – az Észak-atlanti Szerzıdés alapján - 

hozzájárulás a Szövetség kollektív védelméhez. További feladata, hogy hozzájáruljon 
                                                 
4 A köznyelvi ismertség miatt az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete megnevezésére a továbbiakban az 
angol nyelvő rövidítést, vagyis a NATO-t (North-Atlantic Treaty Organisation) fogom használni. 
5 A törvény kihirdetésére 1999. február 11-én került sor. 
6 A határozat 1999. március 12-én lépett hatályba. 
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más, közösen vállalt szövetségesi küldetésekhez, részt vegyen a nemzetközi szervezetek égisze 

alatt zajló nemzetközi béketámogató és humanitárius akciókban, valamint a súlyos 

ipari, civilizációs, illetve természeti katasztrófák elhárításában. […] Magyarország 

[…] a közös védelem érdekében készen áll a szükséges katonai erı rendelkezésre bocsátására, és 

lehetıségeinek megfelelıen hozzájárul a Szövetség egyéb misszióihoz. […]. A […] szervezeti 

és hadrendi struktúráját, létszámát, belsı állományarányait, fegyverzetét és felszerelését a 

várható reális veszélytényezıknek, az ország védelmi szükségleteinek, a Szövetségben 

vállalt kötelezettségeknek, valamint az anyagi, pénzügyi erıforrásoknak megfelelıen 

- a Szövetséggel egyeztetve - alakítja ki. […].” [5]. A határozat a törvénnyel kihirdetett 

Szerzıdés általános alapelvein túl megfogalmazza, hogy a Honvédség elsırendő 

feladata egyrészrıl az ország szuverenitásának és területi épségének védelme, 

másrészrıl hozzájárulás a NATO kollektív védelméhez.7 Mindezen feladatok 

teljesítése azonban csak a reális veszélytényezık felmérése eredményeit felhasználva 

prognosztizálható védelmi szükségletek alapján rendelkezésre bocsátható anyagi-

pénzügyi források mentén képzelhetı el. E kitétel természetesen vonatkozik a 

NATO-ban vállalt kötelezettségekre is. 

 

További alapdokumentumnak tekinthetı a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági 

Stratégiája (NBS), amely elsı ízben a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági 

stratégiájáról szóló 2144/2002. (V.6.) Korm. határozattal került kiadásra. Az NBS 

módosítására hazánk Európai Unióhoz (EU) való csatlakozása8 okán került sor, az új 

szövegezés kiadására a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 

                                                 
7 A határozat fegyveres erıket említ, amely 1998-ban a Magyar Honvédséget és a Határırséget 
foglalta magába. Az Alkotmány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
módosításáról szóló 2004. évi  CIV. törvény 4. § (2) bek. alapján, 2005. január 1-jén történt módosítását 
követıen a fegyveres erık fogalma megszőnt, amely idıponttól kezdve a haza védelmének alapvetı 
feladata a Magyar Honvédség kötelezettségévé vált. 
8 A csatlakozásra a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög 
Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a 
Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a 
Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az 
Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett 
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt 
Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 
Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a 
Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló szerzıdés kihirdetésérıl 
szóló 2004. évi XXX. törvény kihirdetésével került sor. 
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2073/2004. (IV.15.) Korm. határozattal történt meg. A joganyag mellékletének III.1.1. 

és IV. pontjában megfogalmazottak rögzítik, hogy: „…A NATO tevékenységében a 

hagyományos védelmi feladatok és képességek megırzése mellett egyre nagyobb 

szerepet kap az euro-atlanti térségben, valamint az azon kívül jelentkezı válságok kezelése 

[…]. Folyamatosan megújuló erıfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megfeleljen a 

szövetségesi együttmőködésbıl fakadó, különösen a katonai mőveletek végrehajtásához 

szükséges […] katonai elvárásoknak, […] és biztosítsa a szövetségi döntések […] 

végrehajtás[á]hoz szükséges forrásokat és közjogi feltételeket. Katonai-védelmi oldalról […] 

érdemi hozzájárulásra törekszik a szövetségi missziók teljes spektrumában, beleértve az euro-

atlanti térségen kívül végrehajtott expedíciós mőveletekben való részvételt is, és biztosítja, 

hogy a magyar haderı kellı idıben és megfelelıen kiképzett és felkészített erıkkel 

tudjon hozzájárulni a […] koalíciós mőveletekhez. […] Magyarországnak rendelkeznie kell 

a NATO keretei között folytatott kollektív védelemhez és a szövetségesek kollektív 

védelméhez szükséges katonai képességekkel, valamint a szövetségesek részvételével zajló 

válságkezelı és békefenntartó mőveletekben és a katasztrófaelhárításban való 

részvételhez szükséges képességekkel. Magyarországnak képesnek kell lennie az Európai 

Unió keretében folyó válságkezelı tevékenységben való részvételre is. A Honvédségnek 

rendelkeznie kell rugalmasan alkalmazható, expedíciós mőveletekre is igénybe vehetı, a 

szövetséges erıkkel együttmőködni képes, gyorsan telepíthetı és fenntartható 

erıkkel, amelyek földrajzi korlátozás nélkül alkalmazhatók a válságövezetekben. […] 

A cél egy mőködési filozófiájában új, a vállalt szövetségi kötelezettségeket teljesíteni 

képes, finanszírozható, képességalapú és az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezetén belül 

tudatosan szakosodott haderı kialakítása […].” [6]. 

 

Az anyag – a korábbi dokumentumokhoz hasonlóan, azonban a szövetségi keretekben végzett 

fél évtizedes tapasztalatokat is már elemezve és kiértékelve – rögzíti a hagyományos 

védelmi képességek megırzésének szükségességét. Hazánknak hangsúlyt kell 

fektetnie továbbá a – NATO együttmőködés keretében elvárt – megfelelı katonai 

képességek kialakítására és fenntartására, amely a megfelelı kiképzést, felkészítést és 

a kötelezettségeket teljesíteni képes, finanszírozható haderıt feltételez. A 

képességfejlesztés eredményeként a Honvédségnek egy sokoldalúan, rugalmasan és 

hatékonyan alkalmazható, a NATO koalíciós feladatok végrehajtásán túl, nemzetközi 
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(Egyesült Nemzetek Szervezetet (ENSz), Európai Biztonsági és Együttmőködési 

Szervezet (EBESz) és EU) együttmőködésre is képes szervezetté kell válnia. 

 

A honvédelem rendszere átalakításának egyik legfıbb jogi alapjául a honvédelemrıl 

és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény szolgál.9 A jogszabály 47. § 

(1) bek. b) pontja alapján került megalkotásra a Magyar Honvédség további 

fejlesztési irányairól szóló 51/2007. (VI.6.) OGY határozat. A joganyag 3. és 6. pontja 

megfogalmazza, hogy a Honvédség: „…hosszú távon (10-15 év alatt) […] a már elért 

eredményekre alapozva legyen képes […] az ország határain kívül folytatott mőveletekben 

egyidejőleg egy dandár mérető erı hat havi harci és egy zászlóalj mérető erı tartós 

(hat hónapon túli) nem harci körülmények közötti alkalmazására; vagy egy zászlóalj 

mérető erı tartós (hat hónapon túli) harci és egy zászlóalj mérető erı tartós (hat 

hónapon túli) nem harci jellegő tevékenységére. […] A haditechnikai fejlesztés során 

fokozatosan végre kell hajtani az elavult, gazdaságosan rendszerben nem tartható 

technikai eszközök cseréjét. Az új beszerzések során a korszerőség, a hosszabb távú 

rendszerben-tarthatóság, a gazdaságos üzemeltetés, a könnyebb szállíthatóság, a védettség, 

valamint a környezet és a természet védelmének szempontjait kell figyelembe venni. […].” [7].  

 

Érzékelhetı, hogy a védelmi képességek fokozatos erısödésének általános 

kritériuma, mint mennyiségi mutató mellett – az ország tehervállaló képességének 

tükrében – fokozatosan tisztázódnak a minıségi mutatók is, egyúttal konkretizálva a 

mőszaki-technikai oldalról megfogalmazódó igényeket is. Ezen elvárások 

lényegében a törvényhozás szintjén10 is folyamatosan megjelennek. 

 

                                                 
9 A jogszabály 2004. november 16-án került kihirdetésre. A preambulum jól érzékelteti az 1999-2004 
között lezajlott változásokat, hiszen megfogalmazza, hogy a törvény megalkotása: „A Magyar 
Köztársaság függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerzıdésekben rögzített határainak, lakosságának 
és anyagi javainak védelme érdekében, az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezetében betöltött tagságából fakadó 
kötelezettségek teljesítése érdekében, a szomszédos és más országokkal való jogegyenlıség és egymás érdekeinek 
kölcsönös tiszteletben tartása alapján, az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának elvét követve, más 
államok ellen irányuló erıszak alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstıl tartózkodva, […] az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a szövetségi és más nemzetközi szerzıdésekben foglaltaknak 
megfelelıen…” történik meg [8]. 
10 Az Országgyőlés által hozott határozatok nem jogszabályok, azonban a törvényhozási 
mechanizmus rendszerében megalkotott egyéb írásos anyagok minden esetben – az ország életével 
kapcsolatosan megfogalmazódó – stratégiai problémákat, kérdéseket dolgoznak fel. 
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A témakörrel összefüggı további releváns jogszabálynak tekinthetı a Honvédség 

Összhaderınemi Doktrínája (ÖHD),11 amely a honvédelemrıl szóló 1993. évi CX. 

törvény12 41/B. § (4) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján elsı ízben az MH 

Összhaderınemi Doktrína címő fınökségi kiadvány hatályba léptetésérıl szóló 

128/2002. (HK 28.) HVK vezérkari fınöki intézkedéssel jelent meg.13 Ennek 

módosítására, aktualizálására fél évtizeddel késıbb került sor14 a 2004. évi CV. 

törvény 52. § (1) bek. f) pontja alapján kiadmányozott, az MH Összhaderınemi 

Doktrína 2. kiadás hatályba léptetésérıl és kiadásáról szóló 146/2007. (HK 2/2008.) 

HM utasítás révén. 

 

Az ÖHD lényegében összefoglalja a haderı alkalmazásának, mőveleti 

végrehajtásának, irányításának és vezetésének alapelveit, általános szempontjait és 

követelményeit. Szerepe tehát alapvetı az országvédelmi, hazánktól nagy 

távolságban végrehajtott, a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos, illetıleg a 

természeti katasztrófák következményeinek felszámolását célzó mőveletek 

megalapozott elıkészítésében, a katonai jellegő tevékenységek hatékony 

irányításában és vezetésében, 15 illetve eredményes végrehajtásában. A honvédelmi 

célok elérése három küldetés és a hozzájuk rendelt tizenhárom fı 

feladatcsoportokban foglaltak teljesítésén keresztül valósul meg, úgymint [9]: 

 

a) Magyarország és a NATO fegyveres védelme: 

aa) országvédelem; 

ab) a NATO együttes (közös) védelmében való részvétel; 

ac) a NATO ILR-ben16 végzett légtérvédelmi és légtérrendészeti feladatok; 

                                                 
11 Ált/27. szakutasítás. A doktrína nem más, mint tanok, tudományos elméletek rendszere. 
12 A jogszabályt a 2004. évi CV. törvény 209. § (4) bek.-e hatálytalanította. 
13 A doktrína 2002. december 6-án jelent meg. 
14 A második kiadás 2007. december 15-én lépett hatályba. 
15 A Magyar Nagylexikon alapján: a vezetés „…az intézményen belüli hierarchia keretében szabályozott és 
megvalósuló tevékenység; tartalma: a rendelkezések és utasítások kiadásának, a végrehajtás megszervezésének és 
ellenırzésének, szükség esetén a megfelelı szankciók alkalmazásának joga, illetve az ezen alapuló gyakorlat. 
[…].” [10]. Az irányítás „…a hierarchikus igazgatásban az irányítás alapja az, hogy a felettes szerv hatásköre 
magában foglalja az alárendelt szerv hatáskörét is. Ezek elválasztása a hierarchikus igazgatásban egyszerő 
technikai munkamegosztás. […] Az irányítás jogi és nem jogi eszközök alkalmazásával valósul meg. […] Az 
irányításhoz az alárendeltre irányuló széles körő ellenırzési jogosultság is társul. […].” [11]. 
16 ILR: Integrált Légvédelmi Rendszer. 
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ad) a terrorizmus elleni harc katonai feladatainak végrehajtása; 

ae) a befogadó nemzeti támogatás (BNT) katonai feladatai; 

b) Hazánk biztonsági érdekeinek nemzetközi képviselete: 

ba) részvétel a NATO és az EU katonai mőveleteiben; 

bb) két vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai 

feladatok; 

c) Egyéb védelmi feladatok: 

ca) információszerzés, információfeldolgozás, és információvédelem; 

cb) a katasztrófavédelem feladataihoz való hozzájárulás; 

cc) tőzrendészeti feladatok; 

cd) kutatás-mentés; 

ce) a szükségállapot rendszabályai bevezetésének katonai feladatai; 

cf) protokolláris feladatok.  

 

A Honvédség képességei – fenti célok elérése érdekében történı – alakításának hosszú 

távú céljai változatlanok. Ezen belül a legfontosabb célkitőzés a haderıreformnak a 

NATO és az EU más tagállamaiban zajló transzformációs átalakítási folyamatával17 

összhangban történı kiteljesítése és végrehajtása. Ezen belül – elsısorban az expedíciós 

jelleg erısítése kapcsán – prioritást élvez a telepíthetı tábori vezetés-irányítási 

rendszerek fejlesztésének folytatása oly módon, hogy azok alapul szolgáljanak, 

illetve illeszthetık legyenek a kialakítandó hálózatközpontú hadviselés 

képességéhez. 18 

 

                                                 
17 A transzformációs folyamatok célja, hogy a szervezet- és feladatrendszer korrekciójával a 
megváltozott kihívásokra a NATO képes legyen optimális válaszokat adni. 
18 Az úgynevezett magas intenzitású hadmőveletekben résztvevı szárazföldi csapatok hatékony 
alkalmazása megköveteli az egyidejő támogatást a levegıbıl, az őrbıl, tengerrıl és a távoli 
harcvezetési központból. Mindehhez olyan, egymással haderınemi szinten is összekapcsolt 
számítógép hálózatokra épülı integrált érzékelı–döntéshozó–végrehajtó információs rendszerre, 
vagyis számítógépes információs hálózatra van szükség, amely lehetıvé teszi az ilyen típusú 
támogatást. Ez a hálózat képezi a hálózatközpontú hadviselés gerincét. A korszerő katonai 
mőveletekben igényként jelent meg, hogy a saját erık a feladatuk végrehajtásához szükséges 
valamennyi fontos információhoz valós idıben, a megfelelı tartalomban és felhasználható formában 
legyenek képesek hozzáférni [12]. 
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Az ÖHD-ban rögzített elvek okán, megítélésem szerint, a hírrendszerrel kapcsolatos 

stratégiai elvárások feltárása és tisztázása folyamatában nem nélkülözhetı a vezetés 

és irányítás kérdéskörének – híradó és informatikai szakmai aspektusból történı – 

áttekintése, rövid vizsgálata. Hazai katonaszakmai körökben, tárgyi témában 

lényegében már másfél évtizeddel ezelıtt megfogalmazódott, hogy: „Az információ 

szerepének felértékelıdése megváltoztatta a haditevékenységek tartalmát, ezáltal beépült a 

tőzerı, manıverezıképesség és védettség mellé, mint a fegyveres erık egyik lehetısége. […] 

Rohamosan változó világunkban az eseményekre megfelelı idıben, pontosan kell 

reagálni. Ez a katonai információk továbbítása területén rugalmasságot, 

érzékenységet és elégséges, reális idejő kapacitásokat feltételez, amit csak a (szervezeti 

és technikai szempontból) legtökéletesebb rendszerek képesek felkínálni. […] A vezetéshez 

szükséges információ győjtését, feldolgozását és elosztását úgy kell végezni, hogy 

maximálisan elısegítse mind békeidıszakban, mind konfliktusok esetében és a háborúban a 

tevékenységek hatékonyságát, a személyi állomány és anyagi eszközök megóvását.” [13]. 

 

A valósidejő és hiteles információkhoz való hozzáférés szükségessége, illetıleg 

lehetıségének megteremtése az ország szövetségi rendszerekhez való csatlakozása, 

illetve azokkal történı együttmőködése során a katonai közérdeklıdés 

középpontjába került, amely egyúttal fokozatosan átalakította a vezetéssel és 

irányítással kapcsolatosan korábban kialakult és alkalmazott fogalomrendszereket. A 

vonatkozó szakirodalom e folyamatokat jól tükrözi vissza, leszögezve: „…a NATO 

híradó terminológiájából a C2, C3 kifejezésnél […] két szélesen elterjedt és elfogadott, eltérı 

tartalmú értelmezés van. A NATO értelmezéső C3, angol nyelven a „Consultation Command 

and Control”, magyarul a Konzultáció, Vezetés és Irányítás kifejezést takarja. Tartalmát 

tekintve nem azonos a másik C3, azaz angol nyelven a „Command Control and 

Communications”, magyarul Vezetés, Irányítás és Kommunikáció kifejezéssel. […] 

Magyarországon […] a klasszikus vezetés fogalomkörét keverték össze, a vezetési 

mechanizmust automatikus adatfeldolgozással, megjelenítéssel, tárolással 

támogató technikai rendszerrel, amely tény, hogy a vezetési és irányítási rendszer 

alrendszere. […] A NATO, mint politikai szervezet konzultál, megbeszél, megoldást keres.19 

                                                 
19 NATO C3 Testület (NC3B) [14]. 
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Ezért van az, hogy a konzultációt helyezi elıtérbe, de […] olyan (NATO) C3 technikai 

rendszer felhasználásával valósítja meg, amelyben túlsúlyos a globális, statikus, konzultáció 

lefolytatására alkalmas elem. A másik, a nemzeti C3 egy országon belüli hadászati, 

hadmőveleti, harcászati vezetési és irányítási információs rendszereket takar, amelyekben a 

statikus és mobil elemek egyaránt megtalálhatók és alapvetı feladata a katonai mőveletek 

támogatása.” [15]. 

 

Napjainkban a vezetést és irányítást tehát egymással szoros kapcsolatban levı, de 

nem szinonim fogalmaknak kell tekinteni [16]. A vezetés jelen van a katonai 

hierarchia minden szintjén és funkcionális területén. A funkcionálisan elkülönült 

katonai erık egységes alkalmazását a parancsnokok (vezetık) a törzseik 

támogatásával, kommunikációs és döntéshozatali folyamatok, parancsok, 

intézkedések, az együttmőködés megszervezése és a végrehajtás ellenırzése útján 

valósítják meg. A katonai vezetés az adott idıszakban érvényben levı, az ország 

védelmi helyzetére vonatkozó jogi szabályozás alapján megvalósuló béke- vagy 

háborús vezetés, az alárendeltek befolyásolásának folyamata a feladat eredményes 

végrehajtása érdekében. Hatáskör és felelısség, amelyet az egyszemélyi 

parancsnokra ruháznak a célkitőzések meghatározása, a szervezetek struktúrájának 

és állományának kialakítása, hatékony mőködtetése, a tevékenységek szabályozása 

és irányítása céljából. Lényege a parancsnoki akarat és szándék megvalósítása. 

Magába foglalja az alárendelt erık alkalmazásának jogkörét és a felelısséget a feladat 

sikeres teljesítése érdekében. A vezetési folyamat összetevıi: 

 

a) információgyőjtés; 

b) információszelektálás; 

c) szintetizálás; 

d) célkitőzés; 

e) tervezés; 

f) döntés; 

g) szervezés; 

h) irányítás; 
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i) ellenırzés; 

j) értékelés (eredménymérés). 

 

A vezetés operativitása a gyorsaságban, rugalmasságban, gyakorlatiasságban, és 

végül, összességében a vezetés hatékonyságában nyilvánul meg. A vezetés 

operativitása elérésének feltételei: 

 

a) magas szintő törzskultúra; 

b) a szükséges számvetések és okmányok20 kidolgozása; 

c) optimális munkamódszerek alkalmazása; 

d) egyszerő, egyértelmő parancsok, intézkedések; 

e) a vezetési eszközök, az információs eszközök, híradó és informatikai eszközök 

magas szintő alkalmazása. 

 

A vezetéssel szemben azon hatáskör,21 amelyet a parancsnok az alárendelt 

szervezetek tevékenységének egy része vagy megerısítı erık felett gyakorol nem 

más, mint az irányítás, ami egyúttal tevékenységi folyamatnak tekinthetı. Ennek 

során a parancsnok a törzse bevonásával szervezi, koordinálja az alárendeltjei és a 

megerısítı erıi tevékenységét. Az irányítás általában elıre kialakított22 eljárásokat 

jelent a híradó és informatikai, illetıleg információs rendszerek23 széleskörő 

alkalmazásával. 

 

Az elmúlt két évtizedben a vezetés-irányítási rendszerek jelentısége a szövetségben 

tehát felértékelıdött, így ezzel egyidejőleg a kérdéskör hazánkban is – elsısorban a 

magyar tábori rendszerek mőszaki-technikai és erkölcsi avultsága miatt – központi 

jelentıségővé vált [17], amely tényt mind a szakirodalom, mind az ÖHD alátámaszt. 

Magyarország a korábbi katonai szövetségi rendszer által rendszeresített 

technológiát, vagyis az egységes elgondolások alapján fejlesztett, gyakorlatilag 

                                                 
20 Tervek, intézkedések, parancsok. 
21 Illetıleg együttjáró felelısség. 
22 Szabványosított, tipizált. 
23 Funkcionálisan összetartozó, egységes szabályozás és irányítás hatálya alá tartozó, szervezett 
információs tevékenységek, folyamatok összessége. 
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azonos típusú, azonos gyártmányú, azonos interfésző eszközöket alkalmazva 

korábban nem szembesülhetett a különbözı nemzetek által gyártott rendszerek, 

eltérı szabványok, eltérı protokollok, interfészek, vagy eltérı generációs, avagy 

technológiájú rendszerek koalíciós környezetben történı rendszerbekapcsolásának 

problematikájával. E mellett, a korábbi katonai tömbök24 hadistratégiái is eltérıek 

voltak. A VSz tagállamai a mozgáscentrikus hadikultúra elkötelezett hívei voltak, 

amíg a NATO tagországok gondolkodásmódja elsısorban az anyagcentrikusságra 

koncentrált. Ezekbıl kifolyólag az elıbbi esetében a fı hangsúly a támadásra 

terelıdött, utóbbinál a védelem, az ellenség kifárasztása jelentette a stratégiai célt. A 

mozgáscentrikus elven mőködı szervezetek a hadmőveleteket fı- és 

mellékhadmőveletekre osztották, így a fontosabb irányokban a várható 

információáramlás mértéke is nagyobb volt. Az anyagcentrikus elméletben nem 

léteztek kiemelt irányok, így az információáramlás valószínősíthetı nagyságát a 

harctér minden irányában homogénnek képzelték el [18]. A vezetés és irányítás 

nyugati kultúrkörben elterjedt elméletének, illetıleg továbbfejlıdı változatának 

hazai szakirodalmi gyakorlati adaptációja lényegében megalapozottá teszi a 

gyakorlati alkalmazáshoz szükséges technikai alrendszer kialakításának, illetıleg a 

rendszeresített alrendszer átalakításának szükségességét is.25 

 

A szakirodalmi témakutatás szempontjából legújabb, ugyanakkor kiemelkedı 

jelentıséggel bíró jogszabálynak tekinthetı a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai 

Stratégiájáról szóló 1009/2009. (I.30.) Korm. határozat. A határozat összeállítói 

leszögezik, hogy a Honvédség alkalmassá vált jelen század kihívásaiból adódó, 

újszerő, magasabb követelményeket támasztó katonai feladatok teljesítésére. A 

Honvédség fı feladataival, alkalmazásának várható körülményeivel, a szükséges 

képességeivel, illetıleg a haderıfejlesztési célokkal kapcsolatosan a joganyag 12., 18-

                                                 
24 NATO, illetıleg a VSz (Varsói Szerzıdés Szervezete). 
25 A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési 
dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII.8.) Korm. határozat 1. a) és c) pontja 
alapján a honvédelmi miniszter: „a) a 10 éves stratégiai tervek fı irányairól készítsen elıterjesztést a 
Kormány részére, amelyben térjen ki a biztosítható NATO és EU haderı-hozzájárulásokra is; […] c) a NATO 
védelmi áttekintési eljárás lezárultával a magyar haderı-fejlesztési terveket és elgondolásokat érintı szövetségi 
megítélésrıl rendszeresen tájékoztassa a Kormányt.” [19]. A joganyag tehát egyértelmően utal a technikai 
modernizáció szükségességére. 
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20. és 27. pontjai a következıket fogalmazzák meg: „…alapvetı feladata, hogy teljes 

szervezetével és képességeivel az ország függetlenségét és területi sérthetetlenségét 

védelmezze, alapvetıen szövetségi keretekben, de a szövetséges erık beérkezéséig önállóan is 

tevékenykedve. […] Napjaink, és nagy valószínőséggel a jövı konfliktusai egyre inkább 

aszimmetrikusak.26 […] A katonai mőveletek összetettsége tovább növekszik, amelyeket szinte 

kivétel nélkül többnemzeti, összhaderınemi keretek között hajtanak végre. […] Az elkövetkezı 

idıszakban […] fokozottan kell fejleszteni a szárazföldi erıt, [azonban a] Magyar 

Köztársaság […] nem törekszik a katonai képességek teljes spektrumának kialakítására. […] 

Képességalapú haderıfejlesztést kell megvalósítani, amely lehetıvé teszi a hatékony reagálást a 

biztonsági környezet változásaira. A hadfelszerelés fejlesztésének legfontosabb feladatai: a 

tábori híradó és informatikai rendszerek rendszerszemlélető fejlesztése, a 

hálózatalapú mőködés kialakításának biztosításával;” [20]. 

 

Általánosan megállapítható, hogy a – vertikális tagozódás szempontjából alsóbb szintő 

szabályozónak tekinthetı – joganyag szövegezése minden tekintetben alátámasztja a 

magasabb szintő jogszabályokban – a vizsgált témakör tekintetében – megfogalmazott 

stratégia célokat, hiszen a Kormány tárgyi határozat révén konkrét feladatokat 

(cselekvési programokat) határoz meg az érintett szaktárcákat vezetı miniszterek 

részére. Egyértelmőnek tekinthetı, hogy az elkövetkezendı idıszakban a 

szárazföldi haderınem katonai képességeinek fejlesztése során elınyben kell 

részesíteni a vezetés-irányítási funkciókat kiszolgáló tábori híradó és informatikai 

rendszerek továbbfejlesztését. 

 

A vizsgálatok zárásaként, a teljes – stratégiai jellegő – jogi spektrum utolsó eleme 

egyikének tekinthetı a honvédelmi tárca 2009. évi fı feladatainak és a 2010-2012. 

évi tevékenysége fı irányainak meghatározásáról szóló 9/2009. (I.30.) HM 

utasítás.27 A tárca feladatai sorában, a 23. §-ban a következık kerültek 

megfogalmazásra: „A híradó és informatikai biztosítás keretében elsıdleges prioritással 

                                                 
26 A konfliktusok aszimmetrikus jellege egyrészt az abban résztvevı egyik fél nem állami, nem legitim 
státusát jelöli, másrészt pedig az alkalmazott haditechnikai eszközök minıségének és mennyiségének 
össze nem vethetıségével függ össze [21]. 
27 A határozat a 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bek. f) pontjában megfogalmazott felhatalmazás alapján 
került kiadásra. 
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kell kezelni: a telepíthetı tábori híradó-informatikai rendszer program keretében 

elıirányzott feladatok végrehajtását; a hálózat alapú hadviselés követelményeinek 

érvényre jutását;” [22]. Érzékelhetı, hogy a szakminiszter utasítása teljes összhangban 

van a törvényhozás és a kormányzat aktuális stratégiai céljaival, azok – aktuális 

bontásban – a tárca általános szakfeladatai mellett a további feladatrendszer részeivé 

váltak. 

 

Az alfejezetben rögzítetteket röviden összegezve és értékelve 

megállapítható, hogy:  

 

1) a tábori hírrendszerrel, mint a katonai szervezetek vezetés-irányítási 

rendszerének technikai alrendszerével kapcsolatos stratégiai elvárások az 

elmúlt két évtizedben jelentısen megváltoztak. A jelenlegi helyzet 

ellentmondásos, hiszen a technikai modernizáció vontatottan, csak néhány 

részterületet magába foglalóan zajlott le [23], azonban a hírrendszer 

alkalmazásával összefüggı szabályozók (szakutasítások) többsége – újabbak 

kiadása nélkül – visszavonásra kerültek. Ezen állításom eklatáns példája a 

szárazföldi csapatok híradásszervezési elveire és követelményeire 

szakutasítás28 kiadásáról szóló 057/1983. (HK 08.) MN híradófınök 

intézkedés, amely az egyes szükségtelenné vált rendelkezések hatályon kívül 

helyezésérıl szóló 39/2003. (HK 10.) HM utasítás alapján vesztette érvényét.29 

Tekintettel arra, hogy a korábbi tábori technikai alrendszerek napjainkban is 

alkalmazás alatt (rendszerben) állnak, ezért a Magyar Honvédség híradó és 

informatikai szakállományának egyrészt továbbra is szükségszerő a 

szakutasításban foglalt elveket és követelményeket szolgálatuk során 

figyelembe venni,30 másodsorban azokat a kiképzés és oktatás során 

alkalmazni;31 

                                                 
28 Röviden: Hír/126. szakutasítás, amely 20 éven át volt hatályban, mindvégig ideiglenes jelleggel. 
29 Az utasítás 2003. május 1-jén lépett hatályba. 
30 A gyakorlati alkalmazásra példa az 1. számú mellékletben található szakintézkedések. 
31 Oktatási felhasználásra példa: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor: A lövészdandár híradása c., tavaly 
megjelent ZMNE BJKMK Híradó Tanszék egyetemi jegyzet, amelynek 53. oldalán a Hír/126. 
szakutasítás, mint felhasznált irodalom egyértelmően feltüntetésre került. 
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2) a jogszabályok tagállami (elsısorban: EU, NATO, illetıleg EBESz, ENSz) 

viszonylatban feltételezik egyrészrıl katonai erı fenntartását és fejlesztését, 

másrészrıl olyan erı fenntartását, amely egyénileg, de elsısorban kollektív 

módon is képes egy fegyveres támadással szembeni küzdelem sikeres 

megvívására. Harmadrészt, feltételezik továbbá, hogy hazánk részt vállal 

expedíciós (egy dandár mérető erı hat havi harci és egy zászlóalj mérető erı 

tartós [hat hónapon túli] nem harci körülmények közötti alkalmazására; vagy 

egy zászlóalj mérető erı tartós [hat hónapon túli] harci és egy zászlóalj mérető 

erı tartós (hat hónapon túli) nem harci jellegő tevékenységére), illetıleg 

katasztrófaelhárítási (katasztrófavédelmi, valamint –felszámolási) feladatok 

végrehajtásában. Mindezen feladatok teljesítése azonban csak a reális 

veszélytényezık felmérése eredményeit felhasználva prognosztizálható 

védelmi szükségletek alapján rendelkezésre bocsátható anyagi-pénzügyi 

források mentén képzelhetı el; 

 

3) szövetségi tagságainkkal egyidejőleg a vezetés-irányítás hazai 

elméletrendszere átalakulóban van, a szakirodalom alapján megfigyelhetı e 

folyamattal kapcsolatosan kialakult bizonytalanságok. Ennek ellenére 

leszögezhetı, hogy a rendszer egyik sajátja a vezetési eszközök, az 

információs eszközök, híradó és informatikai eszközök magas szintő 

alkalmazása. A szövetségi eljárásrend alapján kialakuló rendszer technikai 

támogatása tehát elsırendő, ezért megfogalmazódott, hogy a szárazföldi 

haderınem katonai képességeinek fejlesztése során elınyben kell 

részesíteni a vezetés-irányítási funkciókat kiszolgáló tábori híradó és 

informatikai rendszerek továbbfejlesztését. 

