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I. 

A tudományos probléma megfogalmazása 
 
A téma kapcsán elmondható, hogy a folyamatosan módosuló fejlesztési 
koncepciókon, néhány csapatpróbán és kísérleten túlmenıen a tábori hírrendszernek 
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 metodikájában és szervezetében pedig 
korszerőtlen. A jelölt megállapítása 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 hazánk számára 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 az ország globális szintjén 
azonban nem rendezıdik, csak tüneti kezelésrıl lehet beszélni, miután 
Magyarország szövetségesi tagsága ellenére a hazavédelmet elsıdlegesen, de az elsı 
pillanatokban biztosan önálló, nemzeti erıforrásokra támaszkodva kell megoldani. 
 



A rövidtávú kilátások arra engednek következtetni, hogy a jelenlegi tábori 
hírrendszer továbbra is alkalmazásban marad. Az adott rendszer technikai 
feltételeinek javulására számítani nem lehet, esetében – katonai szakértık által is 
alátámasztottan – csak a teljes csere jelentheti a megoldást. A megállapításokat 
követıen a jelölt számára kérdésként merült fel, hogyan lehet alkalmasabbá tenni a 
modern katonai mőveletek követelményeihez – a kiváltás idıpontjáig – a jelenlegi 
tábori hírrendszert.  
 
A jelölt megítélése szerint – felhasználva a rendszerszemlélető gondolkodás elveit – 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, hogy az alkalmazáshoz kapcsolódó 
szabályrendszer több mint fél évtizeddel ezelıtt hatálytalanításra került pótlásának 
megtörténte nélkül. 
 

II. 
Kutatási célkitőzések, hipotézisek, módszerek 

 
 
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. 
 
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: 
 
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 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. 
 
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: 
 
A jelölt: 
 
1) A jog- és a katonai szakirodalom területén irodalomtanulmányozást és 
irodalomkutatást hajtott végre. A beazonosított joganyagokban és szakirodalomban 
megfogalmazottakat szintetizálta, amelynek alapján analíziseket készített és azokból 
részkövetkeztetéseket vont le. 
 
2) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Híradó Tanszékének, valamint az MH 
5. Bocskai István Lövészdandár 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj bázisán 
oktatási és rendszeralkalmazási területen bevált gyakorlatokat, illetve 
esettanulmányokat vizsgálta, elemzett. Az eredmények alapján megállapításokat tett, 
illetıleg részkövetkeztetéseket vont le. 
 



3) A rendszerezett ismeretek, a részkövetkeztetések, valamint a feltárt összefüggések 
alapján beazonosította a gépesíthetı rendszerelemeket, majd – kísérleti részként – 
meghatározta a célszoftver legalkalmasabb fundamentumát képezı programnyelvet 
és megalkotta magát a szoftvert. 
 

III. 
Részkövetkeztetések, részmegállapítások 

 
1. fejezet: 
 
Részkövetkeztetések: 
 
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) A Nemzeti Híradó és Informatikai Rendszer (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 
problémaforrásokat jelentenek nem csak a koalíciós mőveleteknél, hanem a hazai 
alkalmazás során is. 
 
4) Magyarország 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. 
 
Részmegállapítások: 
 
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. 
 
2. fejezet: 
 
Részkövetkeztetések: 
 
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 Magyar 
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 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. 
 
 



Részmegállapítások: 
 
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. 
 
3. fejezet: 
 
Részkövetkeztetések: 
 
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. 
 
2) A hardverigény optimalizálása mellett szükségszerő a célszoftvert oly módon 
történı megalkotása, 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. 
 
Részmegállapítások: 
 
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. 
 

IV. 
Végkövetkeztetések 

 
1) A jelölt megállapította, 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 tett ágazati szabályozó megalkotására 
a fennálló exlex állapot felszámolása érdekében. 
 
2) Feltárta, 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. Kimutatta, hogy 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. 
 
3) A részeredmények alapján sikerült behatárolnia 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 alakított ki. 
Meghatározta 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. 
 

V. 
Tudományos eredmények 

 
A jelölt új tudományos eredményének tartja a következıket: 
 
1) Tudományos módszerekkel feldolgozta, elemezte és értékelte mindazon 
jogszabályokat, normatívákat, illetve doktrínákat, amelyek alapján meghatározta a 
tábori hírrendszer hatékony alkalmazhatóságával szemben támasztható jelenkori 
követelményeket. 
 
2) A tábori hírrendszer – az adott, elavult technikai képességek mellett történı – 
alkalmazása kapcsán bizonyította, hogy a híradás és informatika vezetés-irányítási 
módszerének