 

1.2. Általános szakmai követelmények 

 

A hazai tábori hírrendszerrel kapcsolatos stratégiai elvárások az elmúlt két 

évtizedben tehát megváltoztak, amely lényegében megfigyelhetı a hírrendszer 
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definíciójának változásán keresztül is. A korábbi, közel húsz esztendın keresztül 

hatályban levı Hír/126. szakutasítás a hírrendszert – általánosan – a következık 

szerint határozta meg: „…egy adott katonai szervezet vezetési rendszerében a híradó 

terv szerint telepített híradó erık és eszközök összessége. Rendeltetése az adott 

katonai szervezet vezetéséhez szükséges információcsere lehetıségének biztosítása.” 

[24]. 

 

Egy korábbi, illetıleg továbbfejlesztett NATO értelmezés (AAP-3132) szerint a 

vezetési-irányítási funkciókat kiszolgáló híradó és informatikai rendszerek 

definíciója napjainkban nem más, mint: „[…]: „Információtovábbítási funkciók 

megvalósítására kialakított eszközök, módszerek, eljárások – amennyiben 

szükséges – üzemeltetı személyzet összessége.” […] A távközlés és informatika 

konvergenciája, összefonódása egyre szorosabb […], melyeket az AAP-31 C4-ként említ. A 

C4:33 „doktrínák, eljárások, szervezeti struktúrák, személyi állomány, eszközök, 

berendezések és híradás integrált rendszere, amelynek rendeltetése a parancsnokok 

támogatása a vezetés és irányítás megvalósításában a katonai tevékenységek 

során.”[…].” [25]. 

 

Napjaink hazai megközelítésben, – a tábori hírrendszert is meghatározó – szakmai 

alapvetéseket az ÖHD alapján összegezve leszögezhetı [26], hogy a (nemzeti) híradó 

és informatikai rendszer (NHíIR)34 a különbözı vezetési szintek tevékenységéhez 

szükséges, rugalmasan változtatható, egységes elvek, módszerek és tervek alapján 

létrehozott, feladat, hely és idı szerint koordinált híradó és informatikai eszközök, 

eljárások, valamint az információs tevékenységeket végrehajtó szakállomány 

összessége. Érzékelhetı, hogy a definíció komplexebbé vált, ugyanakkor megjelent 

egy speciális szakállomány kategória, az információs tevékenységet végrehajtó 

állomány. Ennek meghatározásához felhasználva a progresszív katonai 

szakirodalmat elmondható, hogy az informatikai szolgáltatásoknak két alapvetı 

                                                 
32 NATO Glossary of Communication and Information Systems Terms and Definitions. 
33 C4: Command, Control, Communication and Computer System. 
34 A kérdéskört alapjaira csupaszítva, véleményem szerint az NHíIR a békeállapotban és az attól eltérı 
idıszakokban is üzemelı Honvédség stacioner híradó és informatikai rendszerére, valamint a 
különbözı katonai mőveletek idıszakában telepített és üzemeltett tábori hírrendszerre osztható fel. 
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csoportja van, úgymint információszolgáltatás, illetve információs funkciók, 

tevékenységek megvalósítása, vagy támogatása. Az egyes információs funkciók, 

tevékenységek megvalósítására irányuló informatikai szolgáltatások (informatikai 

eszközökkel történı információszerzés, tárolás, továbbítás, elıállítás, vagy 

rendelkezésre bocsátás) eredményüket tekintve szintén a vezetési és mőködési 

folyamatok számára szükséges információkat szolgáltatnak. Ezek jó része általában 

hagyományos módon és eszközökkel is megvalósítható lenne, csak alacsonyabb 

hatékonysággal, hosszabb idı alatt, kisebb pontossággal, vagy jelentısebb erıforrás 

felhasználással, ami elégtelen lehet a szervezeti információigények kielégítésére, 

illetve verseny vagy konfliktusos helyzetben nem biztosítja a versengı vagy 

szembenálló felekkel szembeni információs fölény kialakítását és fenntartását [27]. A 

szakállomány tehát az eszközökkel történı információszerzést, tárolást, továbbítást, 

elıállítást, illetıleg rendelkezésre bocsátást hajt végre. 

 

Az NHíIR tehát napjainkban az összhaderınemi parancsnok vezetés-irányítási 

rendszerének egyik fontos eleme, amely az információ (adat) győjtésére, 

továbbítására, feldolgozására, tárolására, megjelenítésére és védelmére szolgál. Az 

NHíIR a vezetés-irányítási rendszer tevékenységein belül az információcsere, a 

döntéselıkészítés és a döntéstámogatás fontos elemei. A híradással és 

informatikával szemben megfogalmazódó általános követelmények [28]: 

 

a) hitelesség;35 

b) szabványosság;36 

c) kompabilitás;37 

d) interoperabilitás;38 

                                                 
35 Azon képesség, amely meghatározott módon biztosítja az információk áramlását, feldolgozását a 
híradó és informatikai rendszeren belül. 
36 A rendszerek összekapcsolhatósága megköveteli azok illesztési felületeinek, berendezéseinek 
szabványosítását. A szabványosítás a kompatibilitás, interoperabilitás, felcserélhetıség és az 
azonosság szintjén valósul meg. 
37 Egy, vagy több elemének, darabjának vagy alkatrészének azon képessége, amely biztosítja, hogy 
ugyanabban a környezetben való telepítésük, mőködtetésük egymást nem zavarja. 
38 A rendszer azon képessége, amely alapján szolgáltatásokat tud átadni, illetıleg fogadni más híradó 
és informatikai rendszerektıl, lehetıvé téve az így felcserélt szolgáltatások felhasználását a különbözı 
rendszerek hatékony együttmőködése során. 
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e) felcserélhetıség;39 

f) azonosság;40 

g) reagálóképesség;41 

h) megbízhatóság;42 

i) szilárdság;43 

j) idıbeniség;44 

k) rugalmasság;45 

l) mobilitás.46 

 

Az alkalmazott definíció alapján az NHíIR magába foglalja a híradó és informatikai 

eszközállományt,47 az eszközöket mőködtetı rendszer- és az alkalmazói feladatok 

ellátását elısegítı alkalmazói szoftvereket, az üzemeltetési és alkalmazási eljárásokat, 

                                                 
39 A rendszer azon képessége, amelynek jellemzıje, hogy két vagy több rendszer, berendezés fizikai és 
funkcionális tulajdonsága kivitelben és mőködésben egyenértékő egymással. Maga a rendszer vagy 
berendezés – a szabályozás kivételével – átalakítás, módosítás nélkül felcserélhetı egymással. 
40 A hasonló és felcserélhetıség jellemzıivel bíró rendszerekre és berendezésekre vonatkozó minıségi 
mutató, amely lehetıvé teszi, hogy más rendszerekre és berendezésekre kiképzett személy kiegészítı 
képzés nélkül képes azokat üzemeltetni, üzemben tartani, továbbá azonos javítóanyagok használhatók 
fel különbözı rendszerek, berendezések számára. 
41 Azonnali válaszképesség, amely biztosítja alternatív utak, tartalék rendszerek és berendezések 
elıkészítését, illetıleg fenntartását azzal a céllal, hogy azonnal legyenek képesek helyreállítani az 
összeköttetést a rendszer, berendezés kiesése, hibája esetén. 
42 Az a képesség, ami a rendszer rendelkezésére áll, annak érdekében, hogy amikor szükséges, úgy 
teljesítse feladatát, ahogyan azt tıle elvárják. 
43 Azon képesség, tulajdonság, amelynek révén bármely elıre prognosztizálható körülmény esetén 
képes az információ áramlásának, feldolgozásának és megjelenésének folyamatos, megszakítás nélküli 
fenntartása. 
44 A rendszer azon képessége, amely az információ továbbítását, átadását, feldolgozását, 
megjelenítését, továbbá a párbeszédek lefolytatását a felhasználó által követelményként 
megfogalmazott idın belül garantálja. 
45 A rendszer azon képessége, amelynek köszönhetıen a változó harctevékenységek körülményei 
között is minimális kiesés és késés nélkül alkalmazhatók a megváltozott helyzetre. A rugalmasság 
elérhetı az eszközfajták, valamint az eszközök számának csökkentésével, az eszközök 
szabványosításával és alternatív eszközök felhasználásával, a rendszer gondos tervezésével, a nem 
katonai hírközlı rendszerek, lehetıségek felhasználásával, mobil, szállítható híradó és informatikai 
rendszerek alkalmazásával, vagy elıre telepített rendszerelemekkel, amelyek a megfelelı idıben 
aktivizálhatók. 
46 A vezetésnek olyan rendszerrel kell rendelkeznie, amelynek mobilitása azonos, vagy meghaladja 
azon csapatok, hadrendi elemek vagy szervezetek mobilitását, amelyeket a rendszer támogat anélkül, 
hogy csökkenne az információcsere és információfeldolgozás minısége, mennyisége vagy 
folyamatossága. A mozgékonyság elérhetı a mikroelektronika és a modulrendszerő tervezés 
széleskörő alkalmazásával. 
47 Hardver. 
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a rendszerben rögzített, illetve továbbított adatokat, valamint az üzemeltetı személyi 

állományt. A rendszer felépítése (felosztása) a következı: 

 

a) a katonai felsıvezetés rendszere; 

b) a hadmőveleti és harcászati parancsnokságok és alárendeltjeik rendszere;48 

c) szakcsapatok (a híradó és informatikai támogatást végzı szervezetek); 

d) logisztikai rendszer. 

 

1.2.1. Az NHíIR megszervezésének alapelvei 

 

Továbbra is alapul véve az ÖHD-t, rendszerszemlélető módon – a felsıbb 

szintrıl az alsóbb szintek irányába – áttekintve a kérdéskört rögzíthetı, hogy békében az 

NHíIR a Honvédség stacioner rendszereire épül. Az üzemeltetés békeállománnyal, 

békeelhelyezési objektumokban történik, képessége elégséges a békevezetés, 

irányítás, kiképzés, fenntartás teljesítéséhez. Az állandó rendszer képes a készenlét 

fokozásának idıszakában, válságreagáló, katasztrófahelyzetek megoldásához 

szükséges mennyiségő kapacitás biztosítására. Alkalmas a készenlét fokozásával 

összhangban kiszolgálni a megnövekedett igényeket és a tábori hírrendszer 

csatlakozó vonalainak elıkészítése után történı fogadására. Támogatja a katonai 

felsıvezetés tervezési, irányítási tevékenységét, továbbá képes a nemzetközi 

kötelezettségekkel összhangban nemzetközi rendszerekhez csatlakozni. 

 

Békétıl eltérı idıszakban, a stacioner rendszer bázisán, kiegészítve a tábori 

hírrendszerrel, az NHíIR támogatja az összhaderınemi mőveletek tervezését, 

vezetését, egységes rendszerbe integrálja a haderınemek rendszereit. Megfelelı 

koordinációt és elıkészítést követıen képes a NATO erık rendszereinek esetleges 

csatlakoztatására. A vezetést és irányítást az NHíIR az alábbi viszonylatokban 

támogatja: 

 

a) az elöljáró és alárendelt parancsnokságok között minden szinten; 

                                                 
48 Vagyis a tábori hírrendszer. 
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b) a támogató és támogatott alakulatok parancsnokságai között; 

c) a szomszédos és együttmőködı csapatok között a hadmőveleti területen. 

 

A békétıl eltérı mőveletek esetében megkövetelt kapcsolatok létesítésének 

felelıssége és általános elvei: 

 

a) elöljárótól az alárendeltekhez; 

b) támogatótól a támogatotthoz; 

c) baloldali egységtıl a jobboldali egység felé. 

 

1.2.2. Az NHíIR alkalmazásának alapelvei 

 

Napjaink híradó és informatikai rendszereinek tekintetében az alkalmazási 

elveknek mind az összhaderınemi, mind a többnemzeti mőveletekben azonosnak 

kell lenni, tekintettel az 1.1. alfejezetben már ismertetett, hazánk számára 

jogszabályokban lefektetett jogok és kötelezettségek okán. A híradó és informatikai 

rendszerek alkalmazási jogosultsága és felelıssége tehát magába foglalja mindazon 

tevékenységeket, amelyek hatást gyakorolnak a parancsnokságok mőködési 

területén található híradó és informatikai rendszerekre (stacioner, illetıleg tábori 

hírrendszerekre). A rendszerek alkalmazásának specifikus elvei összhaderınemi, 

többnemzeti mőveletekben: 

 

a) elsıdlegesen híradó és informatikai eszközökkel ellátott összekötıcsoportok 

alkalmazása; 

b) korlátozott képességő híradó és informatikai hálózatok fejlesztése, bıvítése; 

c) az alkalmazási, mőködtetési elvek szabványosítása; 

d) közös információvédelmi eszközök és eljárások használata; 

e) a híradó és informatikai rendszerek alkalmazása során vezérelv, hogy azok a 

felhasználó tevékenységének támogatására kerüljön megtervezésre. A hálózatok 

alkalmazását tervezı személy prioritásokat állít fel és választ ki az egyedi 

összhaderınemi, haderınemi, fegyvernemi és szakcsapatok rendszereinek 
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képességébıl, és elıtérbe helyezi azt, amelyik támogatja a különbözı szükségleteket 

a konfliktusok megoldásának idıszakában; 

f) a rendszerek alkalmazást érintı legfontosabb irányelve, hogy az alkalmazás 

minden esetben kerüljön megtervezésre. A rendszer, a hálózat nagysága, képessége 

arányban kell, hogy álljon az alkalmazás szintjével. 

 

Az NHíIR-rel szemben támasztott egységes követelmények a következık szerint 

foglalhatók össze: 

 

a) támogassák a vezetést a katonai mőveletek teljes keresztmetszetében; 

b) támogassák a szervezett átmenetet békétıl eltérı állapotba; 

c) biztosítsák az adatok, szellemi termékek feldolgozását, továbbítását és terjesztését; 

d) biztosítsák a riasztási, értesítési adatok továbbítását, a képességet az elırejelzési 

információk, adatok elemzésére, feldolgozására; 

e) legyenek képesek a kiválasztott mővelet végrehajtásának követésérıl; 

f) biztosítsák a megerısítı, támogató erık vezetését, képességeik, anyagi erıforrásaik 

nyomon követését; 

g) támogassák a békétıl eltérı alkalmazásból békeállapotba történı átmenetet; 

h) legyenek képesek megvédeni a megszervezett hálózaton áramló információt, 

fizikailag magát a rendszert. 

 

A katonai mőveletek sikeres végrehajtása érdekében, az összhaderınemi 

kötelékparancsnokok felelıssége az NHíIR létesítése, alkalmazása és fenntartása 

kapcsán a következık szerint fogalmazható meg: 

 

a) a parancsnok felelıs a vezetés-irányítás érdekében létesítendı rendszer idıbeni 

megtervezéséért, a rendszer készenlétéért, védelméért és mindazon rendszabályok 

bevezetéséért, amelyek a rendszer mőködésének, fenntartásának, helyreállításának 

érdekében szükségesek; 

b) a parancsnok köteles rendszabályok bevezetésével meghatározni a létesítendı 

rendszer alkalmazását és üzemeltetését, amely magába foglalja az információk 
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győjtésének, továbbításának, rögzítésének, aktualizálásának, nyilvántartásának, 

archiválásának, feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának, hozzáférésének 

védelmének, valamint felhasználásának módját és idırendjét. 

 

A meghatározott elvi követelmények és felelısség alapján telepített NHíIR elméleti 

síkon alkalmas lehet a katonai mőveletek sikeres teljesítésének támogatására. Az 

eredményes végrehajtás feltételezi az NHíIR mindenidejő vezetését, amelynek 

során a következık figyelembe vételére van szükség: 

 

a) az NHíIR vezetése magába foglalja a hadmőveleti és üzemeltetést irányító 

funkciókat. A hadmőveleti vezetés a rendszer tervezı-szervezı tevékenységét 

foglalja magába, amely az irányító pontról történik. A rendszer üzemeltetésével49 

kapcsolatos tevékenység a hálózatfelügyeleti központból valósul meg; 

b) a rendszer vezetése érdekében a katonai felsıvezetés és a középszintő vezetı szerv 

állít fel és mőködtet híradó irányító és hálózatfelügyeleti szolgálatokat; 

c) az összhaderınemi mőveleteket támogató rendszerek az alá- és fölérendeltségi 

viszonyok figyelembevételével a katonai felsıvezetés szintjétıl a harcászati 

parancsnok szintjéig terjednek ki; 

d) az összhaderınemi mőveletek sikeres vezetés-irányítása az összhaderınemi, 

haderınemi vezetésen és a fegyveres, valamint az államigazgatási szervek 

együttmőködésén alapuló tevékenységek összessége. A haderınemek az 

együttmőködés megvalósítása céljából olyan híradó és informatikai rendszerekkel 

rendelkeznek, amelyek képesek az együttmőködésre rendelt más fegyveres 

testületek, országos vagy helyi államigazgatási szervek, parancsnokságok és törzsek 

között a szükséges mennyiségő és minıségő információ átadására és fogadására. 

 

Az alfejezetben rögzítetteket röviden összegezve és értékelve 

megállapítható, hogy:  

 

                                                 
49 Fenntartás, kiszolgálás. 
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1) a klasszikus, hírrendszerrel kapcsolatos fogalmi definíció megváltozására 

lényegében véve hazánk NATO-hoz való csatlakozását követıen néhány évvel 

került sor elsı ízben. A szövetségesi dokumentumok (szabványok, ajánlások), 

elvek figyelembe vételével az ÖHD 2. kiadása, 2007-ben már szakmailag 

árnyalt, korrekt módon határozta meg a híradó és informatikai rendszert, 

amelyet magam Nemzeti Híradó és Informatikai Rendszer, vagyis NHíIR 

néven illettem. Leszögezhetı azonban, hogy a doktrínán túlmenıen egyéb – 

részletes – hazai szabályozás nem készült el; 

 

2) a fejlettebb haditechnikai infrastruktúrával és ebbıl kifolyólag a hazaitól 

eltérı katonai, szakmai eljárásrenddel, gyakorlattal rendelkezı szövetséges 

országok révén a doktrína által a híradással és informatikával, mint szolgálati 

ággal (szakmával) szemben megfogalmazott általános követelmények és 

elvárások komplexebbé váltak, jellemzıen kiemelve a kompatibilitás és 

interoperabilitás részterületeit. A teljes rendszer elvi felépítésének alapvetı 

logikája gyökeresen nem tér el a korábban is alkalmazott elmélettıl; 

 

3) rendelkezésre állnak a nemzeti rendszerek megszervezésének és 

alkalmazásának alapelvei, amelyek már a jelenlegitıl eltérı, korszerő 

képességeket is feltételeznek50 a használatban levı híradó és informatikai 

rendszerekrıl. Megítélésem szerint e követelmények többségét elsısorban a 

stacioner rendszer képes teljesíteni, szemben a jelenleg rendszeresített tábori 

hírrendszerben alkalmazott alrendszerekkel, eszközökkel. Álláspontomat 

véleményem szerint alátámasztják mérvadó katonai szakértık is, akik 

leszögezték, hogy: „…a külföldi rendszerekkel történı együttes üzemeltetésben még 

igen sok a kompatibilitási, interoperabilitási probléma, valójában csak a digitális 

központok szintjén tekinthetı megoldottnak. […] A kompatibilitási problémák az 

eszközök sokrétőségébıl fakadnak (generációs különbségek, csatlakozásoknál eltérı 

fizikai kialakítások, eltérı adatátviteli eljárások, eltérı üzemmódok és képességek, 

gyártói sajátosságok) és valószínőleg rövid idın belül nem oldhatók meg.” [29]. 
                                                 
50 Napjaink korszerő katonai híradó és informatikai rendszerei esetében a videokonferencia 
szolgáltatást már alapszolgáltatásként kell kezelni [30]. 
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1.3. Katonai kihívások 

 

 Az elmúlt két évtizedben lezajlott világpolitikai folyamatok meghatározó 

befolyást gyakoroltak mind a nemzetközi, mind a hazai biztonságpolitikára. 

Napjainkban a háborús és nem háborús mőveletek bekövetkezésének valószínősége 

jóval nagyobb, mint egy pusztító hatású, világmérető háborúé. Ennek ellenére, egy 

viszonylag kisebb mérető fegyveres összecsapás is gyakorolhat rendkívül komoly 

hatást az adott régióra, vagy földrészre, amely alól a globalizációs jelenségek miatt 

már nehezebben vonhatja ki magát hazánk is [31]. E tendenciák mellett a mértékadó 

hazai katonai szakirodalomban foglaltak alapján megállapítható, hogy ezekben az 

idıszakokban az aszimmetrikus hadviselés51 nyert teret világunkban, azonban – az 

egyes nemzetállamokban – a képzés és oktatás túlsúlya még napjainkban is a 

szimmetrikus hadviselésre koncentrál. A magyar katonai oktatás is jellemzıen az 

ortodox52 hadviselési módszerek ismertetésére helyezi a fı hangsúlyt, szemben az 

eredeti hadviselés53 elméletének és gyakorlatának bemutatásával. Azonban ez nem 

lehet túlságosan meglepı, hiszen napjainkban még elenyészı azon nyugati katonai 

hatalom, amely rendelkezik megfelelıen kidolgozott doktrinális alapokkal az eredeti 

hadviselés megvívásához [32]. 

 

Magyarország – mint ahogyan azt a szakirodalom elırevetítette – e témakörben nem jár 

élen, a fegyveres küzdelmekkel kapcsolatos doktrinális nézeteink inkább a 

„hagyományos iskola” érvrendszerei köré csoportosulnak, illetıleg azok felé 

konvergálnak. Ennek megfelelıen az ÖHD tehát rögzíti [33], hogy a fegyveres 

küzdelem a szembenálló felek közötti ellentét azon formája, amelyben a 

meghatározott célok elérése a szemben álló fél pusztítása és akaratának megtörése 

                                                 
51 A konfliktusok aszimmetrikus jellege egyrészt az abban résztvevı egyik fél nem állami, nem legitim 
státusát jelöli, másrészt pedig az alkalmazott haditechnikai eszközök minıségének és mennyiségének 
összevethetetlenségével függ össze. 
52 A köznyelvben: szélesebb értelemben, valamely dogmához való ragaszkodás. 
53 Angolszász nyelvterületen: unconventional warfare (UW). Ezen hadviselési mód nem, vagy kevésbé 
ragaszkodik a konvenciókhoz, az ortodox nézetekhez, éppen ezért eredetiként értelmezhetı. 
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révén valósul meg, katonai szervezetek és haditechnikai eszközök alkalmazásával. A 

fegyveres küzdelem szintjei:54 

 

a) hadászati; 

b) hadmőveleti; 

c) harcászati. 

 

Hadászati szinten a katonai szervezetek összhaderınemi szintő alkalmazása 

történik, valósul meg – politikai, diplomáciai, gazdasági és egyéb lépésekkel, nem katonai 

erıforrásokkal és kezdeményezésekkel összhangban – abból a célból, hogy teljesítsék az 

ország vagy szövetség stratégiai célkitőzéseit. A hadászati szintő elgondolás 

alappillére az elérendı célokra vonatkozó legfelsıbb szintő politikai iránymutatás. 

 

A hadmőveleti szint a nemzeti és koalíciós haderı részei alkalmazásának szintje 

katonai hadászati vagy hadmőveleti célkitőzések elérése érdekében egy kijelölt 

hadmőveleti területen. Ez általában a mőveletekben érintett erık hosszabb 

idıtartamú, egyidejő vagy egymás után következı tevékenységeinek megtervezését, 

tényleges vezetés-irányítását öleli fel a hadászati cél elérése érdekében. A 

hadmőveleti szint alkotja a kapcsolatot a hadászati cél és az erık harcászati 

alkalmazása között. 

 

A harcászati szint – elsısorban – a nemzeti haderı tevékenységének végrehajtói 

szintje. Tartalmát tekintve nem más, mint a küszöbön álló harctevékenységnek a 

haderı harcászati magasabbegységei, egységei és alegységei szintjén történı 

megtervezése és megszervezése, vagy a folyamatban levı harcoló erıkkel való 

közvetlen végrehajtása a hadmőveleti célkitőzések teljesülése érdekében. A 

fegyveres küzdelemre kijelölt erık harctevékenységeket folytathatnak, ütközeteket 

vívhatnak, illetıleg különbözı mőveleteket hajthatnak végre harcászati célok elérése 

érdekében. Visszautalva az elızı részekben – elsısorban az 1.1. alfejezetekben – 

rögzítettekre, valamint a 2004. évi CV. törvény 76. § (2) bekezdésében 

                                                 
54 Ezen felépítés jól tükrözi a stratégiai célkitőzések és a harctevékenységek közötti viszonyt. 
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megfogalmazottak révén ismeretes békehadrendre,55 megítélésem szerint a tábori 

hírrendszer kérdéskörének kitőzött további vizsgálata során a harcászati szintet kell 

a legfıbb alapnak tekinteni. 

 

A katonai mőveletek – a fegyveres küzdelem formái szerint történı – osztályozása a 

következı lehet [34]: 

 

a) háború;56 

b) hadjárat;57 

c) hadászati mővelet;58 

d) hadmővelet;59 

e) ütközet;60 

f) harc.61 

 

Elızıekben tett megállapításaim szerint, a „klasszikus” doktrínális felfogás alapján 

úgy ítélem meg, hogy a Honvédség, mint nemzeti haderı alkalmazására a jelenlegi 

biztonságpolitikai környezetben, illetıleg annak csekély mértékő megváltozása 

során, vagyis középtávon – mind önálló, mind koalíciós körülmények között egyaránt – 

ütközetek és harcok formájában kerülhet sor. 

                                                 
55 A békehadrend nyilvánosan – a honvédelmi tárca honlapján is elérhetı – struktúrája a 2. számú 
mellékletben került felsorolásra. 
56 A politika folytatása más, erıszakos eszközökkel, a politikai akaratnak a szemben álló félre való 
kényszerítése céljából. A fegyveres erı alkalmazása a politikai célkitőzések érdekében történik. 
57 A háború meghatározott idıszakában és konkrét földrajzi területre tervezett és végrehajtott katonai 
hadászati mőveletek sorozata, stratégiai rendeltetéső célok teljesítése érdekében. Több, azonos 
politikai célkitőzés érdekében végrehajtott hadászati mőveletek összessége. 
58 Az összhaderınemi erık fegyveres küzdelme, amely egy vagy több egymást követı hadmőveletbıl, 
a felsı szintő támogatásból, valamint a vezetés és irányítás megvalósításából áll. 
59 Egy meghatározott területen és idıkeretek között a haderınemek által önállóan végrehajtott vagy 
együttes, cél, feladat, hely és idı szerint összehangolt, egyidejő vagy egymást követı ütközetek, 
harcok összessége a hadmőveleti vezetés és irányítás megvalósulása mellett, a hadmőveleti 
támogatással és a harccal kapcsolatos tevékenységekkel együtt. 
60 A hadmővelet része, azon legfontosabb harcok összessége, amelyeket az alkalmazott erık 
csoportosításai a hadmővelet célkitőzései elérése érdekében hajtanak végre. 
61 A fegyveres küzdelem alapvetı formája, a szemben álló felek harci erıinek szervezett összecsapása 
az ellenség csoportosításának szétzúzása, megsemmisítése, harcképtelenné tétele, fontos területek, 
objektumok megtartása vagy birtokbavétele érdekében. Szerves része a manıver, a tőz, a csapatok 
csapásai és a vezetés. A harc a végrehajtó szempontjából lehet mélységi, közvetlen vagy mögöttes 
területen folytatott. 
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A háborús mőveletek általános célja tehát nem lehet más, mint a gyızelem kivívása 

fegyveres küzdelem révén. A mőveletek megvívása döntıen harctevékenységet 

feltételez, de a válságreagáló – nem háborús – mőveletek egy részénél is sor kerülhet 

harctevékenység megvívására. Elızıek figyelembe vétele mellett, az összhaderınemi 

katonai mőveletek színtereinek általános felosztása a következı lehet [35]: 

 

a) háborús térség;62 

b) hadszíntér;63 

c) összhaderınemi hadmőveleti terület.64 

 

A katonai mőveletek fentiekben felsorolt szinterein az összhaderınemi katonai 

mőveletek nemzeti haderıt várhatóan érintı körét (formáját) az alábbi szerint 

lehetséges meghatározni: 

 

a) támadás;65 

b) védelem;66 

                                                 
62 Egy, vagy több kontinenst és a csatlakozó óceánt felölelı szárazföldi, vízi és légi térség, amelyben az 
egymással hadiállapotban levı felek teljes hadipotenciáljai elhelyezkednek, illetve mőködnek. Ez több 
és különbözı típusú hadszínteret foglal magában. 
63 Az a földrajzi térség, ahol a fegyveres küzdelemben részt vevı felek haderıiket összevonják, 
szétbontakoztatják és haditevékenységet folytatnak. A hadszíntér kettı vagy több összhaderınemi 
hadmőveleti területet foglal magába. Katonapolitikai és gazdasági jelentıség szempontjából fı vagy 
mellék hadszíntér különböztethetı meg. 
64 A hadszíntér része vagy egy önálló terület, amelyen a fegyveres küzdelem és annak vezetése 
megvalósul. Az összhaderınemi hadmőveleti területet a hadászati szintő parancsnok jelöli ki a 
hadmőveleteket vezetı összhaderınemi parancsnok részére. Részei a hadmőveleti körzet, harctér, 
harcmezı, harcterület. 
65 Alapvetı fı, vagy döntı harctevékenységi fajta, amelyet a kezdeményezés megszerzése vagy 
megtartása, a koncentrált erıkifejtések sorozata jellemez a célkitőzések elérése érdekében. Sajátosságai 
a harci erı összpontosítása, a manıverek gyorsasága, a lendület fenntartása, az ellenségre való 
komplex ráhatás folyamatossága a teljes mélységben, az ellenség gyenge pontjainak gyors 
kihasználása és a fıcsapás irányának ezzel összhangban történı áthelyezése. 
66 Ideiglenesen kikényszerített vagy vállalt harctevékenységi fajta, amelyet az erık a támadó 
ellenséggel szemben, elıre elkészített vagy a hadmővelet során elfoglalt, mőszakilag berendezett 
terület megtartása és támadásba való átmenet feltételeinek megteremtése érdekében folytatnak. A 
szilárd védelem célja az elfoglalt terület minden erıfeszítéssel történı megtartása a támadó 
ellenséggel szemben. A rugalmas védelem bizonyos elıre jóváhagyott területfeladással jár, amikor a 
védı csapatok szervezetten váltják védelmi állásaikat a túlerejő ellenség összehangolt pusztítása 
érdekében. A védelemnek a végrehajtás módjától függetlenül aktívnak kell lennie a kezdeményezés 
megragadása, a támadó fél komplex pusztítása és eredeti szándékától való eltérítése érdekében. 
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c) késleltetés.67 

 

A mőveletek hagyományosnak tekinthetı felosztásán túl – a klasszikus 

gondolkodásmód logikája szerint is – léteznek különleges katonai mőveletek. Mivel ezek 

bármely – legyen háborús, vagy akár válságreagáló – katonai mőveletnek részei is 

lehetnek, általában nem sorolhatók külön csoportba. Különleges mőveletek olyan 

vállalkozások lehetnek tehát, amelyek katonai, diplomáciai, gazdasági, vagy lélektani 

hatások elérése érdekében különlegesen szervezett és kiképzett alakulatok hajtanak 

végre. Egy gondolat erejéig visszatérve az eredeti hadviselés kérdéskörére, úgy 

ítélem meg, illetıleg elmondható, hogy hazánk doktrínális elképzelései talán 

csíráiban – a különleges mőveletek kapcsán – foglalkoznak az új felfogás szerinti 

harcmővészet részkérdéseivel. 

 

Az összhaderınemi hadmővelet elıkészítése, végrehajtása és befejezése a 

helyzettıl és a feladattól függıen a következı – egymást esetleg átfedı – szakaszokra 

bontható: 

 

a) a terv kidolgozása; 

b) a csapatok felkészítése; 

c) a logisztikai támogatás megteremtése; 

d) kitelepülés, vagy felvonulás a hadmővelet körzetébe; 

e) a hadmővelet végrehajtása; 

f) a hadmővelet befejezését követı tevékenységek; 

g) a csapatok visszatelepítése; 

h) a hadmővelet elemzése, értékelés, a tapasztalatok feldolgozása. 

 

                                                 
67 Harcászati szinten a túlerıben levı ellenség támadásának lassítása, az ellenség fı erıkifejtésének 
meghatározása, veszteségokozás, az ellenség erıinek és eszközeinek pusztítása, elgondolása 
megvalósításának akadályozása, a kijelölt terület (harcterület) meghatározott ideig történı tartása 
késleltetı harccal érhetı el. Olyan harctevékenység, amelyben egy nyomás alatt lévı erı, az 
idınyerésért az ellenség lendületének lassításával területet áldoz fel, miközben maximális kárt 
igyekszik okozni anélkül, hogy döntı összecsapásba keveredne. Késleltetéskor az ellenség erıinek 
megsemmisítése másodlagos az ellenség elıretörésének lassításához és az idınyeréshez képest. 
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Összességében kijelenthetı, hogy hazánknak továbbra is készültségben kell állnia 

egyrészrıl háborús, másrészrıl nem háborús katonai mőveletekben való részvételre. 

Ugyanakkor valószínősíthetı, hogy a hadviselés inkább aszimmetrikus jelleget fog 

ölteni. Megállapítható, hogy hazánk katonai doktrínája elsısorban hagyományos 

jegyeket hordoz magán, amely alapján a nemzeti haderı harcászati alkalmazásával 

lehet számolni, mindezt ütközet és harc formájában. 

 

1.3.1. A szárazföldi erık mőveletekben való részvétele  

 

A tábori hírrendszer vizsgálata szempontjából releváns szárazföldi haderı 

alapvetı rendeltetése lényegében hosszú évszázadok óta nem változott. Elsıdleges 

feladata a terület elfoglalása, megtartása, az ellenséges erık megsemmisítése, az 

esetlegesen korábban elvesztett területek, objektumok visszafoglalása. Képesnek 

kell lennie egyidejőleg többirányú mővelet végrehajtására, a tőz és manıver 

mesteri alkalmazásával harci erıfölényt elérni, döntı sikereket kivívni úgy, hogy 

harci képességét megırizze a soron következı mőveletekre is. A szárazföldi 

mőveletek összetettsége és bonyolultsága jól tükrözi azt a környezet és komplex 

feltételrendszert, amely mellett végrehajtásra kerülnek. A mőveleti területen jelen 

levı különbözı szereplık68 miatt a félreértés, tévedés, hibázás lehetısége nagyobb, 

mint más haderınemek mőveleteiben [36]. 

 

A Honvédség tekintetében – az ÖHD-ban foglaltak alapján – a nemzeti haderı 

szárazföldi komponensei alapvetıen a lövészzászlóaljakon69 alapuló – légi szállításra 

is felkészített – könnyő lövész alegységeket is tartalmazó, harci támogató és harci 

kiszolgáló-támogató csapatokat is magába foglaló erı. A rendelkezésre álló 

eszközök, szervezetek képességeinek70 sokrétő, komplex alkalmazhatósága révén 

képes az ellenség könnyő és közepes erıi ellen sikeres, nehéz erıi ellen 

korlátozott eredményő harcot folytatni különbözı idıjárási és terepviszonyok 

között. A Honvédség összhaderınemi csoportosításai haderınemi komponensként a 

                                                 
68 Például harcolók, nem harcolók, polgári lakosság, ellenséges és baráti csoportok, média. 
69 Páncélozott szállító harcjármővekkel felszerelt, közepes besorolású. 
70 Csapás, tőz, manıver. 
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szárazföldi csapatok kijelölt erıi részt vesznek az országon belüli háborús küszöb 

alatti konfliktusok kezelésében, amelyek a következık lehetnek [37]: 

 

a) kisebb fegyveres csoportok véletlenszerő átsodródásának megakadályozása, 

illetve bekövetkezése esetén az eredeti állapot visszaállítása; 

b) az ország területének manıver céljából történı tervezett igénybevétele; 

c) provokatív jellegő, szervezett, csoportosan végrehajtott fegyveres határsértés; 

d) diverziós elemek megjelenése a mélységben; 

e) terrorista akciók; 

f) különbözı veszélyhelyzeti szituációkban, ipari és természeti katasztrófák 

következményeinek felszámolásában, humanitárius segítségnyújtásban való 

részvétel és az azokkal járó egyéb feladatok végrehajtása. 

 

Hazánk ellen indított ellenséges támadás elhárítását a nemzeti haderı – a NATO 

kijelölt reagáló erıivel együttmőködésben, fı erıként a szárazföldi csapatok kijelölt egységeit 

alkalmazva – korlátozott ideig önállóan hajtják végre, majd a Washingtoni Szerzıdés 

5. cikke alapján beérkezı szövetséges csapatokkal együtt, a támadás elhárítására 

alakuló szövetséges parancsnokság vezetése alatt folytatják, egyúttal biztosítva a 

szövetséges erık számára a nemzeti befogadó támogatást. A hazai szárazföldi 

komponens csapatainak nemzeti vezetése az MH Összhaderınemi Parancsnokság 

integrált vezetési rendszerén keresztül történik. 

 

1.3.2. Az országon belüli alkalmazás egyes kérdései 

 

A joganyagokban rögzítettek szerint egy hazánkat érintı nagyerejő támadás 

veszélye jelenleg csekélynek mondható. Ennek ellenére, amennyiben erre utaló jelek 

mégis felmerülnek, úgy országunk NATO, EU, EBESz és ENSz tagságából adódóan, 

az arra illetékes szervezetek az általuk alkalmazott, békét biztosító eljárások közül a 

megfelelıt – az egyezményekben foglaltak alapján – aktiválva teljesítik válságmegelızı 

küldetésüket. Amennyiben, ezen tevékenységek nem járnak sikerrel, úgy a NATO 

kijelölt, illetve rendelkezésre álló erıivel foganatosítja azokat a rendszabályokat, 
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amelyek szükségesnek mutatkoznak a NATO és azon belül Magyarország védelme 

érdekében. 

 

A békeállapotot felváltó minısített idıszakban veszélyhelyzet, szükségállapot, 

megelızı védelmi helyzet és végül rendkívüli (hadi) állapot kerülhet kihirdetésre 

az azoknak megfelelı rendszabályok foganatosításával. Az Alkotmány 19/E. § (1) 

bek.-ben foglaltak alapján: „Külsı fegyveres csoportoknak Magyarország területére történı 

váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, illetıleg az ország területének a honi és 

szövetséges légvédelmi és repülı készültségi erıkkel való oltalmazására, az alkotmányos rend, 

az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a 

köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a támadással arányos és erre 

felkészített erıkkel - a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó 

döntésig azonnal intézkedni köteles.” [38]. Az esetleges, háborús küszöb alatti 

konfliktusok kezelését a nemzeti haderı országon belül tartózkodó katonai 

alakulatai hajtják végre. Külföldi mőveletben részt vevı kontingensek 

visszahívására csak különlegesen indokolt esetben kerülhet sor, az adott misszió 

vagy mővelet résztvevıinek kivonására vonatkozó felmondási idı71 

figyelembevételével. A honi területen tartózkodó katonai kötelékek alkalmazási 

sorrendje: 

 

a) az alkalmazási képesség kiképzettségi szintjén levı kötelék; 

b) teljes képesség kiképzettségi szintjén levı kötelékek; 

c) alapképesség kiképzettségi szintjén levı kötelékek. 

 

A nemzeti haderı szárazföldi ereje jellemzıen zászlóalj, vagy század harccsoport 

kötelékekben kerülhet alkalmazásra a békehelyırségekbıl történı elırevonással, a 

veszélyeztetett övezet körzetében elfoglalt bázislaktanyákból vagy ideiglenes tábori 

elhelyezésbıl. Feladatait a szokásos békefenntartó eljárásmódhoz hasonlóan72 

                                                 
71 Amely akár fél év is lehet. 
72 Fıként erıdemonstrációval, szétválasztással, megfigyeléssel, járırözéssel, területzárással, ellenırzı-
áteresztı pontok mőködtetésével, ırzéssel, kíséréssel és kutatással. 
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hajtja végre. Szükség esetén, ideiglenes jelleggel támadó vagy védelmi harcot is 

folytathatnak a kirendelt kötelékek. 

 

Az alfejezetben rögzítetteket röviden összegezve és értékelve 

megállapítható, hogy:  

 

1) Magyarországnak mind háborús, mind nem háborús, aszimmetrikus jellegő 

katonai mőveletekben való részvételre szükséges felkészülnie. Hazánk 

katonai doktrínája elsısorban hagyományos jegyeket hordoz magán, amely 

alapján a nemzeti haderı harcászati alkalmazásával lehet számolni, mindezt 

ütközet és harc formájában; 

 

2) a tábori hírrendszer vizsgálata szempontjából releváns nemzeti haderı 

szárazföldi komponenseinek legfıbb feladatrendszere – több évszázados 

hagyományos gyökereihez képest lényegileg – nem változott. Az összhaderınemi 

katonai mőveletekben történı alkalmazása során, a haderınemek 

együttmőködése kapcsán azonban feladatai végrehajtásának összetettsége 

bonyolultabbá vált, komplexitása fokozódott; 

 

3) a szárazföldi haderı alapvetı komponensei a – légi szállításra is alkalmassá 

tett – lövészzászlóaljak (esetlegesen: század harccsoportok), amelyek könnyő 

lövész alegységeket, harci támogató és harci kiszolgáló csapatokat foglalnak 

magukba. Fı funkciójuk, hogy az ellenség egységei és alegységei ellen 

sikeres, illetıleg harcászati magasabbegységei ellen korlátozott eredményő 

harcot folytassanak; 

 

4) háborús küszöb alatti konfliktusok esetében a lövészzászlóaljak 

feladataikat önállóan hajtják végre. Ellenséges támadás esetén feladataikat 

korlátozott ideig önállóan, majd koalíciós összhaderınemi kötelékben hajtják 

végre. Az önálló végrehajtás során feladataikat a szokásos békefenntartó 
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eljárásmódhoz hasonlóan teljesítik. Szükség esetén, ideiglenes jelleggel 

támadó vagy védelmi harcot is folytathatnak. 

 

1.4. Összegzés, következtetések 

 

 Hazánk geo- és biztonságpolitikai helyzetében közel két évtizeddel ezelıtt 

elkezdıdött változások lényegében az elmúlt tíz esztendı során csúcsosodtak ki, 

amely idıszakban országunk két – a kontinens államalakulatai szempontjából 

meghatározó – szövetségi rendszer tagjává vált. Az egykori fegyveres erık szerepe és 

dominanciája is megváltozott, így amíg az egyik részének feladatrendszere a 

rendészet irányába szélesedett, addig a másiké az ország fegyveres védelme, illetve a 

koalíciós keretek között folytatott háborús és nem háborús katonai mőveletek területén 

bıvült. A rendszerek teljes kiforrottságában azonban tapasztalhatók némi 

hiányosságok, hiszen az a körülmény, amely szerint az EBESz, ENSz, EU, NATO és 

más nemzetközi békefenntartó erıknek a válságövezetekben kifejtett tevékenysége 

során a katonai és rendıri mőködés közeledett és közeledik egymáshoz, azt a 

magyarországi múltban gyökerezı hitet erısíti – talán még napjainkban is –, hogy a 

rend védelmében a rendırséget hadseregként, a katonaságot pedig rendırségként 

lehet mőködtetni [39]. A hibáktól eltekintve azonban leszögezhetı, hogy világunk 

permanensen változó biztonságpolitikai környezetében globális biztonságunk 

megırzésében és fenntartásában mind a katonai, mind a rendészeti szervezetek 

szerepe itthon és külföldön egyaránt fokozódott. 

 

A kutatási témával összefüggı problémakör elmélyüléséhez a katonai doktrínák 

folyamatos változása is hozzájárult, hiszen a feladatrendszerhez rendelt technikai 

erıforrások meghatározása és tervezése stabilnak tekinthetı alapkoncepció nélkül 

reménytelennek tőnı feladat. E folyamatok egyenes következménye a még 

rendszerben levı, de erkölcsileg amortizált, korszerőtlen – a modern hadviselést már 

egyre kevésbé támogató, ugyanakkor – kényszerőségbıl alkalmazni szükséges 

eljárásrend és metodika szerint mőködtetett technikai (elektronikai) eszközállomány, 

amely egyre súlyosabb kompatibilitási és interoperabilitási problémaforrást jelent 
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nem csak a koalíciós mőveleteknél, hanem már a hazai felhasználás során is. A 

problémát komplexebbé teszi – a katonai szervezetek esetében korábban elképzelhetetlennek 

tőnı – szabályozatlanság ténye is, amely a korszerősítés nélkül kivont szakutasítások 

révén teremt – mind a szolgálati ág szervezetét és eljárásrendjét, mind a technikai 

eszközrendszer alkalmazását tekintve – exlex73 állapotot. 

 

Jelen fejezetben tehát arra kerestem válaszokat, hogy az érvényben levı békehadrend 

szerint mőködı nemzeti haderı szárazföldi katonai szervezeteinek vezetését és 

irányítását támogató, jelenleg rendszeresített tábori hírrendszerek katonai 

alkalmazását – adott peremfeltételek mellett – korszerősíteni hivatott informatikai 

(elsısorban: szoftver) alrendszer gyakorlati kialakítását elsıdlegesen mely stratégiai 

kérdések befolyásolhatják. A vizsgálatokat a joganyagok, valamint a mértékadó 

szakirodalom analizálása révén hajtottam végre, amely során a NATO tagságunkkal 

kapcsolatos általános kérdések mellett az NHíIR-t érintı általános szakmai 

követelményekkel, valamint a katonai kihívásokkal kapcsolatos részkérdések is 

áttekintettem. 

 

A legfıbb joganyagok vizsgálata során megállapítottam, hogy azok egyrészrıl 

rögzítik azon tényt, amely szerint tagállami viszonylatban meg kell valósulnia 

nemzeti haderıerı fenntartásának és fejlesztésének, másrészrıl ezeknek olyan 

haderıknek kell lenniük, amelyek egyénileg, de elsısorban kollektív módon is 

képesek egy fegyveres támadással szembeni küzdelem sikeres megvívására. A 

tagországoknak – vállalásaikban tett képességeik területén és mértékében – részt kell 

venniük szövetségi keretekben végrehajtott – földrajzi szempontból indifferens – háborús 

és nem háborús katonai mőveletekben egyaránt. Magyarország távlatosan részt kíván 

vállalni egy dandár mérető erı hat havi harci és egy zászlóalj mérető erı tartós (hat 

hónapon túli) nem harci körülmények közötti alkalmazására, avagy egy zászlóalj 

mérető erı tartós (hat hónapon túli) harci és egy zászlóalj mérető erı tartós (hat 

hónapon túli) nem harci jellegő tevékenységének biztosításában. Mindezen feladatok 

teljesítése azonban csak a reális veszélytényezık felmérése eredményeit felhasználva 

                                                 
73 Törvényen (jogszabályokon) kívüli. 
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prognosztizálható védelmi szükségletek alapján rendelkezésre bocsátható anyagi-

pénzügyi források mentén képzelhetı el, ugyanakkor hazánk katonai fejlesztéseit 

köteles egyeztetni a szövetséggel. 

 

A joganyagok áttekintése alapján kijelentettem, hogy célként fogalmazódott meg a 

szárazföldi haderınem vezetés-irányítási funkcióit kiszolgáló tábori híradó és 

informatikai rendszerek továbbfejlesztésének prioritása. Megítélésem szerint ennek 

egyik oka, hogy szövetségesi státusunkkal párhuzamosan Magyarországon is 

megkezdıdött a vezetés-irányítás hazai elméletrendszerének átalakulása, amely 

ugyanakkor rögös utat jár be, hiszen jól megfigyelhetık az e folyamatokkal 

kapcsolatosan kialakult bizonytalanságok is. Másrészrıl az elméleti felismerés 

mellett a Honvédség egyes mőveleti tapasztalatai is elısegíthették a fejlettebb 

tagállamok bevált gyakorlatainak – egyelıre még csak tervekbe való – beépülését. 

Mindezek mellett leszögezhetı, hogy a kialakítandó rendszer egyik markáns sajátja a 

vezetési eszközök, az információs eszközök, híradó és informatikai eszközök magas 

szintő alkalmazása lehet. 

 

Az általános szakmai követelmények vizsgálata során megállapítottam, hogy a 

klasszikus, hírrendszerrel kapcsolatos fogalmi definíció 2007-re már szakmailag 

árnyalt, korrekt módon került meghatározásra, azonban a szakmai fıkérdések 

(általános követelmények, a rendszer felosztása, szervezési és alkalmazási alapok) 

tisztázásán túlmenıen egyéb – részletes – hazai szabályozás nem készült el. A nemzeti 

rendszerek megszervezésének és alkalmazásának alapelvei a jelenlegitıl eltérı, 

korszerő képességeket is feltételeznek a használatban levı híradó és informatikai 

rendszerekrıl. Megítélésem szerint e követelmények többségét elsısorban a stacioner 

rendszer képes teljesíteni, szemben a jelenleg rendszeresített tábori hírrendszerben 

alkalmazott alrendszerekkel, eszközökkel. 

 

A katonai kihívások részkérdéseinek áttekintése során arra a megállapításra 

jutottam, hogy a szárazföldi haderı alapvetı komponensei a – légi szállításra is 

alkalmassá tett – lövészzászlóaljak (esetlegesen: század harccsoportok). Fı feladatuk, 
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hogy az ellenség egységei és alegységei ellen sikeres, illetıleg harcászati 

magasabbegységei ellen korlátozott eredményő harcot folytassanak. Összességében 

tehát csak harcászati alkalmazással kell számolni, mindezt ütközet és harc 

formájában. Tervezési szempontból, a háborús küszöb alatti konfliktusok esetében a 

lövészzászlóaljak feladataikat önállóan, a szokásos békefenntartó eljárásmódhoz 

hasonlóan hajtják végre. Szükség esetén, ideiglenes jelleggel támadó vagy védelmi 

harcot is folytathatnak. Ellenséges támadás esetén feladataikat korlátozott ideig 

önállóan, majd koalíciós összhaderınemi kötelékben teljesítik. 

 

A fejezetben, valamint az összefoglaló részben leírtakat mérlegelve az alábbi 

következtetéseket vonom le: 

 

1) A honvédelem rendszerében, valamint a nemzeti haderı szerkezetében az 

elmúlt két évtized során mennyiségi és minıségi változások álltak be. A 

honvédelem és ezen belül a Magyar Honvédség stratégiai feladatrendszere 

több ízben módosult, illetıleg alakult át, amely napjainkra már 

konszolidáltnak tekinthetı. A stratégiai feladatrendszerek (doktrínák) 

permanens módosulása, illetıleg hazai specifikumok miatt több 

szakterületen a korszerő hadviselés követelményeinek megfelelı technikai 

modernizáció nem, vagy csak részben zajlott le; 

 

2) Az NHíIR egészét tekintve mind a stratégiai elvárások és követelmények, 

mind a modernizációs programok megfogalmazódtak. A stacioner 

alrendszerek korszerősítési programjait a szárazföldi haderınemnél 

rendszeresített tábori alrendszerek nem követték. Az alrendszerben 

felhasznált technológia, valamint eljárásrend és metodika korszerőtlen. A 

visszavont, de az új stratégiai szabályozók megalkotása ellenére sem pótolt 

szakutasítások hiánya miatt a szolgálati ág több szintjén exlex állapot 

alakult ki; 

 

3) Az NHíIR tábori alrendszereiben tapasztalható mőködési anomáliák az 

idı elırehaladtával egyre mélyülı kompatibilitási és interoperabilitási 
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problémaforrásokat jelentenek nem csak a koalíciós mőveleteknél, hanem a 

hazai alkalmazás során is; 

 

4) Hazánk katonai doktrínája mind az önálló, mind a szövetségi keretekben 

végrehajtott háborús és nem háborús katonai mőveletek során alapvetıen 

egységszintő (legfeljebb harcászati-hadmőveleti magasabbegység szintő) 

katonai szervezetek harcászati, vagy békefenntartó eljárásmód szerinti 

alkalmazását irányozza elı. 

 

A fejezettel kapcsolatos fıbb megállapításaim: 

 

1) A tábori hírrendszer korszerősítése elkerülhetetlen. Az NHíIR tábori 

alrendszerével kapcsolatos modernizációs programok továbbra is 

vontatottan haladnak, eredmény csak középtávon várható; 

 

2) Az exlex állapot ellenére a tábori hírrendszer továbbra is rendszerben 

van, amely során az alkalmazás – többségében – a korábbi eljárásrend 

alapján kerül megszervezésre és végrehajtásra; 

 

3) Megfontolás tárgyává célszerő tenni ágazati szabályozó(k) megalkotását 

annak érdekében, hogy a fennálló exlex helyzetbıl adódó szakmai 

bizonytalanságok feloldhatók legyenek; 

 

4) A teljes modernizációig terjedı átmeneti idıszak hossza indokolttá teszi 

a tábori hírrendszer képességeinek új elvárásokhoz történı – adott 

peremfeltételek melletti – hozzáigazítását. 



 

– 46 – 

2. fejezet 

A lövészdandár hírrendszerének kialakítására alkalmazott 

szervezeti és szervezési elvek 

 

 Az ÖHD alapján tehát hazánk mind az önálló, mind a szövetségi keretekben 

megvalósuló háborús és nem háborús katonai mőveletek során alapvetıen 

egységszintő – illetıleg harcászati-hadmőveleti magasabbegység szintő – katonai 

szervezetek harcászati, vagy békefenntartó eljárásmód szerinti alkalmazását 

irányozza elı. 

 

Kitekintve a XXI. század elejére jellemzı katonai mőveletekre elmondható, hogy 

napjainkban a modern eszközökkel rendelkezı haderık tekintetében a vezetési idık 

drasztikus csökkenésének lehetünk tanúi. Az idıtartamok gyorsuló idıtartamú 

csökkenése szoros kapcsolatban van a hálózatos vezetési eszközök beáramlásának 

mennyiségi és minıségi mutatóival, amelyek révén a katonai mőveletekben az 

információalapú hadviselési módok74 a végsı sikert jelentısen befolyásoló szerepet 

kapnak. A hadszíntéren mőködı összhaderınemi erık hálózatos vezetése – elvi és 

gyakorlati síkon – a haderı digitális alapú vezetésének fejlettségi szintjébıl fejlıdött 

ki, amelynek lényege, hogy a híradó rendszerekben korábban alkalmazott lassú, 

analóg elvő jelátvitelrıl áttértek az adatcsomagokba tömörített – digitális – jelek gyors 

továbbítására. Ettıl kezdve a döntések elıkészítését és a katonai mőveletek vezetését 

nagyteljesítményő, egymással hálózatba kapcsolt számítógépközpontok 

támogathatják, amely képesség kialakítása lehetıvé tette a háborús mőveletek 

idıtartamának radikális csökkentését is [40]. 

 

Ezektıl eltérıen, hazánkban az NHíIR szárazföldi – analóg rendszerő – tábori 

alrendszerei továbbra is alkalmazásban állnak, ezért a békehadrend jelenleg 

                                                 
74 E hadviselési módok az információt egyrészt a vezetési folyamatban és a fegyverirányításban 
használják fel, mint vezetési eszközt (Information in Warfare), másrészt pedig mint támadó és 
védelmi fegyvert alkalmazzák. Ezek az említett új típusú hadviselési elméletek és eljárások a 
hatásalapú mőveletek (EBO), a hálózatközpontú hadviselés (NCW) és az információs mőveletek (IO) 
köré csoportosíthatók és új jelenségek a hadviselésben. 
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érvényben levı – harci egységeket magába foglaló – felépítésére,75 valamint az ÖHD 

rendelkezéseire tekintettel jelen fejezetben összefoglalom a (gépesített) lövészdandár 

vezetés-irányítási rendszerét támogató tábori hírrendszerben jelenleg alkalmazott 

szervezeti és szervezési elvekkel kapcsolatos kutatásaim eredményét. A fennálló – és 

az elızı fejezetben részleteit is illetıen kifejtett – exlex állapot ellenére a vizsgálatok során 

figyelemmel voltam a fellelhetı szabályzatokban, valamint a szakirodalomban 

rögzítettekre, illetıleg felhasználtam a lövészdandár gyakorlati tevékenysége során 

alkalmazott dokumentumokban leírtakat.76 

 

2.1. A lövészdandár hírrendszere 

 

 A lövészdandár – és ezen belül a lövészzászlóaljak – tevékenységét, a vezetés-

irányítás minıségét erıteljesen befolyásolja, annak mőködését meghatározza a 

vezetési szintek adat- és információcseréje, amelyek megvalósulása – különösen a 

harctevékenységek idıszakában – a tábori hírrendszer komplex alkalmazása útján 

valósul meg. Ez a hírrendszer a kommunikáció lehetıségét biztosítja a hírközpontok 

és a felhasználók között, legyenek azok személyek, alrendszerek, vagy 

végberendezések [41]. Ez a rendszer hagyományos fogalmaink szerint a 

következıképpen írható körül: „… a csapatvezetési és fegyverirányítási rendszer alkotó 

része, amely egységes terv szerint telepített, feladat, hely és idı szerint összehangolt, 

kölcsönösen összekapcsolt és illesztett, különbözı rendeltetéső hírközpontok és híradóvonalak 

összessége, a telepítı, kiszolgáló és irányító személyzettel együtt.” [42]. A lövészdandár 

tábori hírrendszerre tehát alaphírközpontokból, az azokat összekötı híradó 

vonalakból áll, biztosítja az adat- és információcsere feltételeit két vagy több vezetés-

irányítási szint részére. A hírrendszer létrehozása, telepítése a vezetı szervek és az 

alegységek által megoldandó feladatokkal összhangban történik. 

 

A lövészdandár önálló hírrendszerének elméleti felépítése az alábbiak szerint 

foglalható össze: 

                                                 
75 MH 5. Bocskai István Lövészdandár, illetıleg MH 25. Klapka György Lövészdandár. Ld.: 2. számú 
mellékletet. 
76 Ld. a 30. számú lábjegyzetet. 
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a) vezetési pontok hírközpontjai; 

b) vezetési pontok közötti közvetlen (vezetékes, rádiórelé, rádió) összeköttetések; 

c) futár- és tábori posta hírhálózat; 

d) híradó és informatikai rendszer vezetés-irányítási alrendszere; 

e) híradó és informatikai tartalék; 

f) híradó és informatikai logisztikai támogatás és az 

 

g) alaphírhálózatok. 

 

Összességében tehát megállapítható, hogy a lövészdandár és az alárendeltségében 

lévı lövészzászlóaljak, a fegyvernemi- és szakalegységek vezetési pontjai ezen, 

fentiekben felsorolt tagozódású hírrendszeren keresztül tartanak kapcsolatot 

egymással.  

 

2.1.1. Az elöljáró katonai szervezet által biztosított rendszerek, szolgáltatások 

 

A korábbi vezetés-irányítási elveknek megfelelıen megkülönböztetésre és 

megszervezésre kerültek az úgynevezett alaphírhálózatok,77 amelyeket az 

évtizedünkben megszüntetett hadmőveleti magasabbegység szakegysége, illetve 

szakalegysége telepítette.78 

 

2.1.1.1. A tábori alaphírhálózat 

 

 A lövészdandár kommunikációs igényei kielégítésének biztosítására telepített 

tábori alaphírhálózat rendeltetése nem más, mint az elöljáró összhaderınemi, 

valamint az együttmőködı harcászati magasabbegység (vagy egység) vezetı-

irányító szervei részére azon híradó csatornák biztosítása, amelyek szükségesek az 

                                                 
77 Ezek alapvetıen a stacioner bázisú alaphírhálózatok kijelölt részeibıl, valamint a tábori 
alaphírhálózatból tevıdött össze. 
78 Jelen évtizedünk elején ezt a gépesített hadtest vonalépítı híradó ezrede, majd 2001. tavaszától a 
hadtest híradó zászlóalja végezte. 
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eredményes csapatvezetés megvalósítása érdekében. Az alaphírhálózatot – jelenleg – 

az MH Összhaderınemi Parancsnokság (ÖHP) szakegysége79 telepíti, amelynek erıi 

és eszközei lehetıséget biztosítanak egyidıben legfeljebb kétszer két alaphírközpont 

üzemeltetésére és az azokat összekötı híradó vonalak létesítésére [43]. A négy 

alaphírközpont egy rácsot alkot, amelyben egy alaphírközpont két szomszédjához 

csatlakozik. Eltérı katonai mőveleti igény esetén, elvi síkon, 2-4 alaphírközpont 

felhasználásával lehetséges egy, illetve két tengely kialakítása80 is. 

 

2.1.1.2. Tengelyek és alaphírközpontok 

 

 Az alaphírközpontok egymástól való távolsága – természetesen a hadmőveleti 

területtıl és a domborzattól függıen – 35-45 km között tervezhetı és a vonalszakaszok 

(az alaphírközpontok közötti híradóvonalak) 6 db rádiórelé csatornát biztosítanak a 

hálózathoz kapcsolódó felhasználók részére. A hatcsatornás rádiórelé-vonalszakaszt 

R-1406 rádiórelé-állomások81 biztosítják. 

 

A tengely egy-egy alaphírközpontjának szervezeti-techikai felépítésében 

csatornaképzı eszközök, kézi kapcsolóközpontok, vezetéképítı alegységek 

találhatók, melyek egymással szervezetileg és technikailag összekapcsolt rendszert 

alkotnak. Az állomások közül az R-1406 típusok biztosítják egyrészt a hálózat 

összekötı vonalait a saját tengely szomszédos alaphírközpontjaival, valamint a 

hozzá csatlakozó vezetési pontokkal. Másodrészt fogadják az alaphírközponthoz 

csatlakozó vezetési pontok hírközpontjait, illetıleg végzik a csatornaképzést. Az 

alaphírközpontok kiemelten fontos eleme a KHK-12 jelő rendezı-állomás,82 

amelyekbe a hírközpontok rádiórelé csatornái érkeznek, és onnan jutnak el rendezés, 

illetve kapcsolás után az alrendszerekhez, végberendezésekhez. Az állomás végzi 
                                                 
79 Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred. Az ezred jelenlegi struktúrája 
szerint rendelkezik egy híradó zászlóaljjal, két regionális híradó és informatikai fıközponttal, az ÖHP-
t kiszolgáló híradó és informatikai központtal, egy ellátó zászlóaljjal, egy ırszázaddal, valamint a 
helyırség-parancsnokságot ellátó alegységgel. Az alaphírhálózatot a híradó zászlóalj híradó százada 
telepíti. 
80 Egy tengely állhat 2-4 alaphírközpontból, három esetén egy akár tartalékként is alkalmazható. 
81 Alaphírközpontonként: 3x2 félkészlet (készletenként egy-egy gépjármőben, áramforrással). A 
gyakorlati alkalmazás során kettı kerül tényleges felhasználásra, amíg egy tartalékot képez. 
82 KHK: Kisegítı Hírközpont. Alaphírközpontonként: 1 készlet (két gépjármőben, áramforrással). 
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továbbá az alaphírközpontba – esetlegesen – bekötött egyéb vezetékes vonalak 

továbbkapcsolását, tranzitálását. A tengely rádiórelé szakaszán csoportos 

információvédelem nincs.83 

 

2.1.1.3. Az alaphírhálózat által biztosított szolgáltatások 

 

 A hadmőveleti területen a rács – elméletben – legfeljebb 16.500 km2, egy 4 db 

alaphírközpontot tartalmazó tengely esetében maximálisan 18.500 km2 terület 

„lefedésére”, illetıleg híradó és informatikai csatlakozási feltételek biztosítására 

alkalmas.84 Az alaphírközpontokban manuális, kézi kapcsolású távbeszélı központ 

található.85 A hálózat alapvetı jellemzıit összefoglalva: 

 

a) a teljes csatornakapacitása kicsi; 

b) a csatornákkal történı manıverezés szintje nagyon alacsony;86 

c) az átviteli utak dublirozása, csatornák, vagy viszonylatok átterhelése csak az 

alaphírközpontok tartalékeszközeivel lehetséges, amelynek végrehajtása normaidın 

belül csak professzionálisan felkészített állománnyal lehetséges; 

d) rácsformáció alkalmazása során, egy alaphírközpont teljes elvesztése esetén az 

eredeti helyzet helyreállítására csak az összes tartalék felhasználásával van lehetıség; 

e) a tengelyeken nem megoldott a csoportos információvédelem. 

 

A lövészdandár és az alárendelt alegységek, valamint az összfegyvernemi tartalék 

közötti híradás biztosítása érdekében szükséges a vezetési pontok hálózathoz történı 

csatlakoztatása. A lövészdandár vezetési pontjai87 egyidıben a hálózat három 

különbözı alaphírközpontjához is csatlakozhatnak 6-6 csatornás R-1406 típusú 

rádiórelé-állomással. Az elöljáró vezetés-irányítási szint döntése esetén egyidıben 

akár megvalósítható mind a négy alaphírközponthoz való csatlakozás. A 

                                                 
83 Információvédelmet az egyes csatornák rejtjelzése jelentheti, amelyek az alaphírközpontokban 
található P-244TM távbeszélı- és P-238 géptávíró rejtjelzı-állomás berendezéseivel biztosítható. 
84 Ezen területnagyságok hozzávetıleg hazánk 15 %-át jelentik, amelyek azonban csak sík, nem 
szegdelt terepszakaszon értelmezhetı. 
85 Egy K-40 típusú beépített, valamint egy K-12 típusú hordozható kapcsolóelem. 
86 Szinte zérus. 
87 Fıharcálláspont, mögöttes harcálláspont. 
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lövészdandár alárendeltek és az összfegyvernemi tartalék a rendelkezésükre álló 

csatlakozó eszközökkel88 tart kapcsolatot a hálózaton keresztül az elöljáró törzzsel és 

biztosítja az adat- és információcsere lehetıségét a csapatvezetés érdekében. 

 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tábori alaphírhálózat rádiós 

csatlakozási felülettel csak kismértékben rendelkezik, mozgó vezetési pontok, 

mobil felhasználók rádióeszközeinek illesztését nagy mennyiségben nem teszi 

lehetıvé, így mobil harccsoportok, harcászati kötelékek alkalmazása esetén azok 

közvetlen vezetésére alapvetıen hálózaton kívüli rádióállomások vehetık igénybe. 

Ez azt is jelenti, hogy a tábori alaphírhálózat létrehozása mellett egy másik rendszer 

létesítésére is szükség van, amely közvetlen összeköttetések formájában biztosít 

információcsere lehetıséget az alárendelt katonai szervezetekkel, vagy 

alegységekkel. 

 

2.1.1.4. A híradó és informatikai rendszer vezetés-irányítási alrendszere 

 

 Az alaphírhálózat tevékenységének vezetése, irányítása, manıverezési 

képessége lényegében nem tudja követni a gyors helyzeteket, ahhoz alkalmazkodni 

csak lassan képes. A vezetés zömében a hierarchikusan szervezett híradó és 

informatikai rendszer vezetési alrendszerén belül valósul meg, ahol a katonai 

szervezetek híradó és informatikai fınökei a rendelkezésre álló közvetlen 

összeköttetéseken, vagy szolgálati csatornán, a híradó és informatikai hadmőveleti-

technikai ügyeleti szolgálatok útján irányítják az alárendelt szervezetek 

híradóalegységeinek tevékenységét. 

 

Az alaphírhálózat szakmai vezetése az ÖHP szakegysége híradó és informatikai 

fınökének felelısségi körébe tartozik, aki a hálózatot telepítı híradóalegység 

parancsnok és törzse részére minden szükséges információt meg kell, hogy adjon 

ahhoz, hogy az alaphírhálózat telepítése, létesítése és üzemeltetése a katonai 

mőveletek lefolyása során biztosított legyen. Vezetıi és irányítói tevékenységét 

                                                 
88 Egy félkészlet R-1406 rádiórelé berendezéssel. 
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elsısorban az elöljáró szakmai vezetı89 által meghatározott parancsokra és 

intézkedésekre, valamint szakmai ismereteire, tapasztalataira támaszkodva végzi. 

Ezen tevékenységi köre azonban nincs megfelelıen támogatva a kornak 

megfelelıen informatikai, információs rendszerekkel, illetve eszközökkel [44]. 

 

Elmondható, hogy az alaphírhálózat felépítésének, terepen történı kitelepülésének 

tervezéséhez a szakszolgálatok nem rendelkeznek azokkal a speciális szoftverekkel,90 

amelyek megkönnyítik az összeköttetések megtervezését, a viszonylatok, vagy a 

hálózat mőködésének modellezését. Az ilyen szoftvercsomagok mőködtetéséhez 

megkövetelt informatikai eszközpark nem biztosított a szükséges minıségben és 

mennyiségben a híradó szolgálatok részére sem. A rendszer létesítését követıen a 

hadmőveleti-technikai ügyeleti szolgálatok kiemelt fontosságú feladata a csatornák 

állapotának folyamatos ellenırzése, nyilvántartása, azok megszakadása esetén a 

helyreállítás, vagy a manıverek megtervezésének és végrehajtásának vezetése. 

 

A tábori alaphírhálózat e tekintetben nem képes az alaphírközpontba érkezı és az 

onnan kimenı csatornák állapotáról elektronikus úton információt nyújtani a 

híradó ügyeleti szolgálatok részére; a távfelügyelet a hálózatban nem funkcionál. 

Az analóg technikai eszközök kezelése bonyolult, a kezelıállomány kiképzéséhez 

szükséges idı aránytalanul magas. 

 

Az alaphírhálózat elemei technikailag, erkölcsileg és biztonsági szempontból91 

elavultak, jelentıs részük a közel fél évszázaddal ezelıtti – vagy azt megelızı - évek 

színvonalán áll, egy részük elektroncsöves technológiájú, már semmilyen 

vonatkozásban sem képesek felvenni a versenyt a kor színvonalán álló távközlési 

                                                 
89 ÖHP J6 fınök (híradó és informatikai fınök). 
90 Térinformatikai, illetve egyéb hálózattervezı programokkal. 
91 A technológia egyik igen nagy hátránya, hogy a rácspontok katonai szempontból nehezen védhetık, 
illetıleg könnyő célpontok szabotázs és terrorakciók esetén is. Az egykori Szovjet Hadsereg – korábbi 
afganisztáni tapasztalatait elemezve és feldolgozva – mőveleti területen harcászati-hadmőveleti 
magasabbegységek, kötelékek kommunikációinak biztosítására a rendszert lényegében nem 
alkalmazta. Napjainkban a probléma hasonló, hiszen a hálózatközpontú hadviselésbıl (NCW²) 
származó széttagoltság jelenti az elsıdleges problémaforrást [45]. 
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eszközök szolgáltatásaival.92 Az üzemeltetés technikai háttere ellentmondásos, 

amellyel kapcsolatosan már több, mint egy évtizede megfogalmazódott, hogy a: 

„…fenntartás helyzetét tovább nehezíti a fenntartási anyagokra fordítható források hiánya, 

egyes eszközökhöz szükséges alkatrészek gyártásának megszőnése.” [46]. A hazai 

szakirodalom rögzíti, hogy a katonai mőveletek hatékony vezetés-irányítása 

tekintetében már évekkel ezelıtt – többek között – megfogalmazódtak az alábbi, az 

NHíIR tábori alrendszerét jelentısen érintı szakmai igények [47]: 

 

a) digitális szolgáltatások harcászati szintő alkalmazása; 

b) multimédia jellegő információtovábbítás; 

c) digitális hálózatok szolgáltatásainak igénybevétele; 

d) papíralapú információcsere csökkentése a döntés-elıkészítés és döntéshozatal 

folyamatában; 

e) gyors és hiteles adattovábbításra, 

f) katonai üzenetkezelı93 rendszer üzemeltetése. 

 

2.1.2. A harcászati-hadmőveleti magasabbegység önálló tábori hírrendszere 

 

A lövészdandár a számára az elöljáró törzs által meghatározott feladatok 

eredményes végrehajtásának, valamint a kitőzött célok elérése érdekében, a 

mőveletek során, önállóan biztosítja a katonai szervezeten belül szükséges adat- és 

információáramlás – személyi és technikai – feltételeit. A harcászati-hadmőveleti 

magasabbegység vezetés-irányításának biztosításához, vagyis „…[a] 

dandárparancsnok elhatározásának meghozatalához, az alárendeltek megbízható, folyamatos 

vezetéséhez nagy mennyiségő, pontos, idıbeli információkra van szükség többek között a saját 

                                                 
92 E megállapítás további alátámasztására szolgálhat megjegyezni, hogy évtizedünk elején a fejlettebb 
ipari hátterő nyugati szövetségeseinknél már megindultak olyan jellegő kutatások, amelyek a jövı 
tábori hírrendszereire lesznek kihatással. Lényege egy olyan, vezetéknélküli, decentralizált, ad-hoc 
hálózat kialakítása, amely harctéren is felhasználható. Ez olyan intelligens hálózat, amely minden 
eleme útvonalválasztóként is mőködik, miközben a hálózat folyamatosan mozog, alakot vált, 
amıbaszerően követi a katonai szervezet tevékenységét, mozgását és szervezeti felépítését [48]. Az 
NHíIR tábori alrendszereivel kapcsolatosan a hasonló idıszakban megfogalmazódott hazai igények 
természetesen ennél jóval szerényebbek voltak, azonban e mérsékeltnek tekinthetı elvárások sem 
teljesültek napjainkig. 
93 MMHS: Military Message Handling System, vagyis katonai üzenetkezelı rendszer. 
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csapatokról, az ellenségrıl, a tereprıl, az idıjárási helyzetrıl stb., melyek beszerzését, 

feldolgozását, pontosítását a dandártörzs, továbbítását, illetve továbbításának feltételeit a 

híradó [és informatikai] szolgálat biztosítja.” [49]. A vezetés-irányítás támogatása a tábori 

hírrendszer és ezen belül – az elızı alfejezetben már csoportosításra került – hírrendszer 

elemek útján valósul meg. 

 

2.1.2.1. A vezetési pontok hírközpontjai 

 

A lövészdandár94 esetében állandó jelleggel fıharcálláspont (FH, 3. számú 

melléklet)95 és mögöttes harcálláspont (MH, 4. számú melléklet)96 épül ki, a katonai 

mőveletek egyes mozzanataiban az ellenség megfigyelése és a saját csapatokra való 

személyes ráhatás érdekében elıretolt harcálláspontot (EH)97 lehet létrehozni.98 Az 

alárendelt lövészzászlóaljaknál alapvetıen figyelıharcálláspont (FIH) létesül. Az 

FH-n és az MH-n szolgálatot teljesítı állomány alapvetıen vezetési csoportra, 

biztosító csoportra, valamint híradó és informatikai csoportra osztható fel. Az FH-t, 

MH-t és az EH-t a lövészdandár híradó százada telepíti és üzemelteti, míg a FIH-et 

döntıen a lövészzászlóalj híradó szakasza.99 

 

A század és a szakasz felépítését – és ezzel a napjainkban is rendszerben levı eszközöket – 

az alábbi ábrák szemléltetik: 

                                                 
94 A Honvédség jelenlegi lehetıségeit alapvetıen jellemzi, hogy hadrendjében lényegében nem 
található szervezetét, személyi állományát és technikai struktúráját illetıen kettı teljesen egyforma 
harcászati-hadmőveleti magasabbegység. Ezért vizsgálataimat egy szervezetre, a korábban könnyő 
lövészdandár jelzıvel illetett egységre szőkítve végeztem el, hiszen a nemzeti haderı szárazföldi ereje 
jellemzıen zászlóalj, vagy század harccsoport kötelékben kerülhet alkalmazásra. 
95 Az FH általában az elsılépcsıs lövészzászlóaljak harcrendje mögött települ. 
96 Az MH általános, elvi felépítése megegyezik az FH-val. Az MH fı eleme a személyügyi és 
logisztikai vezetési központ. 
97 Az EH az FH állományából kerül létrehozásra, ott a dandárparancsnok által meghatározott személyi 
állomány tartózkodik. 
98 Az általam, jelen értekezésben, a harcálláspontokra vonatkoztatott és alkalmazott rövidítések (FH, 
MH, EH) eltérnek a szakirodalomban rögzítettektıl. Ezt teszem az anyagban található rövidítések 
logikus megkülönböztethetısége érdekében. 
99 A lövészzászlóalj hírrendszerét a híradó terv alapján döntı mértékben a híradó század alegységei, 
az alárendeltek híradó alegységei (rajok) bevonásával telepítik és üzemeltetik. A század szervezeti 
tagozódása azt jelenti, hogy a dandár vezetési feltételeinek biztosításához meghatározott létszámú és 
felszereltségő híradó század szükséges, melynek különbözı, egymástól éles határvonallal el nem 
választható funkcionális részei vannak. A vezetési pontok telepítése egy bonyolult, összetett folyamat, 
amelyet több alegység összehangolt tevékenységgel végez. 
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1. számú ábra: a lövészdandár híradó század felépítése 

(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
 

Az ábra alapján látható, hogy két híradó szakasz ugyanolyan készletekkel 

rendelkezik, miután az FH és MH felépítése elviekben meg kell, hogy egyezzen. 

Ebbıl következik, hogy az 1. szakasz az FH, amíg a 2. szakasz az MH híradó és 

informatikai biztosításáért felel. A 3. híradó szakasz biztosítja továbbá az FH 

ellátását, illetıleg dandárközvetlen100 alegységek, a dandárharcálláspontok és a FIH-

ek közötti vezetékes, valamint a futár- és tábori posta híradás megvalósulását. 

 

Jelentısebb híradó és informatikai szakalegység szolgálja ki továbbá – a 

dandárközvetlennek minısülı – logisztikai zászlóaljat, ahol az R-130 rádióállomás, TKV-

7 típusú készlet, valamint a híradó részleg kivételével minden szervezeti és technikai 

elem hasonlatos az 1-2. híradó szakaszban megtalálhatókhoz. 

                                                 
100 A híradó századon túlmenıen, dandárközvetlen szervezeti egységnek minısül: törzstámogató 
század (törzs szakasz, forgalom szabályozó szakasz, vegyivédelmi szakasz, logisztikai szakasz, 
segélyhely), harctámogató mőszaki század (mőszaki felderítı raj, mőszaki utász szakasz, állásépítı 
szakasz, út- és hídépítı szakasz, mőszaki gép szakasz, logisztikai szakasz), logisztikai zászlóalj 
(törzstámogató század, ellátó és szállító század, javító század), egészségügyi központ (koordinációs 
részleg, kiürítı raj). 
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2. számú ábra: a lövészzászlóalj és híradó szakaszának felépítése 

(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
 

A lövészzászlóalj híradó szakasza építi ki a FIH-et, illetve biztosítja a zászlóalj 

parancsnoksága és az alegységek (lövészszázadok) közötti információáramlást. 
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2.1.2.2. Vezetési pontok közvetlen összeköttetései 

 

Azon híradó és informatikai erık, valamint alrendszerek és eszközök 

összessége minısül közvetlen összeköttetésnek, amelyek közvetlenül a 

hírközpontok között, vagy a hírközpont és a felhasználó között biztosítanak 

kommunikációs kapcsolatot. A lövészdandár által feladatul szabott katonai 

mőveletek jellegétıl függıen101 változik ezen összeköttetések jelentısége, 

amelyeknek fajtái a következık lehetnek: 

 

a) vezetékes; 

b) rádiórelé; 

c) rádió. 

 

A lövészdandár védelmi mőveletekben való alkalmazása során – az ellenséges támadó 

mőveletek kezdetéig – a vezetés-irányítás fı eszköze a vezetékes adat- és 

információcsere (5. számú melléklet),102 amelyet a közelmúlt kutatásai is 

alátámasztanak, hiszen megfogalmazódott a vezetési pont híradó és informatikai 

központ, valamint a vezetés-irányítási csoport közvetlen, optikai összeköttetésre 

épülı kommunikációs lehetısége kialakításának gondolata [50]. A védelem 

elıkészítésének idıszakában és a harc megvívása során biztosítani kell a vezetékes 

információcserét az FH híradó és informatikai központjából: 

 

a) az ÖHP operatív csoport fıharcálláspont híradó és informatikai központjával, az 

elöljáró intézkedése alapján; 

b) az MH-vel; 

c) a FIH-ekkel; 

d) logisztikai zászlóalj vezetési pontjával; 

                                                 
101 A korábbi doktrínális elveknek megfelelıen: védelem, illetıleg támadás. 
102 A híradó és informatikai elegységek alapvetıen a TKV-100 típusú vezetékanyagot alkalmazzák, de 
a hosszútávú összeköttetések esetében – esetlegesen – felhasználásra kerülnek az ETNV 
vezetékanyagot is. A TKV esetében az elméleti adatátviteli sebesség 96 kbit/s, míg az ETNV esetében 
ez az érték 4 Mbit/s lehet [51]. 
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e) szomszéd harcászati-hadmőveleti magasabbegységekkel; 

f) telepítése esetén az EH-val, a legközelebbi FIH-en keresztül.103 

 

A rádiórelé eszközök (6. számú melléklet) alkalmazása – napjainkra már csak 

alapszintő – lehetıséget teremt a csatornákkal való manıverezés megvalósítására 

mind az ÖHP, mind a dandár híradó- és informatikai fınöke részére.104 A katonai 

mőveletek során az FH és MH híradó- és informatikai központja az elöljáró 

intézkedésének megfelelıen csatlakozik a tábori alaphírhálózathoz. A szakmai 

elöljáró döntésének függvényében az FH és az MH híradó- és informatikai 

központjai között egy rádiórelé irány is üzemeltethetı. Amennyiben a 

terepviszonyok, egyéb körülmények vagy a technikai feltételek nem teszik lehetıvé, 

hogy a FH híradó és informatikai központja egyenesen csatlakozzon a tábori 

alaphírhálózathoz, úgy ez az MH-n keresztül is megvalósítható. 

 

A rádióhíradást (7. számú melléklet) oly módon kell megtervezni és megszervezni, 

hogy az alapvetı változtatás nélkül elégítse ki a parancsnokok és a törzs vezetés-

irányítási igényeit támadásba való átmenet esetén is. A rádióhíradás megvalósítására 

az FH és MH híradó és informatikai központjából kerül sor. Az elöljáróval és az 

alárendeltekkel – általánosságban – a következı rádióhíradást kell biztosítani: 

 

a) elöljáróval: 

 

aa) belépési lehetıség biztosítása a MH ügyeletes rádióhálójába arra az esetre, ha az 

elöljáró vezetési pontjával minden összeköttetés megszakad; 

ab) az ÖHP ügyeletes rádióhálójában az operatív csoportok vonalán – a felvonulás 

idıszakában – a teljes hadrend megalakulásáig; 

                                                 
103 Amennyiben szervezésre kerül, úgy fentieken túl a tüzér(al)egység (önálló osztály, vagy ütegek) 
harcálláspontjával. 
104 A hadmőveleti helyzetek gyors változása napjainkban már nem teszi lehetıvé a vezetés-irányítási 
pontok hálózatainak hosszú idejő kiépítését és telepítését, konfigurálását vagy áttelepítését. 
Nyilvánvaló, hogy hosszabb távon hazánknak is mindenképpen ki kell tudni alakítani egy minimális 
telepítéső idejő rendszert, a kezelık rövid idı alatti telepítési és beállítási feladatait, vagyis a lehetı 
legnagyobb automatizáltsági fokra kell törekedni [52]. 
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ac) az ÖHP rövid- és ultrarövid hullámú (RH–URH) ügyeletes rádióforgalmi 

rendszereiben a kötelékzászlóaljak részére; 

ad) az ÖHP RH és URH rádióforgalmi rendszereiben; 

 

b) az alárendeltekkel: 

 

ba) a lövészdandár-parancsnok RH és URH forgalmi rendszereiben; 

bb) a parancsnokhelyettes RH és URH forgalmi rendszeriben; 

bc) a törzs RH és RH–URH forgalmi rendszereiben; 

bd) a logisztikai fınök URH forgalmi rendszerében; 

be) a tőztámogató rádióforgalmi rendszerében URH-n; 

bf) a felderítı és adatgyőjtı rádióforgalmi rendszerében URH-n; 

bg) a felderítı fınök URH rádióforgalmi rendszerében. 

 

A rádióforgalmi rendszerek összetételét a dandárparancsnok elhatározásának 

megfelelıen, a törzsfınök utasításait figyelembe véve a dandár híradó és 

informatikai fınök tervezi és szervezi meg. A kettızve szervezett – RH és URH – 

rádióforgalmi rendszerek közül egy idıben, egyszerre csak az egyik üzemel.105 A 

lövészdandáron belüli közvetlen rádióösszeköttetések tervezése elsısorban 

rádióhálóban történik.106 

 

A hazánkban még a hagyományos elvek alapján szervezıdı rádióhíradás mellett 

„számos vezetési és irányítási (C2) rendszer fejlesztési tendenciája az IP alapú technológiák 

[…] által meghatározott szerver-kliens alkalmazások felé mutat, amely lehetıvé teszi e 

rendszereknek az olyan szolgáltatásokat, mint […] e-mail küldése-fogadása rádiórendszeren 

keresztül. […] látható, elmozdult az alkalmazások aránya a beszédhangú rádiókommunikáció 

irányából az adatátviteli rádiókommunikáció irányába.” [53]. 

 

                                                 
105 Általában az URH rendszer az üzemi, a rövidhullámú a tartalék, amelyben akkor, és csak akkor 
szabad hírváltást folytatni, amikor az alaprendszerben az összeköttetés megszakadt, vagy az ellenség 
intenzív rádióelektronikai zavaró tevékenysége miatt a hírváltás lehetetlenné válik, vagy a 
rádióállomások közötti távolság annyira növekedett, hogy az meghaladja a készülék hatótávolságát. 
106 De ez esetenként a különbözı korlátok, vagy kiemelt szerep miatt rádióirányban is biztosítható. 
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Napjainkban a Honvédség hadi nómenklatúrájában is megjelentek a már 

korszerőbbnek tekinthetı technológiai platformot képezı MRR107 harcászati 

rádiókészülékek is, amelyek felhasználásával lényegében biztosítható az 

alegységeken belüli adat- és információáramlás. A digitális rádiók rendszeresítésére 

– azonban csak – zászlóalj szintig került sor, mivel a fentebb ismertetett szervezési 

elvek miatt a zászlóaljparancsnoknak olyan eszközzel kell rendelkeznie, amely képes 

mind RH, mind URH kommunikáció végrehajtására. Továbbfejlesztésre kerülhetne 

sor, amennyiben a rádiócsalád további típusai is beszerzésre mielıbb kerülnének, 

azonban ez jelenleg csak távolabbi terv szintjén van jelen a haderıtervezési 

eljárásrendben [54].  

 

Mindezek fontosságára utal azon tény is, amely szerint: „A korszerő katonai rádiókból 

kialakított harcászati rádiórendszerekben a beszéd- és adatüzenetek feldolgozása, a 

felhasználókhoz történı továbbítása [már] szolgáltatások formájában jelenik meg. […] A 

szoftver-vezérléső rádiók, szoftverrádiók rugalmas rendszerkialakítási lehetısége elınyösen 

használható ki az új katonai, feladatorientált szervezeti változásokban, mivel a felhasználó 

igények változásai, a szolgáltatási paraméterek sokkal rugalmasabban és egyszerőbben 

köthetık az esetlegesen megváltozó szervezeti beosztásokhoz.” [55]. 

 

2.1.2.3. Futár- és tábori posta hírhálózat (járatok menetrendje) 

 

A lövészdandár futár- és tábori posta (FTP) hírhálózata (8. számú melléklet) 

az FTP raj erıivel és eszközeivel az FH híradó és informatikai központból kerül 

megszervezésre irány- és körjárat szerint.108 A dandár FTP hírhálózatát az elöljáró 

intézkedése szerint, az ÖHP futár- és tábori posta állomása által az alárendelt 

harcászati-hadmőveleti magasabbegységek FTP részlegeihez indított járatok 

menetrendjéhez igazodva szervezi meg és mőködteti. 

 

                                                 
107 MRR: Multi Role Radio – Többfunkciós Rádió. Digitális, URH rádiókészülék, 30-88 MHz üzemi 
frekvenciasávval. A beszédátvitel továbbítása történhet digitális EPM (Electronic Protective 
Measures), vagy analóg FM üzemmódban. A digitális üzemmód rögzített frekvenciát, vagy frekvencia 
hopping eljárást alkalmaz. Digitális üzemmódban a kommunikáció információvédettnek tekinthetı. 
108 Általában napi egy-egy járat kapacitással. 
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2.1.2.4. A dandár híradó és informatikai rendszer vezetés-irányítási alrendszere 

 

 A lövészdandár híradó és informatikai rendszer vezetés-irányítási  alrendszere 

nem sokban mutat különbséget a 2.1.1.4. alpontban leírtaktól, vagyis a tevékenység 

vezetése, irányítása, manıverezési képessége lényegében – a kor elvárt színvonalához 

képest – nehézkesen tudja követni a gyors helyzeteket. „A jelenlegi analóg technikai 

struktúra az új feltételeknek képtelen eleget tenni. A mai kor mőszaki-technikai lehetıségeinek 

ismeretében a rendszer hatékonyságáról még beszélni is értelmetlen, akár sugárzó, akár 

vezetékes rendszerrıl beszélünk. A ténylegesen rendszeresített eszközparkunk tekintetében 

csak kényszerpályás megoldások léteznek…” – szögezi le – az évtized elsı harmadából 

származóan – az idevágó katonai szakirodalom [56]. A vezetés ennek ellenére 

napjainkban is zömében a hierarchikusan szervezett híradás és informatika vezetési 

rendszerén belül valósul meg, ahol a lövészdandár híradó és informatikai fınökei a 

rendelkezésre álló közvetlen összeköttetéseken, vagy szolgálati csatornán, a híradó 

és informatikai ügyeleti szolgálatok útján irányítják109 az alárendelt szervezetek 

híradóalegységeinek tevékenységét. 

 

2.1.2.5. Híradó és informatikai tartalék, logisztikai támogatás 

 

A tartalék110 azon híradó és informatikai erık és eszközök összessége, 

amelyek konkrét szakfeladattal nem rendelkeznek, egyúttal a híradó és informatikai 

rendszer megbontása nélkül azonnal alkalmazhatók annak helyreállítására, a 

veszteségek pótlására, illetve kiegészítésére, az alárendeltek megerısítésére. Üzemi 

tartalékot képeznek azon eszközök, amelyek a rendszergépkocsik tekintetében nem 

kerültek felhasználásra, vagy nem üzemelnek. 

 

                                                 
109 A irányítás során még mindig igen kevés informatikai-támogató eszköz kerül felhasználásra az 
NHíIR tábori hírrendszerének szegmenseiben, ellentétben a stacioner rendszerekben alkalmazott 
megoldásoktól [57]. Külön problémát jelent továbbá az adatátviteli lehetıségek szőkössége, illetve 
hiánya, amely lényegében akadályozza a hálózatos alkalmazások széles körben történı felhasználását 
a vezetési-irányítási tevékenységekben. 
110 Felhasználására a lövészdandár híradó és informatikai fınöke saját hatáskörben intézkedik. A 
tartalékot az FH közelében, attól 2-4 km távolságra célszerő elhelyezni. 
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A logisztikai támogatás során az alárendeltek és a dandárközvetlen alegységek 

híradó és informatikai eszközökkel való ellátása, tárolása, üzemeltetése, 

karbantartása, helyreállításának tervezése, szervezése, ellenırzése és végrehajtása 

valósul meg.111 A lövészdandár híradó és informatikai anyagokkal, eszközökkel 

történı ellátása az egyéb hadianyag–utánpótlással azonos módon, az ellátási rendnek 

megfelelıen történik. 

 

A híradó és informatikai tartalékolás és a logisztikai támogatás témaköre – tekintettel 

a tábori technikai alrendszer állapotára – csak hazánkban állít kiemeltebb feladatot a 

szakállomány elé, hiszen: „…megfontolandó, hogy hosszabb távon olcsóbb-e egy konkrét 

rendszert beszerezni és nem több rendszerbıl összerakott, többé-kevésbé együttmőködésre 

hajlandó heterogén rendszerrel küszködnünk.” [58]. A felvetés napjainkban is idıtálló, ha 

figyelembe vesszük a szakirodalom azon megállapításait, miszerint: „a „szükséges és 

elégséges” elv maximális figyelembevételével kell kialakítani a „gazdaságosan mőködtethetı” 

és hatékony hadsereg igényeit.” [59]. 

 

 Az alfejezetben rögzítetteket röviden összegezve és értékelve 

megállapítható, hogy: 

 

1) az elızı fejezetben rögzítettekre is utalva, az ÖHD leszögezi annak tényét, 

amely szerint a nemzeti szárazföldi haderınem külföldi alkalmazása esetén, 

a lövész zászlóaljakon alapuló könnyő lövész alegységeket is tartalmazó, harci 

támogató és harci kiszolgáló-támogató csapatokat is magába foglaló erı kerül 

bevetésre. A haderı hazai alkalmazása esetén jellemzıen zászlóalj, vagy 

század harccsoport kötelékek felhasználását kell tervezni. Az Honvédség 

jelenlegi békehadrendjében – a haderıreform jelenlegi szakaszának befejeztével – 

azonban a szárazföldi haderınem reprezentánsa két, szervezeti 

felépítésében eltérı lövészdandár, amelyek alapját képezik egyrészrıl, a 

                                                 
111 Ennek egyik fı szervezeti eleme a javító század állományában tevékenykedı javítómőhely, amelyet 
célszerő az FH híradó és informatikai központ körletében telepíteni. 
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NATO reagáló erıben készenlétet ellátó,112 valamint a szövetség részére 

felajánlott, illetıleg a hazai katonai mőveletekben alkalmazandó katonai 

szervezeteknek, másodrészrıl az 51/2007. (VI.6) OGY határozat által tervezett, 

a határokon túl a jövıben missziót ellátó erıknek. A tábori hírrendszer katonai 

alkalmazását korszerősíteni hivatott informatikai alrendszer gyakorlati 

kialakításának jelenlegi középpontjába – a korábban könnyő jelzıvel illetett – 

lövészdandárt, mint harcászati-hadmőveleti magasabbegységet kell állítani; 

 

2) napjainkban, a gyakorlatban is alkalmazott hazai szervezeti és szervezési 

eljárásrend alapján a lövészdandár vezetés-irányítási funkcióját támogató, az 

adat- és információáramlást biztosító tábori hírrendszer technikai 

kialakításában mind az elöljáró katonai szervezet, mind a harcászati-

hadmőveleti magasabbegység illetékes fınöke, valamint szak(al)egysége is 

együtt-, illetve közremőködik. A közös tevékenység elsısorban az elöljáró 

katonai szervezet által biztosított rendszerek révén nyújtott szolgáltatások 

tekintetében, vagyis az alaphírhálózatok körében jelentkezik. Az 

alaphírhálózatok jelentısége a magasabbegységek és seregtestek, valamint 

ezek csoportosításai háborús katonai mőveletekben való korábbi alkalmazása 

során volt számottevı, azonban a magyar hálózat felhasználásának 

szükségessége – az idevágó szakirodalom alapján – a konfliktusok 

aszimmetrikus jellegővé válásával, a válságkezelésben résztvevı erık 

méretének csökkenésével, de ugyankor operativitásuk és mozgékonyságuk 

növekedésével, illetıleg a technikai amortizációval mérséklıdött. A hangsúly 

más vezetéknélküli kommunikációs kapcsolatok irányába tolódik el, 

amelyet nem segít elı, hogy a tábori alaphírhálózat rádiós csatlakozási 

felülettel csak kismértékben rendelkezik, mozgó vezetési pontok, mobil 

felhasználók rádióeszközeinek illesztését nagy mennyiségben nem teszi 

lehetıvé, így mobil harccsoportok, harcászati kötelékek alkalmazása esetén 

azok közvetlen vezetésére alapvetıen hálózaton kívüli rádióállomások 

                                                 
112 Megjegyzésre szorul, hogy a készenlétben álló katonai mőveleti erıknek – a készenlét teljes 
idıszakában – 100 %-os feltöltöttséggel kell rendelkezniük [60]. 
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vehetık igénybe. Ez azt is jelenti, hogy a tábori alaphírhálózat létrehozása 

mellett egy másik rendszer létesítésére is szükség lehet, amely közvetlen 

összeköttetések formájában biztosít információcsere lehetıséget az alárendelt 

katonai szervezetekkel, vagy alegységekkel; 

 

3) a lövészdandár önálló tábori hírrendszere alapvetıen – napjainkban is – 

analóg technológiára és technikára épül, ezért a szervezeti elemek kialakítása, 

a vezetés és együttmőködés rendje, valamint a hozzárendelt személyi és 

technikai eszközállomány alkalmazása a hagyományos szervezési elvek 

alapján történik. A tábori hírrendszer fejlesztésének meghirdetett programja 

alapján, zászlóalj szinten rendszeresítésre kerültek az MRR rádiócsalád 

hozzávetıleg azonos szolgáltatásokkal és képességekkel rendelkezı eszközei, 

amelyek alkalmasak – ugyan technikai-szolgáltatási lehetıségeikhez mérten 

korlátozott módon – együttmőködni a hírrendszer rádiós alrendszerével. 

További eszközök beszerzése nem történt meg; 

 

4) a hírrendszer vezetés-irányítási alrendszere minden szinten elavult. Az 

NHíIR – elsı fejezetben rögzített – egységes követelményeivel,113 illetıleg annak 

vezetésével kapcsolatos irányelvek egy részének lényegében véve nem képes 

megfelelni; 

 

5) a Honvédséget illetıen, a kor színvonalának és a szövetségesi vállalásoknak 

megfelelı tábori C2 rendszer híradó és informatikai alrendszereinek hazai 

kialakítása több évig elhúzódó, sok szakterület összehangolt tevékenységét 

igénylı feladat lehet. A megkezdıdött C2 kísérletek és eddig lefolytatott 

                                                 
113 Például: biztosítsák az adatok, szellemi termékek feldolgozását, továbbítását és terjesztését; 
biztosítsanak képességet az elırejelzési információk, adatok elemzésére, feldolgozására; a 
haderınemek az együttmőködés megvalósítása céljából olyan híradó és informatikai rendszerekkel 
rendelkezzenek, amelyek képesek az együttmőködésre rendelt más fegyveres testületek, országos 
vagy helyi államigazgatási szervek, parancsnokságok és törzsek között a szükséges mennyiségő és 
minıségő információ átadására és fogadására. 
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csapatpróbák ígéretesnek tőnnek, mivel a bemutató rendszer114 mind 

zászlóalj, mind dandár szinten jól alkalmazható [61]. 

 

2.2. Adminisztratív kérdések 

 

 A lövészdandár tábori hírrendszerének katonai mőveletek során történı 

gyakorlati felhasználása az alkalmazási eljárásokat rögzítı szabályrendszer mentén 

történhet, ami egyben általánosan elfogadott dogmának is tekinthetı. Az elızı 

fejezetben rögzítettem, hogy jelenleg exlex állapot alakult ki e területen a 

fıszabályozók hiányában, azonban a mőködési kényszer okán a hírrendszer 

szakszerő alkalmazásának fenntartása megköveteli valamilyen – minden szereplı115 

által kölcsönösen ismert és tartalmában elfogadott – egyezség kialakítását és betartását. 

Tárgyi téma vizsgálata során azon megállapításra kellett jutnom, hogy a kialakult 

egyezség alapját – egyértelmően – a korábbi fıszabályozó116 képezi, amelynek okai a 

következık lehetnek: 

 

a) a tábori hírrendszer analóg technológiájában, technikai rendszerében – annak 

ellenére, hogy modernebb, más mőködési filozófiájú mőszaki rendszerek, alrendszerek 

csapatpróbájára több ízben is sor került, az MRR rádiók rendszeresítésén túlmenıen – 

komolyabb rendszerkorszerősítés nem történt; 

b) a korszerőbb rádióeszközök rendszeresítése – mint a tábori hírrendszer egyik 

alrendszere, szegmense – nem tette feltétlenül szükségessé, hogy az addig alkalmazott 

eljárási metodika teljes rendszerében módosításra kerüljön; 

c) a fıszabályozó hiánya – a tehát a továbbra is lényegében változatlan tábori hírrendszer 

okán – arra késztette a szereplıket, hogy a bevált gyakorlatokra építve tartsák 

alkalmazásban a rendszert. 

 

                                                 
114 A rendszert az MRR rádiókat is szállító Kongsberg cég biztosította, Combat Command and Control 
Information System, Battlefield Management System (Combat C2IS BMS) néven. 
115 Felhasználó, irányító, üzemeltetı. 
116 Hír/126. szakutasítás. 
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A tábori hírrendszer alkalmazási szabályrendszerének adminisztratív eleme a híradó 

és informatikai szolgálat harci okmányai, okmányrendszere. Az okmányrendszer 

szolgálja egyrészrıl a híradó és informatikai rendszer vezetés-irányításának 

gyorsaságát, rugalmasságát, gyakorlatiasságát és összességében a teljes tevékenység 

hatékonyságát, másodrészrıl a vele szemben támasztott általános követelmények 

megvalósulását.117 Az adminisztratív elemek118 lényegében tekintve, tehát 

napjainkban sem nélkülözhetık, azonban szükséges ezen elemek megalkotásának és 

felhasználásának módszereit – az adott tábori hírrendszer képességeihez igazítva – 

korszerősíteni, elektronizálni, vagyis megfeleltetni azon szövetségesi elvárásoknak 

is, amely szerint a vezetés-irányítási eljárások során nem csak a híradó és 

informatikai, hanem az információs rendszerek széleskörő alkalmazását is meg kell 

valósítani. A téma tekintetében a modernizáció alapját képezı okmányrendszer elvi 

fundamentuma a korábbi fıszabályozóban került lefektetésre. 

 

2.2.1. A harci okmányrendszer elméleti megközelítése 

 

 A harcászati-hadmőveleti magasabbegység híradó és informatika harci 

okmányrendszere119 a tábori hírrendszer megtervezésével, megszervezésével, 

elıkészítésével, vezetésével és irányításával, valamint a szakalegységek 

alkalmazásával kapcsolatos valamennyi okmányt magába foglalja. Tartalmuk és 

rendeltetésük szerint az alábbiakban összefoglaltak lehetnek: 

 

a) vezetés-irányítási okmányok120; 

                                                 
117 Ezen kérdésekkel kapcsolatos analízisemet az elsı fejezetben részletesen kifejtettem. 
118 Az adminisztratív elemek korábban is jelentıséggel bírtak a tábori hírrendszer vezetésében és 
irányításában – különösen koalíciós körülmények között –, hiszen a múlt század hetvenes éveinek 
tapasztalatára építve a katonai szakirodalom megfogalmazza, hogy többnemzeti környezetben 
problémákat jelent a harci okmányok formájában és tartalmában megfigyelhetı és tevılegesen 
meglevı különbségek [62]. 
119 A fıszabályozó, a lövészdandárok tábori hírrendszerének gyakorlati alkalmazási, valamint a 
ZMNE BJKMK Híradó Tanszék oktatási metodikájának felhasználásával. 
120 Mindazon parancsok, intézkedések (tervek) összessége, amelyek az alárendelteknek és az 
együttmőködıknek végrehajtás, felhasználás céljából kerül kiadásra. E körbe sorolható még azon 
vázlatok, tervek, térképek, amelyek a híradó és informatikai fınök számára, a híradás és informatika 
megtervezése, megszervezése, végrehajtása, valamint saját tevékenységének tervszerő biztosítása 
érdekében készül. 
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b) beszámoló okmányok; 

c) tájékoztató okmányok. 

 

A vezetés-irányítási okmányok további csoportosítása, kategorizálása a következı 

okmányokat jelenti: 

 

a) híradó és informatikai terv: 

 aa) a vezetékes híradás vázlata;121 

 ab) a rádiórelé híradás vázlata;122 

 ac) a rádióhíradás vázlata;123 

 ad) futár és tábori posta híradás vázlata (járatok menetrendje);124 

b) egyéb vezetés-irányítási okmányok: 

 ba) híradó és informatikai fınök munkatérképe; 

 bb) információvédelmi kapcsolatok vázlata; 

bc) terv a híradó és informatikai rendszer biztonságának és védettségének 

biztosítására és ellenırzésére; 

bd) elızetes híradó és informatikai intézkedés; 

be) híradó és informatikai intézkedés; 

bf) intézkedés az információvédelemre; 

bg) harcintézkedés a híradás és informatika létesítésére és üzemeltetésére; 

bh) híradó és informatikai logisztikai intézkedés; 

bi) jelszóval rendelkezık és párbeszédre jogosultak névjegyzéke; 

bj) intézkedés a híradó és informatikai alegységek átcsoportosítására. 

 

A beszámoló okmányok125 körébe tartozó anyagok: 

 

                                                 
121 Ld.: 5. számú melléklet. 
122 Egyes esetekben a rádiórelé és rádióhíradás vázlata egyben kerül feltüntetésre. Ld.: 6. számú 
melléklet. 
123 Ld.: 7. számú melléklet. 
124 Ld.: 8. számú melléklet. 
125 Ezen csoport alapvetıen olyan okmánykategória, amelybe mindazon összefoglaló, beszámoló és 
egyéb jelentés, illetıleg híradó és informatikai munkanapló, beszámoló térkép és vázlat tartozik, 
amelyeket a híradó és informatikai fınök készít el. 
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a) híradó és informatikai helyzetjelentések; 

b) híradó és informatikai összefoglaló jelentések; 

c) híradó és informatikai munkanapló; 

d) egyéb jelentések, térképek és vázlatok. 

 

A tájékoztató okmányok126 további bontása az alább felsorolt anyagokat, 

okmányokat foglalja magába: 

 

a) kimutatás (összesített) a rendelkezésre álló és a felhasznált híradó és informatikai 

erıkrıl, eszközökrıl;127 

b) a hadmőveleti terület távközlési és informatikai infrastruktúrája (kivonatosan); 

c) egyéb okmányok, vázlatok, kimutatások, leírások, amelyek a híradás és 

informatika tervezésénél, szervezésénél, létesítésénél és fenntartásánál 

felhasználhatók. 

 

A lövészdandár híradó és informatikai alegység törzse, a vezetés-irányítás komplex 

rendszerében szintén rendelkezik harci okmányokkal. A harci okmányok felosztása 

megfelel az elöljáró törzs (híradó és informatikai fınök) által alkalmazott 

metodikának. A vezetési okmányok keretében megkülönböztethetı: 

 

a) az elöljáró törzs (híradó és informatikai fınök) által biztosított okmányok: 

aa) harcintézkedés a híradás és informatika létesítésére és üzemeltetésére: 

aaa) rádióhálók és irányok táblázata; 

aab) ellenırzı hívások jeleinek táblázata; 

aac) fedınév-fedıszám táblázat; 

aad) kivonat a futár és tábori posta járatok menetrendjébıl; 

ab) vezetékes híradás vázlata; 

ac) rádiórelé híradás vázlata; 

ad) rádióhíradás vázlata; 

                                                 
126 A csoportba mindazon számvetéseket, kimutatásokat, táblázatokat, vázlatokat, feljegyzéseket lehet 
besorolni, amelyeket a híradó és informatikai fınök saját tájékozottsága céljából készít el. 
127 Általában a híradó és informatikai fınök munkatérképén kerül feltüntetésre. 
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ae) futás és tábori posta híradás vázlata (járatok menetrendje); 

af) jelszóval rendelkezık és párbeszédre jogosultak névjegyzéke; 

ag) elızetes harcintézkedés; 

ah) egyéb intézkedések;128 

b) a híradó és informatikai alegység parancsnok (törzs) által összeállításra kerülı 

okmányok: 

ba) az alegység alkalmazási terve; 

bb) munkatérkép; 

bc) az alegység ırzés-védelmi terve; 

bd) a híradó és informatikai központok települési vázlata; 

be) a híradó és informatikai központ mőszaki-kapcsolási vázlata; 

bf) vonalvázlat; 

bg) a híradó és informatikai központ belsı híradás és informatika vázlata; 

bh) a csatornakiosztás táblázata. 

 

Az alegység beszámoló és tájékoztató okmányainak funkciói lényegében 

megegyeznek az elöljáró törzsben alkalmazott elemek funkcióival. 

 

A békehadrend alapján mőködı – egyes – harcászati-hadmőveleti magasabbegység 

szakállománya révén szerzett kutatási tapasztalataimra építve, összességében 

megállapítottam, hogy fentiekben felsorolt harci okmányrendszer elıállítása 

napjainkban is az alábbi kétféle alapvetı módszer szerint történik: 

 

a) manuálisan, ahol az adathordozó papíralapú; 

b) célszoftvert nélkülözı, általános, irodai felhasználású szoftverek révén 

mőködtetett személyi számítógépek útján,129 amelynek elsıdleges végeredménye 

minden esetben nyomtatott formátumú adathordozó. 

 

                                                 
128 Olyan intézkedések, amelyeket az összfegyvernemi törzs, illetve az illetékes fegyvernemi fınökök 
és szolgálati ág vezetık küldenek meg a híradó és informatikai alegységnek. 
129 Általánosságban MS Office programok, illetıleg különbözı rajzolóprogramok, mint szoftverek, 
illetıleg egy általános „irodai” felhasználást támogató hardver. 
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A manuális megoldások elsısorban és jellemzıen a térképeken történı adatrögzítési 

feladatok végrehajtása során – tematikusan – kerülnek alkalmazásra, szabványosított 

jelzések alkalmazásával [63]. A személyi számítógépek útján összeállított okmányok 

az elektronizáltság egy fokát jelentik, hiszen képesek a periféria révén a számítógép 

memóriájába táplált adatokat tárolni, továbbá lehetıséget nyújtanak az adatok 

felhasználásával történı további mőveletek végrehajtására.130 Az okmányok 

többsége írásos természető és jellegő, amelyek formátuma szintén formalizált, 

amelynek szabályrendszerét a megfelelı jogszabályok rögzítik [64]. Elvonatkoztatva 

az elektronizáltság eme fokától, végeredményképpen azonban leszögezhetı, hogy a 

harci okmányok ezen megoldás alapján történı elıállítása is még a manuális 

tevékenységek körébe sorolható, hiszen – maga a személyi számítógép célszoftver 

hiányában – csak a betáplált adatok célszerően szerkesztett megjelenítését teszi 

lehetıvé. Ezen processzusoknál alkalmazott szoftverek és hardverek esetében mind 

hazánkban, mind a világban nagyfokú a szabványosítottság, ezért nyilvánvaló, hogy 

az adatok elektronikus tárolása és visszakeresése, illetıleg továbbítása (adatcseréje) 

mindenképpen hatékonyságnövelı a korábbi teljesen manuális megoldásokkal 

szemben.  

 

A harci okmányok – lényegét tekintve – tehát napjainkban is kisfokú elektronizáltság 

mellett készülnek, amely hiányosságot a katonai szakértık is megerısítenek, 

amelynek során, példának okáért kifejtik azon tényt, amely szerint: „A katonai 

szervezetek vezetési funkciójában […] e tevékenységek alapjául […] a térképek szolgáltak, és 

[…] ezek biztosították a terep adatainak megszerzését, a katonai szervezetek térbeli 

helyzetének nyilvántartását, az adatok továbbítását, míg napjainkban a korszerő informatikai 

eszközök és alkalmazások (hardver, szoftver) azonban már lehetıvé teszik a tér, a hadmőveleti 

terület, a csapatok és fegyverek térbeli adatainak gyors és megbízható rendelkezésre bocsátását, 

nyilvántartását és a helyzetek gyors változásának megfelelı ütemő módosítását, nyomon 

követését a térinformatikai alkalmazások segítségével.131 […] A térinformatikai rendszer 

                                                 
130 Itt elsısorban különbözı jellegő szöveg-, illetve ábraszerkesztési mőveletekre gondolok. 
131 A szövetséges erık által Afganisztánban és Irakban szerzett katonai mőveleti tapasztalatok tovább 
erısítették, hogy a korszerő hadviselés során napjainkban már az egyes harcos szintjén is 
elengedhetetlennek tőnik olyan egyéni felszerelésrendszer kialakítása, amely – többek között - 
tartalmaz nagy felbontású digitális térképadatbázissal ellátott GPS vevı egységet is [65]. 
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azonban lehet bármilyen korszerő, jól feltöltött, hardveresen támogatott, ha nem áll 

rendelkezésre az adatok továbbításának lehetısége.” [66]. Megítélésem szerint, a személyi 

számítógépek felhasználásával jelenleg elıállított híradó és informatikai harci 

okmányok tekintetében is – a jövıt illetıen – elkerülhetetlennek tőnik olyan 

célszoftver megalkotása, amely a magas intenzitású katonai mőveletekben résztvevı 

harcászati-hadmőveleti magasabbegységek, egységek hatékony alkalmazását 

segítheti elı oly módon, hogy a szakfeladat eredményes végrehajtásához szükséges 

valamennyi fontos információhoz megfelelı tartalomban és felhasználható formában 

válnak hozzáférni képessé a szolgálati személyek és szakalegységek.132 

 

2.2.2. A harci okmányok tartalma 

 

 A harci okmányrendszer egyes elemei tehát szöveges formátumúak, amíg 

mások vázlatokat, illetıleg táblázatokat tartalmaznak. A térképalapú harci 

okmányok esetében az informatizálás133 megvalósítása, vagyis a térinformatikai 

rendszerek – önálló fejlesztésen alapú – kialakítása hosszadalmas, illetıleg igen magas 

költségráfordítással jár, ezért e területen érdemes komplex rendszerek beszerzését és 

bevezetését tervezni, illetıleg végrehajtani [67]. A szöveges tartalmú okmányok 

elıállítása továbbra is igényelni fogja a manuális ki- és feldolgozó munkát,134 

azonban nézıpontom szerint a vázlatok és táblázatok elıállítása területén érdemes 

lehet új – szoftver alapú – informatikai alrendszer kialakítását tervezni, amely egyúttal 

a tábori hírrendszer teljes modernizációjáig terjedı átmeneti idıszak végéig 

elısegítheti a vezetés-irányítás híradó és informatikai alrendszerének hatékonyabb 

mőködését. 

 

Mindezek folyományaképpen, áttekintve a lövészdandár harci okmányrendszerét 

úgy ítélem meg, hogy a jelen, adott helyzetben a harcászati-hadmőveleti 

                                                 
132 Ezzel az új gondolkodásmóddal jellemezhetı a hálózatközpontú hadviselés, amelyben a 
hatékonyságot leginkább meghatározó tényezık: az információ, a valós idejő információk áramlását 
biztosító infokommunikációs eszközök (rendszerek), a humán és szenzor alapú precíziós felderítés, a 
precíziós tőzerı, a manıver, a sebesség, a tudás és a tudomány [68]. 
133 Digitális térkép, valamint a szükséges adatbázisok. 
134 A hazai mőszaki-technikai adottságok, valamint a hagyományos katonai-rendvédelmi törzskultúra 
ismeretében. 
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magasabbegység híradó és informatikai fınökének tevékenységét alapvetıen 

meghatározó híradó és informatikai terv elektronizálását135 célszerő valamely 

matematikai eljárás révén végrehajtani, ezért jelen alfejezetben a továbbiakban a 

tárgyi tervhez kapcsolódó harci okmányok tartalmát – a fıszabályozó révén – 

vizsgálom [69]. 

 

2.2.2.1. A vezetékes híradás vázlata 

 

 A vázlat célja, hogy a híradó és informatikai fınök rendelkezzen olyan 

ábrával, amely áttekinthetıen és szemléltetı módon mutatja be a lövészdandár 

vezetékes híradás és informatikáját, illetıleg annak mőszaki megoldását.136 A 

vezetékes hálózat megtervezésénél alapelv, hogy az a katonai mővelet során 

továbbfejleszthetı legyen. A vázlat tartalmazza: 

 

a) a lövészdandár azon alárendeltjeinek, együttmőködıinek, valamint az elöljáró 

híradó és informatikai központjait, ahová vezetékes összeköttetés kerül tervezésre; 

b) a megtervezett hálózathoz csatlakozó, a békekörletben, a hazai távközlési 

szolgáltatóknál kialakított híradó és informatikai központokat, valamint a kisegítı 

hírközpontokat; 

c) az elöljáróhoz, szomszédokhoz, alárendeltekhez, együttmőködıkhöz tervezett 

vezetékes összeköttetéseket irányonként (viszonylatonként); 

d) szükség esetén a vezetékes irány (viszonylat) számát; 

e) a távközlési szolgáltatók által biztosított csatlakozási felületek azonosítóját; 

f) azon felügyeleti és erısítı állomásokat, amelyeken a vezetékes összeköttetések 

áthaladnak; 

g) a távközlési szolgáltatók által biztosított szolgáltatás-hozzáférési pontokat; 

h) ellenırzı, vizsgáló pontokat; 
                                                 
135 Elektronizálás alatt nem csak azt a processzust értem, amikor a papíralapú adathordozó kiváltásra 
kerül, hanem azt is, amikor az adott vázlat, vagy táblázat által vizuálisan közölni kívánt információkat 
megalapozó adatok olyan adatbázisba kerülnek összegyőjtésre, amelyek egy matematikai-logikai 
algoritmus segítségével felhasználhatók újabb kombináció kialakítására és ezzel új információk 
megalkotására. 
136 A vezetékes híradás vázlatát a híradó és informatikai fınök hagyja jóvá. A vezetékes híradás 
vázlata a rádiórelé híradás vázlatával együtt is elkészíthetı. 
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i) a vezetékes hálózat mőszaki kifejtését, csatornánkénti bontásban; 

j) a csatornákhoz kapcsolódó végberendezéseket; 

k) a vezetékes eszközök elosztásának táblázatát; 

l) különbözı kiegészítı és magyarázó táblázatokat. 

 

2.2.2.2. A rádiórelé híradás vázlata 

 

 A vázlat137 az elızıekkel hasonlatos célból készül el. Szintúgy 

alapkövetelmény a hálózat harc folyamán történı továbbfejleszthetıségének 

lehetısége. A vázlatnak tartalmazni szükséges: 

 

a) a rádiórelé hírhálózathoz kapcsolódó híradó és informatikai központokat (kisegítı 

hírközpontokat); 

b) az elöljáró által szervezett és a lövészdandárt érintı rádiórelé összeköttetéseket; 

c) a lövészdandáron belül, a vezetési pontok között, az alárendeltekkel, az 

együttmőködıkkel szervezett rádiórelé összeköttetéseket; 

d) a kisegítı hírközpontokat, rádiórelé átjátszó pontokat, átjátszó állomásokat; 

e) a rádiórelé állomások típusait, azok állomás számait; 

f) az egyes irányok (viszonylatok) számozását és frekvenciáit; 

g) az egyes rádiórelé végállomások, átjátszó állomások, rádiórelé pontok (csoportok) 

mőszaki kapcsolását, csatornakifejtését és végberendezéseit; 

h) rádiórelé eszközök elosztásának táblázatát; 

i) különbözı kiegészítı és magyarázó táblázatokat. 

 

2.2.2.3. A rádióhíradás vázlata 

 

 A vázlat138 célja az áttekinthetıség és a szemléletesség biztosítása. A 

rádióhírhálózat megtervezése során arra kell törekedni, hogy a rendszer a katonai 

                                                 
137 A rádiórelé híradás vázlatát szintén a híradó és informatikai fınök hagyja jóvá. 
138 Szükség esetén a rádióhíradás vázlatán, vagy külön vázlaton elkészíthetı az adott szint (dandár, 
zászlóalj) vezetési pontjain telepített rádióeszközök távvezérlésének mőszaki kapcsolási vázlata. A 
rádióhíradás vázlatát a híradó és informatikai fınök hagyja jóvá. 
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mőveletek minden mozzanatában, alapjaiban alkalmazható legyen. A vázlat a 

következıket tartalmazza: 

 

a) az elöljáró által szervezett és a lövészdandárt érintı rádióforgalmi rendszereket; 

b) a saját és az együttmőködık rádióforgalmi rendszereit; 

c) a rádióforgalmi rendszerek megnevezését és számozását; 

d) a rádióforgalmi rendszerekben alkalmazott rádióeszközök típusait (komplex 

rádióállomás esetén a saját vezetési pont vonatkozásában rádióeszközökre bontva); 

e) az eszközök elosztásának táblázatát; 

f) különbözı kiegészítı, magyarázó táblázatokat. 

 

2.2.2.4. Futár és tábori posta járatok menetrendje 

 

 A vázlat139 célja a futár és tábori posta szervek települése rendszerének, a futár 

és tábori posta járatok szervezése rendjének szemléltetı, áttekinthetı bemutatása. A 

vázlat tartalmazza: 

 

a) az érintett vezetési pontokat; 

b) a lövészdandár, valamint az elöljáró és az alárendeltek által telepített futár és 

tábori posta szervek települési helyét, a futárjáratok menetvonalait (menetvonal 

számvetést); 

c) a futár és tábori posta szervek tervezett áttelepülésének helyét; 

d) táblázatos formában a futár és tábori posta járatok menetrendjét; 

e) nappali helikopter leszálló (ledobó) helyet; 

f) a futár és tábori posta erık, eszközök elosztásának táblázatát; 

g) különbözı kiegészítı és magyarázó táblázatokat. 

 

Látható, hogy mind a négy esetben a vázlatok elkészítésének elsırendő célja 

azonos, vagyis az áttekinthetıség és a szemléletesség biztosítása. Megítélésem 

szerint a vázlatok tartalmilag megfelelnek azon elvárásnak, hogy az NHíIR tábori 

                                                 
139 A vázlatot a híradó és informatikai fınök hagyja jóvá. 
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alrendszerének vezetés-irányítását megfelelı hatékonysággal és – ezen keresztül, a 

tábori hírrendszer megfelelı alkalmazása és mőködése révén – a harcászati-hadmőveleti 

magasabbegység vezetés-irányítási funkcióit is elvárás szerint támogassák. A harci 

okmányok jelenleg hagyományos, elsısorban manuális módszerekkel készülnek, 

amely metódus kiváltása kedvezıbbé teheti a lövészdandár híradó és informatikai 

fınökének, a híradó és informatikai alegység, valamint a zászlóaljak híradó és 

informatikai részlege parancsnokainak (vezetıinek) szakmai tevékenységét. 

 

 Az alfejezetben rögzítetteket röviden összegezve és értékelve 

megállapítható, hogy: 

 

1) a tábori hírrendszer alkalmazása kapcsán kialakult exlex állapot ellenére – a 

mőködési kényszer okán – a hírrendszer szakszerő mőködtetésének fenntartása 

továbbra is szükségszerő, tekintettel arra, hogy az NHíIR tábori szegmense 

napjainkban is rendszeresített haditechnikai rendszerként funkcionál. A 

szakszerőség a szakállománytól megköveteli, hogy az alkalmazás során 

egységes követelmények szerint járjon el, amelynek alapját jelenleg is a 

korábbi fıszabályozó, azaz a Hír/126. számú szakutasítás képezi; 

 

2) a tábori hírrendszer alkalmazási szabályrendszerének adminisztratív 

eleme a híradó és informatikai szolgálat harci okmányrendszere, illetve harci 

okmányai, amelyek alkalmazása – függetlenül a távközlési és informatikai 

ágazatok fejlıdésétıl – napjainkban sem nélkülözhetı elemei a hírrendszer 

vezetés-irányítási alrendszerének. A megfelelı minıségő140 okmányrendszer 

ezen alrendszeren keresztül a harcászati-hadmőveleti magasabbegység 

vezetés-irányítási rendszerének hatékonyságát is merıben befolyásolják; 

 

3) a harci okmányrendszer elıállítása napjainkban is kétféle módszer szerint 

történik, azonban – lényegét tekintve – mindkettı manuálisnak tekinthetı, 

                                                 
140 A minıség alatt itt a hordozott adat alapján kinyerhetı elégséges számú információra, illetıleg a 
helyzethez igazodó formátumra gondolok. 
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illetıleg kisfokban elektronizáltnak. Korábbiak alapján kijelenthetı, hogy 

hazánkban, a gyakorlatban is megkezdıdtek a C2 rendszerrel kapcsolatos 

kísérletek, illetıleg csapatpróbák, várhatóan azonban a jelenleg rendszeresített 

tábor hírrendszer belátható ideig rendszerben marad. A térinformatikai 

szoftverek elterjedése okán a gyakorlatban is megvalósítható lenne a térképet 

igénylı tevékenységek elektronizálása, azonban a hírrendszer cseréjéig 

várható bekerülés nem tekinthetı optimális megoldásnak. A hagyományos 

szöveges, írásos jellegő okmányok esetében a manuális ki- és 

feldolgozómunka – tekintettel a nemzeti haderı technikai lehetıségeire, illetıleg, 

hagyományos, ugyanakkor bevált katonai-szakmai törzskultúrájára – várhatóan 

fennmarad, bár a hírrendszer modernizációjával köre szőkül. Megállapításom 

szerint, a harci okmányrendszer vázlat és táblázat formájában 

megjelenítendı elemei válhatnak alkalmassá az elektronizálásra; 

 

4) áttekintve a harci okmányrendszert, megítélésem szerint a lövészdandár 

híradó és informatikai tervének és azon belül meghatározott vázlatok 

célszoftver útján történı elektronizálása és a híradó és informatikai rendszer 

vezetés-irányítási alrendszerébe történı beillesztése a magas intenzitású 

katonai mőveletekben résztvevı harcászati-hadmőveleti magasabbegységek, 

egységek hatékony alkalmazását segítheti elı. Mindezt oly módon, hogy a 

szakfeladat eredményes végrehajtásához szükséges valamennyi fontos 

információhoz megfelelı tartalomban és felhasználható formában válhatnak 

képessé hozzáférni a szolgálati személyek és szakalegységek. 

 

2.3. Összegzés, következtetések 

 

 „Napjaink kommunikációs hálózatainak tervezése új szemléletet kíván minden 

hálózatot tervezı szakembertıl, aki a Magyar Honvédség új, digitális hálózatának 

telepítésével, igénybevételével és szükség szerinti átalakításával foglalkozik. Ez a tervezési 

folyamat azonban már nem mehet a ma még beidegzıdött és megszokott „analóg” 

rendszerben, vagyis a papíron megtervezem, intézkedésben továbbküldöm, a híradó 
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szervezetek pedig megpróbálják azt telepíteni és üzemben tartani.” – fogalmazta meg egy 

katonai kutató-szakértı közel egy évtizeddel ezelıtt [70]. Vizsgálataim alapján 

leszögezhetı, hogy az NHíIR tábori alrendszere, vagyis a tábori hírrendszer döntı 

többsége napjainkban is ilyen módon, azaz a „megszokott analóg rendszer szerint” 

mőködik, vagyis papíron megtervezem, intézkedésben továbbküldöm, a híradó és 

informatikai vezetıi állomány, illetve a szakegység és szakalegység megpróbálja azt 

telepíteni, üzemben tartani és felette vezetés-irányítást gyakorolni. Elızıleg már 

áttekintve a katonai stratégiai elgondolásokat, két fundamentum látható. Egyrészrıl 

a nemzeti szárazföldi haderınem külföldi alkalmazása esetén, a lövész zászlóaljakon 

alapuló könnyő lövész alegységeket is tartalmazó, harci támogató és harci 

kiszolgáló-támogató csapatokat is magába foglaló erı kerül bevetésre. A haderı 

hazai alkalmazása esetén jellemzıen zászlóalj, vagy század harccsoport kötelék 

felhasználását kell tervezni. Másodrészrıl, a jelenleg rendszeresített tábori 

hírrendszer teljeskörő modernizációjának végrehajtásával nem lehet számolni az 

elkövetkezı közvetlen jövıben, függetlenül attól a ténytıl, hogy harcászati szinten 

történtek kézzel fogható korszerősítések, illetıleg kísérletek és csapatpróbák. 

Mindezek alapján, elsıdlegesen véve alapul a nemzeti haderı hazai alkalmazásának 

lehetıségét kimondható, hogy az NHíIR jelenlegi – többnyire analóg – tábori 

szegmense továbbra is elsıdleges eszköze a vezetés-irányítás alrendszerét képezı 

híradó és informatikai rendszernek. A doktrínális tényezıktıl függetlenül, a jelenlegi 

békehadrendben a szárazföldi haderınem harcoló csapatainak kiemelt képviselıje 

kettı, szervezeti felépítésében eltérı – a lövészzászlóaljakat szervezetileg integráló – 

lövészdandár, amelyek elsıdleges alapját képezik egyrészrıl a NATO reagáló erıben 

készenlétet ellátó, valamint a szövetség részére felajánlott, illetıleg a hazai katonai 

mőveletekben alkalmazandó katonai szervezeteknek, illetıleg másodsorban a 

határainkon túl a jövıben katonai jellegő feladatot ellátó erıknek. 

 

A híradás és informatika kérdéseit tehát harcászati-hadmőveleti magasabbegység 

szinten vizsgálva, a lövészdandár vezetés-irányítási funkcióját támogató, az adat- és 

információáramlást biztosító tábori hírrendszer technikai kialakításában mind az 

elöljáró katonai szervezet, mind a lövészdandár illetékes fınöke, valamint 
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szak(al)egysége is együtt-, illetve közremőködik. Megállapítottam, hogy az 

alaphírhálózatok jelentısége a konfliktusok aszimmetrikus jellegővé válásával, a 

válságkezelésben résztvevı erık méretének csökkenésével, de ugyanakkor 

operativitásuk és mozgékonyságuk növekedésével, illetıleg a technikai 

amortizációval mérséklıdött. A hangsúly más vezetéknélküli kommunikációs 

kapcsolatok irányába tolódott el, amelyet nem segít elı, hogy a tábori alaphírhálózat 

rádiós csatlakozási felülettel csak kismértékben rendelkezik, mozgó vezetési pontok, 

mobil felhasználók rádióeszközeinek illesztését nagy mennyiségben nem teszi 

lehetıvé, így mobil harccsoportok, harcászati kötelékek alkalmazása esetén azok 

közvetlen vezetésére alapvetıen hálózaton kívüli rádióállomások vehetık igénybe.  

 

A híradás és informatika komplex kérdéskörének másik ágaként a lövészdandár 

önálló tábori hírrendszerét vizsgálva megállapítottam, hogy a szervezeti elemek 

kialakítása, a vezetés-irányítás és együttmőködés rendje, valamint a hozzárendelt 

személyi és technikai eszközállomány alkalmazása napjainkban is a hagyományos 

szervezési elvek alapján történik. Ennek kapcsán rámutattam azon tényre, miszerint 

– lényegében véve – a mőködési kényszer követeli meg a szakállománytól, hogy a 

tábori hírrendszer alkalmazása során egységes követelmények szerint járjon el, 

amelynek alapját jelenleg is a korábbi fıszabályozó képezi. A hagyományos 

szervezési elvek felhasználásával részleteibe menıen mutattam be egy harcászati-

hadmőveleti magasabbegység tábori hírrendszere kialakításának lépéseit 

elıkészítendı a harmadik fejezetet, vagyis a megvalósítási (kísérleti) részt. 

 

A tábori alaphírhálózat, valamint a lövészdandár önálló hírrendszerének 

áttanulmányozását követıen úgy ítélem meg, hogy az NHíIR tábori szegmensének 

vezetés-irányítási rendszere lényegében véve minden szinten elavultnak tekinthetı. 

Nem, vagy csak szők korlátok mellett felel meg – többek között – a digitális 

szolgáltatások harcászati szintő alkalmazása, a multimédia jellegő 

információtovábbítás, digitális hálózatok szolgáltatásainak igénybevétele, papíralapú 

információcsere csökkentése, illetıleg a gyors és hiteles adattovábbítás 

követelményének irányítására, menedzselésére. 
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A tábori hírrendszer alkalmazási szabályrendszere adminisztratív elemének 

tekintettem a híradó és informatikai szolgálat harci okmányrendszerét, illetve harci 

okmányait, amelyek elıállítása napjainkban is kétféle módszer szerint történik, 

azonban – lényegét tekintve – mindkettı manuálisnak tekinthetı, illetıleg kisfokban 

nevezhetı elektronizáltnak. A távközlés és informatika konvergenciája révén 

megváltozott technikai és szolgáltatási környezet ellenére, megítélésem szerint 

azonban napjainkban sem nélkülözhetı elemei a hírrendszer vezetés-irányítási 

alrendszerének, azonban mindenképpen fıkívánalomként kell tekinteni a 

hagyományos alapú adathordozón történı megjelenítés szükséges és elégséges 

szintre való redukcióját. A harci okmányrendszer alkalmazhatósága a híradás és 

informatikai vezetettségén és irányítottságán keresztül mindenképpen befolyásoló 

tényezıje a harcászati-hadmőveleti magasabbegység vezetés-irányításának és ezzel a 

folytatott katonai mőveletek sikerének, illetve sikertelenségének. 

 

A különbözı adathordozón – de elsısorban papíralapon, manuálisan – készülı harci 

okmányok problematikája kapcsán megállapítottam egyrészrıl, hogy a gyakorlatban 

is megvalósítható lenne a térképet igénylı tevékenységek elektronizálása 

napjainkban, azonban a hírrendszer cseréjéig várható bekerülés jelenleg nem 

tekinthetı optimális megoldásnak. Másodrészrıl a hagyományos szöveges jellegő 

okmányok esetében a manuális ki- és feldolgozómunka – tekintettel a nemzeti haderı 

technikai lehetıségeire, illetıleg, hagyományos, ugyanakkor bevált katonai-szakmai 

törzskultúrájára – várhatóan fennmarad, bár a hírrendszer modernizációjával köre 

szőkül. Mindezek alapján megállapítottam, hogy a szakmai körökben a 

hagyományos adathordozó redukciója kapcsán megfogalmazott elvárások teljesülése 

területén a harci okmányrendszer vázlat és táblázat formájában megjelenítendı 

elemei válhatnak alkalmassá elektronizálásra. 

 

Tekintettel a rendszerszemlélető gondolkodásról a bevezetésben leírtakat úgy ítélem 

meg, hogy – ugyan a teljes tábori hírrendszer lényegében kiváltásra, – azonban az egyes 

elemek cseréje, illetıleg használati módjának változtatása a teljes rendszer 
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mőködésének hatékonyságára kedvezıen hathat. Ennek alapján, áttekintve a harci 

okmányrendszert, megítélésem szerint a lövészdandár híradó és informatikai 

tervének és azon belül meghatározott vázlatok célszoftver útján történı 

elektronizálása és a híradás és informatika vezetés-irányítási rendszerébe történı 

beillesztése a harcászati-hadmőveleti magasabbegységek, egységek a kor 

színvonalához közelebb elvárási szintő alkalmazását segítheti elı. 

 

A fejezetben, valamint az összefoglaló részben leírtakat mérlegelve az alábbi 

következtetéseket vonom le: 

 

1) Az NHíIR tábori alrendszerével kapcsolatosan újonnan megfogalmazódó 

követelmények és elvárások ismeretesek, ugyanakkor ennek teljesítésére a 

csak az adott technikai képességek állnak rendelkezésre. A tábori 

hírrendszer – idıszakos, vagy folyamatos – igénybevétele okán mőködési 

kényszer lépett fel. A szakszerő alkalmazás megköveteli az eljárások 

formalizáltságát és szabályszerőségét. Ennek okán a hírrendszer gyakorlati 

igénybevétele továbbra is a már hatálytalanított fıszabályozó mentén kerül 

végrehajtásra; 

 

2) A tábori hírrendszer technikai és szervezeti strukturáltsága változatlan. A 

Honvédség szárazföldi haderınemével kapcsolatosan megfogalmazott új 

feladatrendszerek a csapatok vezetés-irányítása terén támasztanak a 

korábbitól eltérı követelményeket az állománnyal szemben. Ennek egyik 

eleme a híradás és informatika területét érinti. A többségében analóg 

rendszer korlátos technikai erıforrásai miatt a szervezeti erıforrásokban 

rejlı tartalékok kiaknázása jelenthet átmeneti megoldást. A csapatok 

vezetés-irányításával kapcsolatos új kihívások támogatását a tábori 

hírrendszer vezetés-irányítási alrendszere hatékonyabb tevékenysége 

szolgálhatja; 

 

3) A tábori hírrendszer vezetés-irányításának megvalósulásában döntı 

szerepet tölt be a harci okmányrendszer. A harci okmányok döntı 
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többségében manuálisan készülnek. A tábori hírrendszerrel kapcsolatos 

tervezı-szervezı, üzemeltetıi tevékenység a teljes okmányrendszer 

elektronizálása esetén optimalizálhatja a hírrendszer vezetés-irányításának 

idıbeni és térbeni tevékenységét. A rendelkezésre álló anyagi és technikai 

lehetıségek azonban nem teszik lehetıvé a teljes okmányrendszer 

elektronizálását. A rendszerszemlélető gondolkodás megköveteli, hogy az 

adott peremfeltételek mellett meghatározásra kerüljenek az 

okmányrendszer azon elemei, vagy használati módjai, amelyek cserére, 

illetıleg változtatásra szorulnak. 

 

A fejezettel kapcsolatos fıbb megállapításaim: 

 

1) A fıszabályozó hiánya nem segíti elı sem a rendszerek szakszerő 

alkalmazási feltételeinek, körülményeinek kialakítását, sem – a korlátozott 

mértékő – fejlesztését; 

 

 2) A lövészdandár harci okmányrendszerében a híradó és informatikai terv 

– és azon belül meghatározott – vázlatok célszoftver útján történı 

elektronizálása elısegítheti a tábori hírrendszer vezetés-irányításának 

feszességét, amelyen keresztül a csapatok vezetés-irányítási tevékenysége 

közelíthetı az elvárásokban megfogalmazottakhoz. 
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3. fejezet 

A használati módok és rendszerelemek elektronizálásának 

megvalósítása 

 

 Az elızı fejezetekben összefoglalt kutatási részeredmények alapján 

behatároltam azon használati módot és a hozzá szorosan köthetı rendszerelemeket, 

amelyek elektronizálása – véleményem szerint – elısegítheti a tábori hírrendszer 

vezetés-irányításának feszességét. E kívánalom teljesülése esetén, megítélésem 

szerint a csapatvezetés és -irányítás operativitása is fokozható.141 Jelen fejezetben a 

végsı kutatási hipotézisekben megfogalmazott elıfeltételezéseimet fejtem ki. 

 

3.1. A célszoftver kialakítása 

 

A célszoftver fejlesztése történhet a vízesés modell alapján. E megoldás a 

szoftverfejlesztésben legelterjedtebb felülrıl-lefelé történı fejlesztési metódus,142 

amelynek lényege, hogy a felhasználói igényeket megfogalmazó specifikációból 

kiindulva, folyamatos finomítási lepéseken keresztül143 érhetünk el magához a 

megvalósított végtermékhez [71]. A modell kialakításának fı fázisai: 

 

a) igényfelmérés;144 

b) tervezés; 

c) megvalósítás;145 

d) kész termék kiértékelése;146 

e) karbantartás (esetlegesen).147 

 
                                                 
141 Az operativitás feltételei: magas szintő törzskultúra; a szükséges számvetések és okmányok 
kidolgozása; optimális munkamódszerek alkalmazása; egyszerő, egyértelmő parancsok, intézkedések; 
a vezetés-irányítási eszközök, az információs eszközök, híradó és informatikai eszközök magas szintő 
alkalmazása. 
142 Angolszász nyelvterületen: top-down módszer. 
143 Iterációk. 
144 Specifikáció. 
145 Implementáció. 
146 Verifikáció. 
147 Felmerülı újabb igények felmérése. 
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3. számú ábra: a vízesés modell kialakításának fı fázisai 

(készítette: Pándi Balázs) 
 

3.1.1. Igényfelmérés 

 

 A specifikáció fázisa lényegében az elızı fejezetben már végrehatásra került, 

vagyis a célszoftver révén biztosítani kívánt funkciók meghatározása megtörtént. A 

harci okmányrendszer vizsgálata során megállapítottam, hogy a vázlat és táblázat 

formájában megjeleníthetı elemeket, összességében véve a híradó és informatikai 

terv elektronizálását célszerő valamely matematikai eljárás révén megvalósítani. 

Ennek keretében áttekintettem az érintett harci okmányokat,148 vagyis 

meghatároztam, specifikáltam azok adattartalmát. 

 

3.1.1.1. Felhasználói funkciók 

 

A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a harcászati-hadmőveleti 

magasabbegység tábori hírrendszere által kiszolgált dandártörzs, valamint a harci, 

harci támogató és logisztikai alegységek információcsere igényeit biztosító, az 

                                                 
148 Vezetékes híradás vázlata; rádiórelé híradás vázlata; rádióhíradás vázlata; futár- és tábori posta 
járatok menetrendje. 
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elöljáró törzs, valamint a parancsnok elhatározása szerint kialakított, különbözı 

típusú vezetékes és vezetéknélküli kommunikációs kapcsolatok modellezésére. A 

szoftvernek szükséges tartalmaznia egy adatbeviteli felületet, amelyen keresztül a 

felhasználó igényeit elsıdlegesen figyelembe vevı eljárásrend alapján módosítható a 

modell. E felület révén – a lövészdandár második fejezetben tárgyalt hírrendszerének 

alkalmazási metodikája szerint – rendelhetık egymáshoz a törzsek, alegységek és a 

hírrendszer megfelelı elemei. Felvehetık így a szervezetek és a hozzájuk rendelt 

eszközök közötti kapcsolatok, egyúttal törölhetık, másolhatók és szerkeszthetık a 

harci alkalmazáshoz, illetıleg azonosításhoz szükséges törzsadatok. Ezen kívül a 

szoftvernek alkalmasnak kell lennie a modellbıl meghatározott adattartalmú 

jelentések automatikus generálására. 

 

3.1.1.2. Adatbázis funkciók 

 

A szoftvernek – a tábori hírrendszer – modelljét más alkalmazások által 

lekérdezhetı, elektronikusan továbbítható formátumban szükséges tárolnia. E feltétel 

teljesüléséhez legalkalmasabb, ha modell egy adatbázisban kerül tárolásra. Az 

adatbázisnak így tartalmaznia kell a modellben szereplı elemek149 törzsadatait, azaz 

minden olyan adatot, ami a modell szempontjából releváns, valamint ezen felül 

szükséges a köztük lévı kapcsolatok adatait is rögzíteni. 

 

3.1.1.3. Jelentések 

 

A tábori hírrendszer modellje alapján a célszoftvernek – a meghatározott 

formátumban, vagy igény szerint ettıl eltérıen – elı kell tudnia állítani a híradó és 

informatikai fınök harci okmányait, vagyis a híradó és informatikai tervet, ezen 

belül: a vezetékes híradás vázlatát, a rádiórelé híradás vázlatát, a rádióhíradás 

vázlatát, valamint a futár és tábori posta híradás vázlatát (menetrendjét), illetve a 

rádióforgalmi adatlapokat. 

 

                                                 
149 A szervezettel, illetıleg a hírrendszerrel és annak elemeivel kapcsolatos adatok. 
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3.1.2. Tervezés 

 

A célszoftver megtervezése az objektum-orientált tervezési módszer alapján 

történt. Ennek lényege, hogy a program egyes elemei, azok adattagjai, eljárásai, 

eseményei és a köztük lévı kapcsolatok absztrakt, úgynevezett objektumként, a 

konkrét megvalósítástól függetlenül kerül reprezentálásra. E módszer segítségével az 

objektumokat különbözı absztrakciós szintő sablonok, úgynevezett osztályok 

segítségével finomíthatjuk, csökkenthetjük a köztük felmerülı redundanciát, amely 

által hatékonyabbá tehetjük a program fejlesztését és magát a programot is. Az 

osztályok finomítási technikája, más néven specializáció,150 szintén szemlélteti a 

korábban említett vízesés elméletet. A tervezés során az objektumorientált 

programtervezésben általánosan elterjedt UML151 modellezési szabványt 

alkalmaztam, amely egy általános vizuális tervezési módszertant ad a 

szoftverfejlesztés számos fázisára, úgymint [72]: 

 

a) a felhasználói funkciókat modellezı használati eset modellre; 

b) a program nagyobb komponensei és az ezek együttmőködését modellezı 

komponens modellre; 

c) az osztály és objektum modellre; 

d) a konkrét mőködését modellezı aktivitás modellre. 

 

3.1.2.1. Komponens modell 

 

A célszoftver alapvetıen három fı részre, avagy komponensre bontható az 

alábbi megfontolások szerint: 

 

a) adatbázis réteg; 

b) adatbeviteli felület; 

c) jelentéskészítı. 

                                                 
150 Származtatás, vagy öröklıdés. 
151 Unified Modelling Language. 
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4. számú ábra: a komponens modell 

(készítette: Pándi Balázs) 
 

3.1.2.1.1. Adatbázis réteg 

 

A modellbıl látható, hogy a szoftver fı eleme az adatbázis réteg, amelynek 

feladata egyrészt a tábori hírrendszer modelljének tárolása, másodrészt biztosítania 

kell, hogy az lekérdezhetı legyen külsı programok részére, illetıleg elérhetı legyen 

a többi komponens számára. 

 

3.1.2.1.2. Felhasználói felület 

 

Az adatbázisréteghez kapcsolódik a felhasználói vagy adatbeviteli felület, 

amelynek célja, hogy a híradó és informatikai fınök ezen keresztül, általános 

számítógép-felhasználói ismeretek birtokában tudja mosósítani a tábori hírrendszer 

modelljét. 

 

3.1.2.1.3. Jelentéskészítı 

 

A jelentéskészítı rész célja egyértelmő, fı feladata, hogy az adatbázisban 

tárolt tábori hírrendszer modellje alapján automatizáltan generálja a harci 

okmányrendszer elemeit, vagyis a híradó és informatikai tervhez kötıdı harci 

okmányokat. 
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3.1.2.2. A tábori hírrendszer modellje 

 

Tekintettel a második fejezetben rögzítettekre, miszerint a dandár híradó és 

informatikai fınöke vázlatokat összevontan is készíthet,152 ezért az általam kialakított 

modell a következı három részbıl tevıdik össze:153 

 

a) a rádióhíradás modellje; 

b) a rádiórelé és vezetékes híradás modellje; 

c) a futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) modellje. 

 

A teljes modell az egyes modellrészletek folyamatos bıvítésén keresztül kerül 

bemutatásra. 

 

3.1.2.2.1. Rádióhíradás modellje 

 

A rádióhíradás modelljét, mint matematikai rendszert természetesen elemek 

alkotják a következık szerint: 

 

a) törzsek, egységek és alegységek; 

b) rádiókészülékek (berendezések); 

c) rádió irányok és rádióhálók (rádiócsatornák); 

d) személyi állomány (egyes harcosok, csoportok); 

e) rádiós kapcsolatok. 

 

Törzsek, egységek, alegységek: 

 

Az tábori hírrendszerbe integrált törzsek, egységek, alegységek hierarchikus 

szervezete. A szervezeti hierarchia csúcsán elhelyezkedı dandártörzstıl a hierarchia 

                                                 
152 Ld.: 136. számú lábjegyzet. 
153 A teljes modell az egyes modell-részletek folyamatos bıvítésén keresztül bemutatásra. 
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alján lévı egyes szakaszoknál található híradó komplexumokig, illetıleg egyes 

eszközökig terjed. A szervezeti felépítés több módon is modellezhetı, mint például 

szervezeti fával154, illetve egy úgynevezett szülı-gyermek táblázattal, amelyben 

minden egyes szervezeti egység esetében feltüntetésre került azon elöljáró törzs, 

amelynek alárendeltségében végrehajtja a katonai mőveletek során jelentkezı 

feladatait. Az általam kialakított modellben mindkét megoldás lényegében 

megvalósításra került. 

 
5. számú ábra: a szervezeti egységek organogram útján 

történı megjelenítésének egy változata 
(készítette: Pándi Balázs) 

 

Rádiókészülékek (berendezések): 

 

Az egyes alegységek155 harcjármőveiben, harci eszközeibe telepített, illetve az egyes 

harcos katonák részére speciális igénybevételre kiadott rádiókészülékek számos 

tulajdonsága feltüntethetı a modellben, többek között harci-technikai, illetıleg 

logisztikai jellegő adatok. 

 

                                                 
154 Organogram. 
155 Századok, ütegek, szakaszok, illetve rajok. 
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Rádió irányok és rádióhálók (rádiócsatornák): 

 

Az elıre meghatározott rádió irányok és rádióhálók tulajdonságai feltüntethetık a 

modellben, úgymint adás-vételi frekvenciák, üzemmódok, egyéb mőszaki-technikai 

adatok. 

 

Személyi állomány (egyes harcosok, csoportok): 

 

Az egyes szervezeti egységeknél szolgálatban lévı harci állomány egyes tagjai, 

illetıleg minden tagja a modell részét képezhetik. A személyi állomány adatai, mint 

például név, rendfokozat, azonosító, illetve egyéb kapcsolódó adatok is 

szerepelhetnek a modellben. 

 

Rádiós kapcsolatok: 

 

Az egyes szervezeti egységek kapcsolatait összegzi az egyes rádiócsatornákhoz 

rendelt rádióeszközök révén. Egy rádió alapértelmezésben egy rádiócsatornához 

csatlakozik, azonban a modell több opcionális kapcsolatot is lehetıvé tesz. A 

kapcsolatok szintén több módon reprezentálhatók, úgymint: 

 

a) kapcsolati listával (amely a kapcsolódó rádiókat és csatornákat sorolja fel); 

b) kapcsolati mátrixszal; 

c) gráffal. 

 

Az általam kialakított modellben – célszerőségi megfontolásokból – a kapcsolati lista, 

valamint a kapcsolati mátrix reprezentáció került kidolgozásra. 

 

A rádióhíradás matematikai modellje: 

 

A rádióhíradás modellje és a reá vonatkozó szabályok egzakt módon definiálhatók a 

következıkben kidolgozott matematikai modell segítségével. 
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A modell egy páros gráffal reprezentálható. Legyen R véges halmaz a rádiók 

halmaza, V ⊆ ℘ (R) véges halmaz a rádiócsatornák halmaza, K véges halmaz a 

személyi állomány halmaza. A ⊆ ℘(R) ×℘(K) véges halmaz a törzsek, egységek és 

alegységek halmaza. 

 

R ∪ V a gráf csúcsainak halmaza. 

 

 3.1. 

VR = VRA ∪ VRO az élek, azaz a vonalak és rádióeszközök (berendezések) közötti 

kapcsolatok halmaza, ahol: 

 

VRA = {(x, Y) : Y ∈ V, x ∈ R, x ∈ Y} az alapértelmezett kapcsolatok 

halmaza, 

 

 3.2. 

VRO = {(x, Z) : Z ∈ V, x ∈ R, x ∈ Z} az opcionális kapcsolatok halmaza. 

 

A gráf csúcsaira a következı feltételek teljesülnek: 

 

 3.3. 

K ∩ A = ∅, V ∩ A = ∅, V ∩ K = ∅, R ∩ K = ∅ azaz a törzsek, egységek, 

alegység, rádióeszközök, rádiócsatornák és személyi állomány 

különállóak. 

 

 3.4. 

(R1,K1) ∈ A, (R2,K2) ∈ A, R1 ∩ R2 = ∅, K1 ∩ K2 = ∅ ⇒ (R1 ∪ R2, K1 ∪ 

K2) ∈A, azaz két különbözı törzsnek, egységnek, alegységnek létezik 

közös fı törzse, egysége, alegysége, vagyis a törzs, egység, alegység  

hierarchikus szerkezetőek. 

 

 3.5. 

A gráf éleire következı feltételek teljesülnek: 

 

  

(x, Y) ∈ VRA, (x, Z) ∈ VRA ⇒ Y = Z, azaz egy rádióeszköz 

alapértelmezetten csak egy rádiócsatornához kapcsolódhat. 

 3.6. 
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Fentiek alapján a rádióhíradás matematikai modelljét az alábbi ábra révén lehet 

szemléltetni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú ábra: a rádióhíradás matematikai modellje 
(készítette: Pándi Balázs) 

 

Amennyiben, a fentiekben vázolt modellben a rádióeszközöket tetszıleges vezetékes 

vagy vezetéknélküli készülék (rádió- vagy rádiórelé eszköz) egy csatornájaként és a 

vonalakat tetszıleges vezetékes vagy vezetéknélküli csatornaként, illetıleg vonalként 

kezeljük (fogjuk fel), úgy a modell alkalmas lehet a teljes tábori hírrendszer 

modellezésére is. 

 

Abban az esetben, amennyiben a modell e módszer szerint kerülne kialakításra, úgy 

– megítélésem szerint – olyan végeredményre juthatunk, amely túlzottan is 

általánosítana, egyúttal nem használná ki a rádiórelé és vezetékes híradás, illetve a 

futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) elemeinek speciális tulajdonságait. 

Elızıek alapján és okán a modellt ezért kiegészítettem új modell elemekkel, 

úgymint: 

 

a) a rádiórelé és vezetékes híradás, 

b) a futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) elemeivel. 

 

R 

K 
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Rádióhíradás osztály modellje: 

 

A korábbiakban megfogalmazottak alapján, a fejlesztés következı fázisát, a 

rádióhíradás osztálymodelljét a következı UML szabvány szerint diagrammal 

lehetséges reprezentálni: 

 
7. számú ábra: a rádióhíradás osztály modellje 

(készítette: Pándi Balázs) 

 

Rádióhíradás adatbázis modellje: 

 

A fenti, absztrakt objektummodell könnyen megvalósítható az alábbi relációs 

adatbázis sémával: 

 
8. számú ábra: a rádióhíradás adatbázis modellje 

(készítette: Pándi Balázs) 
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Ez a reprezentáció talán azért célszerő, mivel kellıképpen rugalmas a változások 

karbantartásához, új szervezeti egységek egyszerő felvételéhez, valamint 

rombolások hatásainak szimulálásához, illetve alkalmas nagymennyiségő 

kapcsolódó adat tárolására, úgymint a tábori hírrendszer egyes pontjain szolgálatot 

ellátó egyes szolgálati személyek és azok adatainak tárolására. A relációs adatbázis 

sémában a törzsek, egységek, alegységek szervezeti felépítésének modellezése szülı-

gyerek táblázat reprezentációval történik, ami alapján elıállítható a szervezeti 

modellezésnél gyakran használt szervezeti fa reprezentáció is. A kapcsolatok 

modellezése az adatbázis sémában kapcsolati lista reprezentációval történik. A 

táblában szereplı opcionális mezı azt jelöli, hogy az adott kapcsolat alapértelmezett-

e avagy opcionális. Mindezek alapján, szintén elıállítható a rádióhíradás 

ábrázolásánál elterjedt kapcsolati mátrix reprezentáció: 

 
9. számú ábra: a rádióhíradás kapcsolati mátrix reprezentációjának egy változata 

(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
 

3.1.2.2.2. Rádiórelé és vezetékes híradás modellje 

 

 Korábbiakban rögzítettek alapján a rádiórelé és vezetékes híradás kérdéseit a 

tervezési folyamat során összevontan kezeltem. 
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Rádiórelé és vezetékes híradás modelljének elemei: 

 

A rádióhíradás modelljében szereplı szervezeti egységeket kiegészítettem a 

harcászati-hadmőveleti magasabbegységnél rendszeresített rádiórelé eszközök, 

valamint vezetékes eszközök által biztosított csatornák és vonalakkal. A rádiórelé 

eszközök az esetek meghatározó részében félkészletenként kerültek telepítésre. Egy 

félkészletnek adott számú rádiórelé csatornája van, amelyeket az elöljáró, vagy 

alárendelt vezetés-irányítási törzsek vezetékes (esetlegesen: rádiós) eszközeinek 

egyes vonalaihoz lehet csatlakoztatni. A kapcsolat üzemmódja (távbeszéló, fax, 

esetenként még: géptávíró) szintén a modell részét képezi. A félkészletek 

vezetéknélküli összeköttetésen keresztül kapcsolódhatnak egy másik egység, 

alegység félkészletéhez, továbbítva a hozzácsatlakozatott vezetékes (vagy rádió) 

eszközök jeleit. A modellben ezt rádiórelék közötti vezetéknélküli (rádiós) 

kapcsolatnak nevezetem el. Egy másik lehetséges mód a félkészletek 

csatlakoztatására az úgynevezett átjátszás, amely processzus során az adott 

egységnél, alegységnél rendszeresített két félkészlet a vezetékes kapcsolatokon 

keresztül kerül összekapcsolásra. Ennek révén a rádiórelék közötti vezetéknélküli 

kapcsolat átjátszható másik félkészlet irányába. A modellben ezt rádiórelék közötti 

vezetékes kapcsolatnak fogtam fel. A vezetékes híradás modelljében vezetékes 

eszközök kapcsolódhatnak más vezetékes eszközökhöz megadott csatornákon, vagy 

vezetékes kapcsolaton keresztül. A kapcsolat üzemmódja (távbeszélı, fax, illetıleg 

géptávíró) szintén a modell részét képezi. 

 

Rádiórelé és vezetékes híradás matematikai modellje: 

 

A rádióhíradás matematikai modelljében felvázolt gráf modellt kiegészítjük a 

következı elemekkel. Legyen CS ⊆  a csatornák halmaza, ahol  a természetes 

számok halmaza. 
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Legyen T = {„R”, „RO”,„V”} a relé-relé kapcsolat típusainak halmaza (rádiós, 

opcionális rádiós, vezetékes). 

 

Legyen továbbá RE ⊆ ℘(CS) véges halmaz a rádiórelék halmaza. 

 

A modellben szereplı törzsek, egységek alegységek kiegészülnek a rádiórelékkel és a 

vezetékes csatornákkal: A ⊆ ℘(R) ×℘(K) × ℘(RE) × ℘(CS).  

 

A csúcsok halmaza ezek után R ∪ V ∪ RE lesz. 

 

 3.7. 

Az élek halmaza pedig VR ∪ RV ∪ RR ∪ VV lesz ahol:   

   

RV = {(re, rcs, a, vcs) : re ∈ RE, rcs ∈ CS, rcs ∈ RE, a = (ar, ak, are, acs) ∈ 

A, vcs ∈ CS, vcs ∈ acs, re ∉ are} a relé-vezetékes kapcsolatok halmaza 

 

 3.8. 

RR = {(re1, re2, t) : re1 ∈ RE, re2 ∈ RE, t ∈ T} a relé-relé kapcsolatok 

halmaza 

 

 3.9. 

VV = {(a1 , cs1 , a2 , cs2) : a1 = (ar1, ak1, are1, acs1) ∈ A, cs1 ∈ CS, cs1 ∈ acs1, 

a2 = (ar2, ak2, are2, acs2) ∈ A, cs2 ∈ CS, cs2 ∈ acs2, a1 ≠ a2} a vezetékes 

kapcsolatok halmaza 

 

 3.10. 

A gráf csúcsaira a következı feltételek teljesülnek: 

 

  

CS ∩ A = ∅, CS ∩ K = ∅, CS ∩ R = ∅, A ∩ RE = ∅, R ∩ RE = ∅, K ∩ RE 

= ∅,   V ∩ RE = ∅ azaz a törzsek, egységek, alegységek, rádióeszközök 

(berendezések), vonalak, személyi állomány, csatornák, relék 

különállóak 

 

 3.11. 

A gráf éleire következı feltételek teljesülnek: 
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(re, rcs, a1, vcs1) ∈ RV, (re, rcs, a2, vcs2) ∈ RV ⇒ a1 = a2 , vcs1 = vcs2, azaz 

egy rádiórelé egy vezetékes csatornán csak egy vezetékes eszközhöz 

csatlakozhat 

 

 3.12. 

(re1, rcs1, a, vcs) ∈ RV, (re2, rcs2, a, vcs) ∈ RV ⇒ re1 = re2 , rcs1 = rcs2, azaz 

egy törzs, egység, alegység egy vezetékes csatornán csak egy 

rádióreléhez csatlakozhat 

 

 3.13. 

(re1, re2, t) ∈ RR ⇒ (re1, re3, t) ∉ RR vagy t = „RO” illetve (re2, re1, t) ∈ RR 

⇒ (re3, re1, t) ∉ RR vagy t = „RO”, azaz egy relé ugyanolyan nem 

opcionális módon legfeljebb egy reléhez csatlakozhat 

 

 3.14. 

(re1, re2, „V”) ∈ RR ⇒ a = (ar, ak, are, acs) ∈ A, re1, re2 ∈ are,  azaz 

vezetékes kapcsolat csak azonos törzsnél, egységnél, alegységnél lévı 

relék között lehet 

 

 3.15. 

((a , cs , a1 , cs1) ∈ VV, (a , cs , a2 , cs2)) vagy ((a1 , cs1 , a , cs) ∈ VV, (a2 , cs2 

,a , cs)) ∈ VV ⇒ a1 = a2 , cs1 = cs2, azaz egy törzs, egység, alegység egy 

vezetékes csatornán csak egy vezetékes eszközhöz csatlakozhat 

 

 3.16. 

(re, rcs, a, vcs) ∈ RV ⇒ ((re, re2, „V”) ∉ RR, (re2, re, „V”) ∉ RR) illetve 

((re, re2, „V”) ∈ RR vagy (re2, re, „V”) ∈ RR) ⇒ (re, rcs, a, vcs) ∉ RV, azaz 

egy relé vagy vezetékes eszközökhöz, vagy másik relén kapcsolódik 

másik reléhez 

 

 3.17. 

((re, rcs, a, vcs) ∈ RV vagy (re, re2, „V”) ∈ RR vagy (re2, re, „V”) ∈ RR) ⇒ 

((a, vcs, a2, vcs2) ∉ VV, (a2, vcs2, a, vcs,) ∉ VV),  illetve ((a, vcs, a2, vcs2) ∈ 

VV vagy (a2, vcs2, a, vcs,) ∈ VV) ⇒ ((re, rcs, a, vcs) ∉ RV, (re, re2, „V”) ∉ 

RR, (re2, re, „V”) ∉ RR), azaz egy vezetékes eszköz, vagy egy másik 

vezetékes eszközhöz, vagy egy reléhez csatlakozik. 

 3.18. 
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A rádiórelé és vezetékes híradás matematikai modelljét az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 

 

 

 
 

10. számú ábra: a rádiórelé és vezetékes híradás matematikai modellje 
(készítette: Pándi Balázs)  

 

Rádiórelé és vezetékes híradás osztály modellje: 

 

Az elızı alfejezetekben rögzítettek szerint, a fejlesztés újabb fázisát, a rádiórelé és 

vezetékes híradás osztálymodelljét az alábbiak szerint lehetséges feltüntetni: 
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11. számú ábra: a rádiórelé és vezetékes híradás osztály modellje 

(készítette: Pándi Balázs)  
 

Rádiórelé és vezetékes híradás adatbázis modellje: 

 

Hasonlatosan a rádióhíradás kérdésköréhez, az absztrakt objektummodell könnyen 

megvalósítható a következı relációs adatbázis sémával: 

 

 
12. számú ábra: a rádiórelé és vezetékes híradás adatbázis modellje 

(készítette: Pándi Balázs)  
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3.1.2.2.3. Futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) modellje 

 

 A híradó és informatikai terv utolsó elemként – az elızı megoldások analógiájára 

építve – a futár és tábori posta járatok menetrendjével kapcsolatos modell felállítására 

került sor. 

 

Futár és tábori posta híradás modelljének elemei: 

 

A futár és tábori posta híradás elmélete és gyakorlata lényegesen kisebb matematikai 

problémát jelent. A második fejezetben rögzített vizsgálati részeredmények alapján a 

híradás ezen vállfajának megszervezése során az úgynevezett irányjárattal, vagy 

körjárattal kell számolni. Az irányjárat során a futár a kiindulópontból bejárja az 

egység, alegységek törzseit, illetve meghatározott szervezeti egységeit, úgy hogy 

minden állomás érintése után visszatér a kiindulópontba. A körjárat során a futár 

körbejárja a számára meghatározott szervezeti egységeken kialakított állomásokat, 

majd visszatér az FH-ra. 

 

Futár és tábori posta híradás modelljének matematikai modellje: 

 

A korábbi modell kiegészül az irány- és körjáratok útvonalával. Az útvonalalak 

irányított gráf formájában reprezentálhatók. 

 

A csúcsok a törzsek, egységek, alegységek: A ⊆ ℘(R) ×℘(K) × ℘(RE) × 
℘(CS). 
 

 3.19. 

Az élek pedig VR ∪ RV ∪ RR ∪ VV ∪ KJ ∪ IJ, ahol: 
 

  

KJ = { (a1, a2) : a1, a2  ∈ A} a körjárat útszakaszai, 
 

 3.20. 

IJ = { (a1, a2) : a1, a2  ∈ A} az irányjárat útszakaszai 
 

 3.21. 

A gráf éleire a következı további feltételek vonatkoznak: 
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KJ = {(a10, a11), … (a1n, a10) : a10 ≠…≠ a1n } ∪ … ∪ {(am0, am1), … (amk, am0) : 
am0 ≠…≠ amk} 
 

 3.22. 

IJ = {(a10, a11), (a11, a10), … (a10, a1n), (a1n, a10),  : a10 ≠…≠ a1n } ∪ … ∪ {(am0, 
am1), (am1, am0), … (am0, amk) , (amk, am0) : am0 ≠…≠ amk} 
 

 3.23. 

 

Futár és tábori posta híradás osztály modellje: 

 

Az elızı alfejezetekben megállapítottak szellemében, a fejlesztés következı fázisát, a 

futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) osztály modellje az alábbiak 

szerint rajzolható fel: 

 

 
13. számú ábra: futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) osztály modellje 

(készítette: Pándi Balázs)  
 

Futár és tábori posta híradás modelljének adatbázis modellje 

 

Hasonlatosan az elızı adatbázis modellekhez, fenti absztrakt objektummodell 

könnyen megvalósítható a következı relációs adatbázis sémával is: 
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14. számú ábra: futár és tábori posta híradás (járatok menetrendje) adatbázis modellje 
(készítette: Pándi Balázs)  

 

3.1.2.3. Mőködés 

 

A célszoftver révén igénybe vehetı funkciókat az UML szabvány által 

definiált használati eset modell segítségével, használatának munkafolyamatát az 

aktivitás modell segítségével modellezhetjük. 

 

3.1.2.3.1. Használati eset modell 

 

 Az esetmodell grafikus megjelenítésére alapvetıen a következıkben 

összegzett – UML 2.0. szabványnak megfelelı – ábra állítható fel: 
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15. számú ábra: a célszoftver használati eset modellje 

(készítette: Pándi Balázs)  
 

3.1.2.3.2. Aktivitás modell 

 

 A modell felrajzolására összességében véve az alábbiak szerint részletezettek 

alapján kerülhet sor: 

 
16. számú ábra: a célszoftver aktivitás modellje 

(készítette: Pándi Balázs)  
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3.1.3. Megvalósítás 

 

A felhasználói igényeket megfogalmazó specifikációból kiindulva, folyamatos 

finomítási lepéseken keresztül érkeztem el az implementáció, a célszoftver 

megalkotásának fázisába. 

 

3.1.3.1. Szoftverkörnyezet 

 

A konkrét megvalósításhoz kiválasztott szoftverkörnyezet a NATO-ban 

jelenleg standardnak tekinthetı Microsoft Windows, és Office megoldások. A 

Windows operációs rendszer alá történı fejlesztésben jelenleg szintén standardnak 

számító Microsoft .NET keretrendszer alatt, a szintén iparági standardnak számító, 

magas szintő objektum-orientált C# nyelven zajlott [73]. A .NET keretrendszer 

használatának elınye, hogy számos elıre gyártott standard osztályt és komponenst 

tartalmaz, ami jelentısen meggyorsítja a fejlesztést, mivel ezek a funkcionalitását 

nem kell külön megvalósítani. 

 

Az adatbeviteli felülethez a .NET keretrendszer WindowsForms alrendszerét 

használtam, mivel ez számos kész adatbeviteli elemet és adattáblázati elemet 

tartalmaz [74]. A jelentéskészítı komponens által készített gráfok a .NET 

keretrendszer újabb változatának grafikus felhasználói interfész technológiája a 

Windows Presentation Foundation (WPF) segítségével kerültek megvalósításra, 

mivel itt az adatok és a grafikus elemek közötti kapcsolatot a rendszer beépítetten 

kezeli, továbbá lehetıvé teszi a modell grafikus szerkesztésének lehetıségét egy 

továbbfejlesztett verzióban [75]. A táblázatok html formátumban kerültek 

megvalósításra mivel ez egy standard formátum, ami szerkeszthetı Microsoft 

Office alkalmazásokban,156 viszont a megjelenítéséhez elegendı lehet bármely 

internetes böngészı is. 

 

                                                 
156 Illetıleg akár közvetlenül, szövegesen is. 
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A tábori hírrendszer modelljét tároló adatbázis technológiára a konkrét 

példaalkalmazás a Microsoft Access JET adatbázisa volt, bár a szoftveralkalmazás 

tetszıleges standard OLE DB protokollon keresztül elérhetı adatbázist támogat. A 

példában a választás azért esett a Microsoft Access JET adatbázisra, mivel ez 

Microsoft Office környezetben akár az alkalmazás nélkül is megnyitható, valamint 

lekérdezhetı, illetve könnyen hordozható [76]. Gyakorlati tapasztalataim alapján, 

ehhez hasonló mérető adatbázisoknál akár tömörítés nélkül is továbbítható a tábori 

hírrendszer jelenlegi n x 10 kbit/s adatátviteli sávszélességő infrastruktúráján 

keresztül. 

 

3.1.3.2. Tesztelés 

 

 A tesztelési fázis lényegében az adatbázisok kísérleti jellegő feltöltésével és a 

mőveletek ellenırzésével történt meg. A teszt során a különbözı helyzetek 

modellezésére is sor került, többek között a feltételezett rombolások okán 

szükségessé váló átcsoportosításokból eredı, a tábori hírrendszer mőködését 

módosító szituációk. 

 

3.1.3.2.1. Rendszerkövetelmények 

 

 A tesztek során kialakított tapasztalatok, illetıleg a levont következtetések 

alapján megfogalmazhatókká váltak a rendszer mőködtetésével összefüggı 

minimális mőszaki-technikai feltételek, követelmények. Az elektronizált rendszer 

következı fı hardverelemei tekintetében kerültek elvárások megfogalmazásra: 

 

a) processzor; 

b) operációs rendszer; 

c) memória; 

d) merevlemez-terület; 

e) monitor; 

f) vizuális megjelenítı (nyomtató). 
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Processzor: 

 

A célszoftver szoftver eredményes igénybevételéhez legalább 233 MHz órajelő 

processzor157 szükséges.  

 

Operációs rendszer: 

 

A célszoftver az alábbi operációs rendszereken üzemeltethetı (futtatható) 

biztonságosan: 

 

a) Microsoft Windows Vista; 

b) Microsoft Windows XP; 

c) Microsoft Windows Server 2003; 

d) Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).158 

 

Memória: 

 

A szoftver érdemi, biztonságos alkalmazásához legalább 128 MB RAM159 memória 

szükséges. 

 

Merevlemez-terület: 

 

A célszoftver 1-5 MB szabad lemezterületet igényel az adatbázis méretétıl, vagyis a 

katonai szervezet nagyságától függıen. 

 

Monitor: 

 

Az érdemi alkalmazáshoz legalább 800x600 képpont felbontású, 256 szín 

megjelenítésére képes Super VGA rendszerő monitorra lehet szükség. 

                                                 
157 Típusát tekintve lehet: Pentium. 
158 Avagy ezek fejlettebb (újabb) típusain, verzióin. 
159 Random Access Memory – tetszıleges idıpontban írható-olvasható memória. 
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Vizuális megjelenítı (nyomtató): 

 

Lényegében véve bármilyen típus biztosítja a hagyományos, papíralapra történı 

vizuális megjelenítést. 

 

3.1.3.2.2. Tesztmodell 

 

 A tesztelés során a szoftverben felépített rádióhíradás modellje a következı 

ábrán látható: 

 

 

 
17. számú ábra: a rádióhíradás modellje a tesztelés során 

(készítette: Pándi Balázs)  
 

A rádiórelé és vezetékes híradás modelljének tesztelésének részlete az alábbiak 

szerint alakult: 
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18. számú ábra: a rádiórelé és vezetékes híradás modellje a tesztelés során 

(készítette: Pándi Balázs)  
 

A felépített futár körjáratok, irányjáratok a következı ábrán láthatók: 

 

 

 
19. számú ábra: a futár és tábori posta híradás modellje a tesztelés során 

(készítette: Pándi Balázs)  
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3.1.3.2.3. Jelentések 

 

 A szoftverbe felvitt tesztmodell alapján generált rádióhíradás vázlata az alábbi 

ábrán látható: 

 

20. számú ábra: a tesztelés során generált rádióhíradás vázlat 
(készítette: Pándi Balázs)  

 

A tesztmodell során generált rádióforgalmi adatlapok közül egy változat a következı 

ábrán látható: 

 

21. számú ábra: generált rádióforgalmi adatlap egy változata 
(készítette: Pándi Balázs)  
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3.1.4. A késztermék kiértékelése 

 

A célszoftverbe sikeresen bevitelre és tárolásra került a híradás és informatika 

második fejezetben kidolgozott és felvázolt mőködési modellje. Ezt követıen a 

szoftver rövid válaszidıvel sikeresen elıállította azon harci okmányokat, amelyek 

elızetesen kiválasztásra kerültek. E körülmények alapján, megítélésem szerint a 

„laborkörülmények” közt elvégzett tesztet sikeresnek értékelhetı. 

 

3.1.5. Karbantartás 

 

 A karbantartás kérdései lényegében a továbbfejlesztés problematikáját foglalja 

magába, amelyet a következı alfejezetben fejtettem ki. 

 

3.2. Továbbfejlesztési lehetıségek 

 

 A kifejlesztett szoftver gyakorlatba történı bevezetése megköveteli mindazon 

fejlesztési lehetıségek elızetes meghatározását, amelyek a közép- és hosszútávú 

gyakorlati alkalmazást elısegíthetik. Megítélésem és gyakorlati tapasztalataim 

alapján, három olyan terület sorolható fel elızetesen, amelyeken fejlesztési 

lehetıségek adódhatnak. 

 

Grafikus modellezés, térinformatika: 

 

A tábori hírrendszer modelljének grafikus tervezése a továbbfejlesztési lehetıségek 

elsı területe. Ennek az elıfeltételeit megteremti a WPF technológia használata, amely 

megkönnyíti a grafikus felhasználói interakciókat. Ennek a továbbfejlesztési iránynak 

része lehet akár egy olyan térinformatikai fejlesztés is, amelynek segítségével a 

híradó- és informatikai fınökök a hírhálózatot a konkrét terepviszonyok szerint 

tudják megtervezni és elhelyezni egy digitális térképen. 
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A futár és tábori posta útvonalának optimalizálása: 

 

Amennyiben a modell kiegészül, és az egyes alegységek közötti távolságok is 

feltüntetésre kerülnek, akkor további fejlesztési lehetıségek merülhetnek fel, 

úgymint a futár és tábori posta útvonalak optimalizálása. A körjáratok 

optimalizálása a számítástudományban jól ismert utazóügynök probléma160 egyik 

fajtájának felel meg. 

 

Ez a probléma bonyolultság elméletbıl közismerten az NP teljes komplexitási 

osztályba tartozik, ezért a globális optimum keresése jelenlegi tudásunk szerint nem 

oldható meg hatékonyan, azaz a probléma méretétıl függıen, polinomiális idıben. 

Azonban kis állomásszám esetén161 alkalmazhatók az operációkutatásban ismert 

branch-and-bound és lineáris programozási eljárások, illetve léteznek hatékony, azaz 

a P komplexitási osztályba tartozó heurisztikus algoritmusok, mint például a 

legközelebbi szomszéd162 algoritmus, vagy a Lin-Kernighan algoritmus melyek közel 

optimális megoldást adnak nagy állomásszám163 esetén is [77]. 

 

Automatikus újraszervezés és optimális erıforrás kihasználás: 

 

A továbbfejlesztés során a tábori hírrendszer szervezeti és technikai erıforrásaival 

való gazdálkodás nagyfokú automatizálása is megoldható lenne. Ennek részét 

képezi, a hírhálózat újraszervezése esetleges meghibásodás vagy rombolás esetén, 

illetve a hálózat meglévı erıforrásainak optimális kihasználása az adatok optimális 

útvonalon történı továbbításával. A hírrendszer újratervezése során figyelembe 

vehetık az egyes korlátozó tényezık, például RFL listák is. 

 

A hírhálózat újraszervezésére alkalmazható lehetne a gráfokban minimális feszítıfát 

meghatározó Kruskal, vagy Prim algoritmus. Az optimális útválasztásnál 

                                                 
160 Travelling Salesman Problem (TSP). 
161 Hozzávetıleg 200 állomásig. 
162 Nearest Neighbour (NN). 
163 Akár több százezer. 
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használható továbbá a számítógéphálózatok útvonal szervezésénél alkalmazott 

RIP164 alapjául szolgáló Dijkstra illetve Bellman-Ford algoritmus [78]. 

 

3.3. Összegzés, következtetések 

 

 A kutatási részeredményekre támaszkodva behatároltam azon használati módot 

és a hozzá szorosan köthetı rendszerelemeket, amelyek elektronizálását tervezni lehet. 

Az elektronizálást jelentı célszoftver megalkotását a vízesés modell alapján 

végeztem el. Az igényfelméréstıl kezdve a tervezésen, a megvalósításon, a 

kiértékelésen keresztül jutottam el teljes végeredményig, majd ezt követıen 

megfogalmaztam a továbbfejlesztési lehetıségeket. 

 

A célszoftver megtervezéséhez objektum-orientált tervezési módszert alkalmaztam. 

A tervezés során az általánosan elterjedt UML modellezési szabványt alkalmaztam, 

amely egy általános vizuális tervezési módszertant ad a szoftverfejlesztés számos 

fázisára. A harci okmányok meghatározott körének tekintetében megalkottam a 

használati eset modelleket, a komponens modelleket, az osztály és objektum 

modelleket, valamint a konkrét mőködést modellezı aktivitás modelleket. 

 

A konkrét megvalósításhoz kiválasztott szoftverkörnyezet a NATO-ban jelenleg 

alapszoftvernek tekinthetı Microsoft Windows és Office megoldások. A Windows 

operációs rendszer alá történı fejlesztés a Microsoft .NET keretrendszer alatt, magas 

szintő objektum orientált C# nyelven zajlott. 

 

Az adatbeviteli felülethez a keretrendszer WindowsForms alrendszerét alkalmaztam, 

míg a jelentéskészítı komponens által készített gráfok a WPF segítségével kerültek 

megvalósításra. A táblázatok html formátumban kerültek megvalósításra, ami 

egyúttal könnyen szerkeszthetı Microsoft Office alkalmazásokban, illetıleg 

megjelenítéséhez elegendı lehet bármely internetes böngészı is. 

 

                                                 
164 Routing Information Protocol. 
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A tároló adatbázis technológiára a konkrét példaalkalmazás a Microsoft Access volt, 

bár az alkalmazás tetszıleges standard OLE DB protokollon keresztül elérhetı 

adatbázist támogat. A konkrét példára esı választást a hírrendszer technikai 

elavultsága indokolta, mivel a generált adatbázis akár tömörítés nélkül is 

továbbítható a rendszeren. 

 

A tesztelés az adatbázisok kísérleti jellegő feltöltésével és a mőveletek ellenırzésével 

történt meg. A teszt során a különbözı helyzetek modellezésére is sor került, többek 

között a feltételezett rombolások okán szükségessé váló átcsoportosításokból eredı, a 

tábori hírrendszer mőködését módosító szituációk. 

 

A rendszerkövetelményeket oly módon állítottam össze, hogy azok a jelenlegi tábori 

hírrendszer által nyújtott technológiai környezetben is alkalmazhatók legyenek, 

vagyis a tervezés a szükségszerő és elégséges peremfeltételek mellett került 

végrehajtásra. 

 

A kifejlesztett szoftver gyakorlatba történı bevezetése megköveteli mindazon 

fejlesztési lehetıségek elızetes meghatározását, amelyek a közép- és hosszútávú 

gyakorlati alkalmazást elısegíthetik. Megítélésem és gyakorlati tapasztalataim 

alapján a grafikus modellezés, térinformatika, az útvonal optimalizálás, valamint az 

automatikus újraszervezés és optimális erıforrás kihasználás területén lehetséges a 

továbbfejlesztési lehetıségek irányait keresni. 

 

A fejezetben, valamint az összefoglaló részben leírtakat mérlegelve az alábbi 

következtetéseket vonom le: 

 

1) A tábori hírrendszer elavult technológiájára való tekintettel olyan 

célszoftver megalkotását kellett tervbe venni, amelynek használatakor a 

hardverigény minimális. Az objektumorientált tervezési módszer vízesés 

modell alapján történı alkalmazása célravezetı, amelynek keretében az 

UML modellezési szabvány révén a szoftver megalkotható; 
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2) A hardverigény optimalizálása mellett szükségszerő a célszoftvert oly 

módon megalkotni, hogy az a szakállomány részére rövid idı alatt 

elsajátítható, illetıleg harci alkalmazás során könnyen kezelhetı legyen. 

Erre a célra a NATO-ban jelenleg standardnak tekinthetı Microsoft 

Windows és Office megoldások jelentik a megfelelı szoftverkörnyezetet; 

 

3) A célszoftver – esetleges – középtávú alkalmazása megköveteli a 

továbbfejlesztés irányainak meghatározását. 

 

A fejezettel kapcsolatos fıbb megállapításaim: 

 

1) A célszoftver egyszerősége, optimális erıforrásigénye révén az egyes 

harci okmányok elektronizációja megvalósítható; 

 

2) Az elektronizáció révén elısegíthetı a tábori hírrendszer vezetés-

irányítási tevékenysége hatékonyságának emelése. 
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Összefoglalás, végkövetkeztetések 

 

Összefoglalás 

 

Értekezésemben olyan témakör tudományos igényő kidolgozását kíséreltem 

meg, amelyben az összefüggı, szakmaspecifikus szabályozók hiánya – a rendszerben 

alkalmazott technológia és eljárási rend, metodika korszerőtlensége mellett – okozzák a 

rendszerrel szemben támasztott jelenkori követelmények, eljárások 

teljesíthetetlenségét. 

 

A stacioner hírrendszerrel kapcsolatos korszerősítési programokat az NHíIR tábori 

szegmense nem követte. A tábori hírrendszerben felhasznált technológia, valamint 

az alkalmazási eljárásrend és metodika elavult, ezért csak a teljes csere jelenthet 

megoldást, azonban a kiváltás idıpontjáig a jelenlegi rendszert üzemeltetni kell. Az 

igénybevételi lehetıségek elfogadható szinten való fenntartása csak a tábori 

hírrendszer vezetés-irányítási módszereinek javítása mellett lehetséges. Ennek egyik 

módja a célszoftveren keresztül történı elektronizálás, amely elısegítheti a vezetés-

irányítás feszességét. A rendszerben álló anyagi-technikai eszközök behatároltsága 

azonban csak a harci okmányrendszer egyes területeinek elektronizálását teszi 

lehetıvé. Értekezésemben a fentiek megvalósítására célszoftvert dolgoztam ki, 

bemutatva a szoftverkörnyezetet, a tesztelést, a késztermék kiértékelését, a 

karbantartási és továbbfejlesztési lehetıségeket. 

 

A tábori hírrendszer alkalmazhatósága hatékonyságának növelése kérdéskörét 

három részben dolgoztam fel. Az elsı fejezetben a tábori hírrendszerrel kapcsolatos 

stratégiai kihívások és eljárások tükrében áttanulmányoztam az azt megalapozó 

joganyagokat, megállapítva, hogy a stratégiai feladatrendszerek (doktrínák) 

permanens módosulása, illetıleg a hazai specifikumok miatt több szakterületen a 

korszerő hadviselés körülményeinek megfelelıen a technikai modernizáció nem, 

vagy csak részben valósult meg. Annak ellenére, hogy az NHíIR egészét tekintve 

megfogalmazódtak a korszerősítéssel összefüggı stratégiai követelmények, a 
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szárazföldi haderınél rendszeresített, tábori kommunikációs lehetıséget biztosító 

alrendszerek esetében ezek még nem teljesültek. A visszavont, de a stratégiai 

kérdéseket rögzítı szabályozók megalkotása ellenére sem pótolt szakutasítások 

hiánya miatt a szolgálati ág több szintjén exlex állapot alakult ki, azonban a tábori 

hírrendszer továbbra is rendszerben van. A fentieket figyelembe véve rámutattam 

egyrészt arra, hogy a rendszer alkalmazása legfeljebb harcászati-hadmőveleti 

magasabbegység szinten várható, másodrészt csak a teljes csere jelenthet megoldást, 

de a kiváltás idıpontjáig a rendszert üzemeltetni kell. 

 

A második fejezetben összefoglaltam a lövészdandár vezetés-irányítási rendszerét 

támogató tábori hírrendszerben alkalmazott szervezeti és szervezési elvekkel 

kapcsolatos kutatásaim eredményét. Megállapítottam, hogy az NHíIR tábori 

alrendszerével kapcsolatosan megfogalmazódó új eljárások és követelmények 

ismeretesek, ugyanakkor ennek teljesítéséhez a meglevı és adott technikai 

képességek mellett szükségszerő az eljárások formalizáltsága, szabályszerősége. A 

megfogalmazott új feladatrendszerek a szárazföldi csapatok vezetés-irányítása 

területén támasztanak a korábbitól eltérı követelményeket az állománnyal szemben. 

Ennek egyik eleme a híradás és informatika területét érinti, amely feltételezi a tábori 

hírrendszer vezetés-irányításának korszerősítését. A hírrendszer vezetés-

irányításának megvalósulásában a harci okmányrendszer döntı szerepet tölt be, 

ezért ennek elektronizálása optimalizálhatja a teljes rendszer tevékenységét. A 

rendelkezésre álló anyagi és technikai eszközök nem teszik lehetıvé, hogy a teljes 

spektrumban megtörténjen az elektronizáció, ezért szükségszerőnek mutatkozik az 

adott peremfeltételek mellett az okmányrendszer azon elemeinek beazonosítása, 

amelyek cserére, illetıleg változtatásra szorulnak. 

 

A harmadik fejezetben az elızı fejezetekben összefoglalt kutatási részeredmények 

alapján sikerült behatárolni azon használati módokat és korszerősíthetı 

rendszerelemeket, amelyeknek elektronizálása – véleményem szerint – elısegítheti a 

tábori hírrendszer vezetés-irányításának feszességét. Ennek során a felhasználói 

igényeket megfogalmazó specifikációból kiindulva, folyamatos finomítási lépéseken 
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keresztül érkeztem el az implementáció, a célszoftver megalkotásának fázisába. A 

konkrét megvalósításhoz kiválasztott szoftverkörnyezet a NATO-ban jelenleg 

standardnak tekinthetı alkalmazásokhoz illeszkedik. A tesztelési fázis lényegében az 

adatbázisok kísérleti jellegő feltöltésével és a mőveletek ellenırzésével valósult meg. 

A tesztek során kialakított tapasztalatok, illetıleg levont következtetések alapján 

megfogalmazhatókká váltak a rendszer mőködésével összefüggı minimális 

mőszaki-technikai feltételek, követelmények. Megfogalmazásra kerültek az 

elektronizált rendszer hardverelemeivel szembeni elvárások. Megállapításra kerültek 

a továbbfejlesztés irányai és területei. 

 

Végkövetkeztetések 

 

1) Megállapítottam, hogy a tábori hírrendszer kapcsán a nagyfokú 

szabályozatlanságot elsısorban a hírrendszerrel összefüggı 

szakmaspecifikus szabályozók hiánya okozza. A jelenlegi exlex állapot 

ellenére a tábori hírrendszer továbbra is rendszerben van, amely során az 

alkalmazás – többségében – a korábbi eljárásrend alapján kerül 

megszervezésre, végrehajtásra. A stacioner alrendszerek korszerősítési 

programjait a szárazföldi haderınél rendszeresített tábori szegmensek nem 

követték. A hírrendszerben felhasznált technológia, valamint eljárásrend és 

metodika korszerőtlen, csak a teljes csere jelent megoldást, de a kiváltás 

idıpontjáig a jelenlegi rendszert üzemeltetni kell. Javaslatot tettem ágazati 

szabályozó megalkotására a fennálló exlex állapot felszámolása érdekében. 

 

2) Feltártam, hogy a rendelkezésre álló anyagi-technikai eszközök nem 

teszik lehetıvé, illetıleg szükségszerővé a teljes okmányrendszer 

elektronizálását. Ezért meg kell határozni azon adott peremfeltételeket, 

amelyek mellett beazonosíthatók az okmányrendszer azon elemei, vagy 

használati módjai, amelyek cserére, illetıleg változtatásra szorulnak. 

Kimutattam, hogy a lövészdandár harci okmányrendszerében a híradó és 

informatikai terv – és azon belül – meghatározott vázlatok célszoftver útján 

történı elektronizálása elısegítheti a tábori hírrendszer vezetés-
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irányításának feszességét, amelyen keresztül a csapatok vezetés-irányítási 

tevékenysége közelíthetı az elvárásokban megfogalmazottakhoz. 

 

3) A részeredmények alapján sikerült behatárolni azon használati módot és 

rendszerelemeket, amelyek elektronizáltsága elısegítheti a tábori 

hírrendszerben a vezetés-irányítási tevékenységek javítását. Ennek során, a 

felhasználási igények alapján folyamatos finomítási lépéseken keresztül 

célszoftvert alakítottam ki. Meghatároztam a konkrét megvalósításhoz 

kiválasztott szoftverkörnyezetet. Megtörtént a szoftver tesztelése, amelyek 

során megfogalmazódtak a rendszer mőködésével összefüggı minimális 

mőszaki-technikai feltételek, követelmények, a rendszer hardverelemeivel 

szembeni elvárások. Megtörtént a késztermék kiértékelése, illetıleg 

megállapításra kerültek a továbbfejlesztés irányai. 
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Tudományos eredmények 

 

1) Tudományos módszerekkel feldolgoztam, elemeztem és értékeltem 

mindazon jogszabályokat, normatívákat, illetve doktrínákat, amelyek 

alapján meghatároztam a tábori hírrendszer hatékony alkalmazhatóságával 

szemben támasztható jelenkori követelményeket. 

 

2) A tábori hírrendszer – az adott, elavult technikai képességek mellett 

történı – alkalmazása kapcsán bizonyítottam, hogy a híradás és informatika 

vezetés-irányítási módszerének gépesítésével (elektronizálásával) a 

rendszeralkalmazás hatékonysága növelhetı. Behatároltam az 

elektronizálható használati módok és rendszerelemek csoportját. 

 

3) Figyelembe véve a tábori hírrendszer azon használati módját és 

hozzátartozó azon rendszerelemeket, amelyek elısegíthetik a vezetés-

irányítási tevékenység javítását – a felhasználói igényekbıl kiindulva – 

meghatároztam a legmegfelelıbb programnyelvet, és továbbfejleszthetı 

célszoftvert alkottam meg a harci okmányrendszer egyes területeit illetıen. 
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Ajánlások 

 

 Jelen értekezésemben összefoglalt kutatási eredményeim – megítélésem szerint – 

egyrészrıl a szárazföldi haderınemnél jelenleg rendszeresített tábori hírrendszer 

alkalmazásáért felelıs szakközegek számára válnak a gyakorlatban is 

hasznosíthatóvá, másrészrıl integrálhatók a ZMNE BJKMK szakmaspecifikus alap- 

és mesterszak, valamint szakmai továbbképzı programok oktatási rendjébe. 

 

Az anyagban bemutatott részeredmények kapcsán kijelenthetı, hogy a 

szolgálati ágban fennálló exlex állapot ellenére a ZMNE BJKMK Híradó Tanszék 

tárgyi témában kifejtett oktatási tevékenysége továbbra is megalapozottnak 

tekinthetı. 

 

Budapest, 2009. augusztus 20. 

 

 

Pándi Balázs 
okleveles közgazdasági programozó 

matematikus 
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1. számú melléklet 

           MAGYAR HONVÉDSÉG                                                           .számú példány     

5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR  
 

 

A 3. BERCSÉ�YI MIKLÓSLÖVÉSZZÁSZLÓALJ 

PARA�CS�OKÁ�AK 

 

   211/2007. számú 

 

HÍRADÓ I�TÉZKEDÉSE 

 

a 2007. szeptember 03 – 14 –ig levezetésre kerülő Magyar-Román Közös Békefenntartó 

Zászlóalj által végrehajtására kerülő gyakorlatra. 

 

A gyakorlat híradó és informatikai szakfeladatainak sikeres végrehajtása érdekében az 

alábbiak szerint 

 

I � T É Z K E D E M :  

 

A gyakorlat híradó és informatikai biztosítása a MH Bakony Harckiképző Központ 

Szimulációs Központ (a továbbiakban MH BHK SZIK) Várpalota bázisán kiépített hálózat 

áramkörei, a MH állandó híradó rendszerében, az MH zártcélú távhívó hálózatának, a 

várpalotai lőtér mikrohullámú hálózatának és URH - trönkölt rendszereinek felhasználásával, 

tábori híradó eszközökkel, valamint az erre a célra létrehozott számítógép hálózaton kerül 

megszervezésre. 

 

A híradó rendszerek megszervezéséért és megtervezéséért, illetve a szükséges rádióforgalmi 

okmányok elkészítéséért, valamint ezek kiosztásáért a gyakorlat körzetébe történő 

átcsoportosítást megelőzően a felhasználók részére zászlóalj híradó és informatikai részlege a 

felelős. 
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A gyakorlatra történő elvonulást megelőzően a híradás biztosításába bevonásra tervezett 

eszközök bevizsgálásáért, a kezelő állomány felkészítéséért, valamint a valós híradás 

létesítéséért és üzemeltetéséért a törzstámogató század híradó szakasza a  felelős. 

 

I. Rádióhíradás 

 

 

A gyakorlat végrehajtása és valós híradás biztosítása érdekében rádióhíradás kerül 

megszervezésre a zászlóalj híradó és informatikai részlege által kiadott rádióforgalmi adatok 

alapján létrehozott rádióforgalmi rendszerek felhasználásával. 

 

A gyakorlat végrehajtása és valós híradás biztosítása érdekében rádióhíradás kerül 

megszervezésre R-142 rádióállomás 6 készlet R-159 és 6 készlet MP-300 rádiókészülék 

felhasználásával. Az alegységek vezetéséhez a MH BHK SZIK híradó részlege 20 készlet 

MOTOROLA MTS 2000 rádiót, illetve a lőtérzárás végrehajtásához 10 készlet KG-109 

rádiókészüléket biztosít a zászlóalj részére. A vasúti át- és visszacsoportosítás során a 

menethíradás 8 készlet MH-300 kis teljesítményű URH eszközzel, illetve a közúton történő 

átcsoportosítás során 6 készlet MH-300 kis teljesítményű URH eszközzel kerül biztosításra. 

 

A gyakorlat végrehajtásának időszakában az alkalmazott híradó és informatikai eszközök 

üzemeltetésének szabályait, továbbá a vonatkozó élet-, munka-, környezet és tűzvédelmi 

szabályokat szigorúan be kell tartani. 

 

Az eredeti helyzet visszaállításának időszakában a gyakorlaton alkalmazott híradó és 

informatikai eszközök karbantartását, technikai kiszolgálását a kezelő állomány hajtsa végre. 

A gyakorlat során esetlegesen megsérült, meghibásodott eszközök javítását cseréjét – az adott 

eszköz típusának, egyedi azonosítójának feltüntetésével – a szolgálati út betartásával a híradó 

és informatikai részleg soron kívül az MH ÖHP haditechnikai főnöktől igényelje meg! 

 

A forgalmi adatok biztosításáért a zászlóalj híradó és informatikai részlege felelős. 

A rádióforgalmi rendszerek csak a rádióforgalmi rendszer adatlapon szereplő összetételben 

üzemelhetnek. 

 A híradó szakasz felelős a gyakorlat híradó eszközeinek felkészítéséért, azok 

összekészletezéséért, telepítéséért, üzemeltetéséért, valamint a rádiók akkumulátorainak 
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töltéséért és a cseréjéért. A híradó eszközök konténerekbe való szállításhoz történő 

elhelyezését 2007. augusztus 24. 11:00-ig a híradó állomány hajtsa végre. 

 

 

A végrehajtás időrendje: 

Aktivizálás időtartama: 2007. szeptember 03. 08.00 – május 14. 24.00-ig.; 

Rádióforgalmi rendszerek teljes készenléte: 2007. szeptember  03 -án 10.00. 

A gyakorlat során használt rádióforgalmi rendszereket a rádióhíradás vázlata tartalmazza. (1. 

számú melléklet). 

 

A vasúti berakás és menethíradás végrehajtására egy URH (l szd. pk-i) kisteljesítményű 

rádióforgalmi rendszer került megszervezésre. 

 

A rádióforgalmi rendszerek csak a rádióforgalmi rendszer adatlapon szereplő összetételben 

üzemelhetnek. 

 

 A gyakorlat során alkalmazott frekvenciákat a (2. számú melléklet) tartalmazza. 

 

II. Rádiórelé híradás 

 

Nincs tervezve. 

 

III. Vezetékes híradás 

 

 A híradó és informatikai részleg egyeztesse a szükséges mellékeket a MH BHK SZIK 

híradó és informatikai részleg szakállományától és a felhasználásra szánt mellékeket igényelje 

meg az MH ÖHP híradó és informatikai főnökségtől. 

 

A gyakorlat időszakában a törzstámogató század híradó szakasza létesítsen és üzemeltessen 

vezetékes híradást a; 

 

MH távhívó hálózata, 

MH BHK SZIK helyi alhálózata, 

zászlóalj vezetési pontja területén telepített tábori hírközpont, 
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vezetékes raj által lefektetett tábori vezetékanyaggal. 

 

A K-1 III M/G ALKATEL tábori központ üzemeljen a zászlóalj harcálláspontja területén. 

 

A törzstámogató század híradó szakasza a kirendezett mellékeket analóg tone üzemmódú 

készülékekben végeztesse. 

 

A híradó szakasz tábori központ raja telepítsen; 

 

a zászlóalj harcálláspontján 9 db CB készüléket, 

 

A vezetékes híradás terve alapján a szimulációs munkahelyeknek megfelelően a híradó és 

informatikai részleg készítsen és adjon ki telefonkönyvet a gyakorlat időtartamára. 

 

A központ kezeléséhez a híradó szakasz biztosítson 1 fő angolul beszélő kezelőt. 

 

A vezetékes híradás teljes készenléte: 2007. szeptember 03 - án 10.00. 

 

IV. Futár- és tábori posta híradás 

 

A személyi állomány részére feladott magánjellegű levél- és csomagküldeményeket a 

következő postafiók számra kell címezni: 

 

MH Bakony Harckiképző Központ (5/3) 

Várpalota Pf.: 28 

8100 

 

 

V. Informatikai biztosítás 

 

1. Végrehajtandó feladatok: 

 

1.1. Számítógépes hálózati rendszer kiépítése. 

1.2. Bemutatók vizuáltechnikai biztosítása. 
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1.3. Számítógépes hálózati rendszer bontása és visszaszállítás. 

 

2. A feladatok végrehajtásának rendje: 

 

2.1. Az informatikai biztosítás végrehajtói állománya, tevékenységi kör 

 

Tóth András hdgy.  tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatok, 

Csanádi Katalin tőrm.  fizikai kiépítés, fizikai telepítés irányítása és 

végrehajtása, rendszergazdai felügyelet, szerver és munkaállomások software telepítése, 

rendszergazdai felügyelet 

 

2.2. A gyakorlat számítógépes hálózatának kiépítése és üzemeltetése 

 

 2.2.1 Általános feladatleírás: 

 

Előkészítő munkálatok, a számítógépek hálózati rendszerbe kapcsolásához. 

A zászlóalj törzs hálózat kiépítése.  

A hálózat működtetése, a felhasználók betanítása a rendszer kezelésére. 

A rendszer folyamatos figyelése, hibaelhárítás és tapasztalatok gyűjtése. 

 

2.2.2. Számítógépes hálózati rendszer részletes bemutatása 

 

Zászlóaljtörzs:  

Települési helye: MH BHK SZIK Várpalota törzs munkasátor 

7 db munkaállomás, 2 db fekete-fehér nyomtató, 1db fénymásoló 

 

Elöljáró törzs: 

Települési helye: MH BHK SZIK Várpalota 15-ös épület 

8 db munkaállomás, 3 db fekete-fehér nyomtató, 1 db fénymásoló 

 

Alájátszó állomány: 

Települési helye: MH BHK SZIK Várpalota 15-ös épület 

6 db munkaállomás, 5 db fekete-fehér nyomtató 
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Eligazító sátor:  

Helye: MH BHK SZIK Várpalota zászlóalj vezetési pont 

1db Notebook, 1db projektor 

 

A 15-ös épületben kiépítésre kerülő informatikai hálózat az épület strukturált hálózatának 

felhasználásával kerül megvalósításra.  

A zászlóaljtörzs részére létesítendő informatikai hálózat a 3. BM lz. által a gyakorlatra 

tervezett és kiszállított aktív elemekkel és számítástechnikai eszközökkel kerül kiépítésre. 

A gyakorlatra tervezett számítástechnikai eszközök listája a zászlóalj saját eszközeiből 

Beosztás Gép típus Gép száma �yomtató típus Szám 
Projektor, 

Fénymásoló 
DISTAFF 

CODIR-HUN 
Fujitsu Siemens YBBW003720 - - - 

CODIR-RO 
OCE 

Fujitsu Siemens YBBW003683 Minolta 1100 2820013698 Projektor DOCE 
MEL/MIL 

PIC 
Fujitsu Siemens YBBW003774 Minolta 1100 2820012015 

- VOB 
RL SUP Compaq 8213KKZZ10U6 - - 

OSE 
Compaq 8213KKZZ10TJ - - 

Fénymásoló 
Minolta Ep-1054 

21891868 

WHITE CELL 
G-1 

Albacomp 2005222460 Hp 1200 CNCF 650058 
G-2/G-3 

G-4 
G-6 

EVAL CELL CAX 
Compaq 8213KKZZ10RY - - EVAL CELL 

MILES 
BDE TOC Compaq 8213KKZZ10QD - - 

B� STAFF 
BN CO, DCO 

- - - - 

Projektor 
 

Notebook 
Albacomp, 

2005220223 
 

Fénymásoló 
Minolta Ep-1050 

21701702 

BN COS, DCOS 
S1 Fujitsu Siemens YBBW003613 - - 
S2 Fujitsu Siemens YBBW003535 - - 

S3 PLANS Fujitsu Siemens YBBW003791 Hp 1022 CNBV5DDKQY 
S3 TOC - - - - 

S4 Fujitsu Siemens YBBW003422 - - 
S5 Fujitsu Siemens YBBW003600 - - 
S6 Fujitsu Siemens YBBW003772 - - 

FINANCIAL 

Compaq 8213KKZZ10U5 Hp1010 CNFD942081 
PIO 
JAG 

CLERKS 
RESPO�SE CELL 

A COY Compaq 216102155 Hp 1200 CNCP 388696 - 
C COY Fujitsu Siemens YBBW003759 Hp 1022 CNBV5DDKSM - 
D COY Compaq 8125FVT8006N Hp1010 CNFD942126 - 

HQ COY Compaq 8125FVT8008L Hp 340 SG8B91217X - 
CS COY Compaq 8124FVT801YG - - - 

LOG COY Compaq 8125FVT800CC Hp 1022 CNBV5DDKSZ - 
E�GLISH CAMP 

CAMP COM Fujitsu S Laptop YBEU001125 Hp 4050 USQY029325 - 
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Összesen:  21 db asztali gép , 11 db fekete-fehér nyomtató, 2 db projektor, 2 db Notebook, 

2 db fénymásoló 

 

2.2.3. Számítógépes hálózati rendszerrel kapcsolatos alapfeladatok végrehajtási rendje 

 

Felkészülési időszak: 

 

a hálózat telepítéshez szükséges anyagok beszerzése,  

a zászlóalj gépeinek előkészítése,  

szerver telepítés és tartományi felhasználók felvétele  

hálózat kiépítés 

beüzemelés  

 

Végrehajtás időszaka: 

 

folyamatos felügyelet  

törzsgyakorlás  

  

Végrehajtás utáni időszak: 

az adatok lementése 

a zászlóalj számítógépeinek napi munkára való felkészítése  

gyakorlati tapasztalatok kiértékelése  

 

2.2.4. Számítógépes hálózati rendszer kiépítésének végrehajtásával kapcsolatos egyéb 

feladatok 

 

Segédanyagok beszerzése: 

 

A segédanyagok beszerzése, az elektronikai szolgálattal egyeztetve történik 

 

UTP kábel, UTP csatlakozó, UTP törés gátló, CD, Karbantartó anyagok 

 

2.3. Bemutatók vizuáltechnikai biztosítása 
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A bemutatatók végrehajtásában a zászlóalj informatikai erőforrásából személyi állomány nem 

vesz részt, csak a hardver eszközöket és azok telepítését végezi el. A bemutatók végrehajtását 

a S-3 személyi állományából kijelölt személyek végzik. 

  

A számítógép hálózat teljes készenléte: 2007. szeptember 03 -án 10.00. 

 

 

VI. Információ védelmi feladatok 

 

A Magyar – Román közös békefenntartó zászlóalj rádióhíradása MH/MP/MV-300 MRR és 

HARRIS rádiók felhasználásával kerül biztosításra. Az MRR és HARRIS rádiókon 

üzemeltetett forgalmi rendszereken minősített információ továbbítása nem engedélyezett! 

Az MH-300 rádiók illetve az RCT egységek alkalmazási körzetébe történő kiszállítását, az 

ottani tárolását illetve használatba adását az alábbiak szerint kell végrehajtani: 

A szállítás kulcsolatlan állapotban, zárt konténerekben, arra kijelölt őrség kíséretében 

történik; 

Az alkalmazási területen – illetve használaton kívül - a tárolás zártan, őrzött 

fegyverkonténerben ládázva és pecsételve kell történnie; 

Az eszközök használatba adása csak személyhez kötötten, MRR kiadási könyvben aláírás 

ellenében lehetséges. 

  

A fenti rendszabályok betartása érdekében a lövészszázad parancsnokának a század 

állományából parancsban kell kijelölnie felelős szolgálati személyt, illetve annak helyettesét. 

Az MRR rádiók RCT egységeinek kiadásához, bevételéhez. A szükséges okmányokat a 

felkészülés időszakában a Híradó és Informatikai Részleg, Részlegvezető készítse elő.  

 

 

VII. Egyéb intézkedések 

 

A zászlóalj híradó és informatikai részlege biztosítson: 
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1 db nemzetközi távhívó jogos telefon készüléket 

 

A fénymásoló készülékek kezelésére a törzstámogató század 1 főt biztosítson. 

 

 

Mellékletek:  
 
1. számú: Rádióhíradás vázlata (1 lap, nyílt) 
2. számú: Rádió hálók és irányok táblázata (5 lap, nyílt) 
3. számú: Hívójel táblázat (1 lap, nyílt) 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 2007. augusztus         -       n. 
 
 
 

/Bátor Ferenc őrnagy/ 
     mb. parancsnok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 4 példányban 
Egy példány: 9 lap 
Itsz: 0503 
Ügyintéző(℡): Tóth András hdgy. (36-50) 
Kapják:  1. sz. pld.: Zászlóalj Parancsnok 
 2. sz. pld.: S6 részleg 

3. sz. pld.: Törzstámogató század 
4. sz. pld.: Irattár 

 

1.1. számú melléklet: a lövészzászlóalj híradó intézkedésének egy változata 
(forrás: Tóth András, MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj) 
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1.2. számú melléklet: a lövészzászlóalj rádióhálók és irányok egy változat szerinti táblázata 
(forrás: Tóth András, MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj) 
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1.3. számú melléklet: a lövészzászlóalj rádióhíradásának egy változat szerinti vázlata 

(forrás: Tóth András, MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj) 
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2. számú melléklet 

Harci:  
 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
MH 25. Klapka György Lövészdandár 
MH 25/88. Könnyő Vegyes Zászlóalj  
MH 34. Bercsényi László Különleges Mőveleti Zászlóalj 
MH 59. Szentgyörgyi Dezsı Repülıbázis 
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis  
 
Harci támogató:  
 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mőszaki Zászlóalj 
MH 93. Petıfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj 
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 
MH 54. Veszprém Légtérellenırzı Ezred 
MH Civil-katonai Együttmőködési és Lélektani Mőveleti Központ 
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ  
MH Béketámogató Kiképzı Központ  
MH 1. Honvéd Tőzszerész és Hadihajós Zászlóalj  
 
Kiszolgáló - támogató:  
 
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 
MH Bakony Harckiképzı Központ  
MH Pápa Bázisrepülıtér 
MH Veszélyesanyag Ellátó Központ  
MH Logisztikai Ellátó Központ 
MH Légijármő Javítóüzem 
MH Katonai Közlekedési Központ 
MH Támogató Dandár 
MH Geoinformációs Szolgálat  
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 
MH Központi Kiképzı Bázis 
MH KPTSZI Szentendre  
 
Adminisztratív támogató:  
 
MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ 
MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítı Parancsnokság 
MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítı Parancsnokság 
MH Mőveleti Központ  
NATO/EU/ENSz beosztások  

 
2. számú melléklet: a Magyar Honvédség békehadrendje 

(forrás: Honvédelmi Minisztérium honlapja) 
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3. számú melléklet 

 

 

 

3. számú melléklet: a lövészdandár fıharcálláspont híradó és informatikai központ 
szervezeti-technikai felépítése 

(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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4. számú melléklet 

 

 

 

4. számú melléklet: a lövészdandár mögöttes harcálláspont híradó és informatikai központ 
szervezeti-technikai felépítése 

(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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5. számú melléklet 

 

 

 

5. számú melléklet: a lövészdandár vezetékes híradása 
(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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6. számú melléklet 

 

 

 

6. számú melléklet: a lövészdandár rádiórelé híradása 
(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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7. számú melléklet 

 

 

 

7.1. számú melléklet: a lövészdandár rádióhíradása az elöljáróval 
(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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7.2. számú melléklet: a lövészdandár rádióhíradása az alárendeltekkel 
(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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7.3. számú melléklet: a lövészdandár alárendeltjeinek rádióhíradása 
(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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8. számú melléklet 

 

 

 

8. számú melléklet: a lövészdandár futár- és tábori posta híradása (járatok menetrendje) 
(forrás: Dr. Sándor Miklós – Farkas Tibor, ZMNE Híradó Tanszék) 
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Rövidítések jegyzéke 

 

BJKMK  Bolyai János Katonai Mőszaki 
Kar 

BNT  Befogadó Nemzeti Támogatás 
Combat 
C2IS BMS 

Combat Command and Control 
Information System, Battlefield  
Management System 

C2IS harctéri menedzsment 
rendszer 

C2 Command  and Control vezetés és irányítás 
C3 Command, Control and 

Communication 
vezetés, irányítás és 
kommunikáció 

C4 Command, Control, Communication 
and Computer System 

vezetés, irányítás, 
kommunikáció és számítógép 
rendszer 

C# C Sharp C# programozói nyelv 
EBESz  Európai Biztonsági és 

Együttmőködési Szervezet 
EBO Effects-Based Operations hatásalapú mőveletek 
EH  elıretolt harcálláspont 
ENSz  Egyesült Nemzetek Szervezete 
EPM Electronic Protective Measures MRR rádiók esetében 

beszédátvitel továbbítására 
alkalmazott protokoll 

EU  Európai Unió 
FH  fıharcálláspont 
FIH  figyelı harcálláspont 
FTP  futár és tábori posta 
GPS Global Positioning System globális helymeghatározó 

rendszer 
HK  Honvédelmi Közlöny 
HM  Honvédelmi Minisztérium 
Honvédség  Magyar Honvédség 
HTML Hyper Text Mark-up Language hiperszöveg jelölınyelv 
ILR  Integrált Légvédelmi Rendszer 
IO Information Operations információs mőveletek 
IW Information Warfare információs hadviselés 
KHK  kisegítı hírközpont 
Korm. hat.  kormányhatározat 
MH  mögöttes harcálláspont 
MMHS Military Message Handley System katonai üzenetkezelı rendszer 
MN  Magyar Néphadsereg 
MRR Multi Role Radio többfunkciós rádió 
NATO North-Atlantic Treaty Organization Észak-atlanti Szerzıdés 

Szervezete 
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NCW Network Centric Warfare hálózatközpontú hadviselés 
NC3B NATO C3 Board NATO C3 Testület 
NBS  Nemzeti Biztonsági Stratégia 
NHíIR  Nemzeti Híradó és 

Informatikai Rendszer 
NN Nearest Neighbour legközelebbi szomszéd 
OGY  Országgyőlés 
ÖHD  Összhaderınemi Doktrína 
ÖHP  Magyar Honvédség 

Összhaderınemi 
Parancsnokság 

OLE DB Object Linking Embedding Database objektumorientált adatbázis 
RAM Random Access Memory írható-olvasható memória 
RH  rövidhullám 
RIP Routing Information Protocol útvonalválasztó információs 

protokoll 
TKV  tábori könnyővezeték 
TSP Travelling Salesman Problem utazó ügynök probléma 
UML Unified Modelling Language egységes modellnyelv 
URH  ultrarövid hullám 
UW Unconventional Warfare eredeti (nem konvencionális) 

hadviselés 
WPF Windows Presentation Foundation Windows megjelenítési alap 
ZMNE  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem 
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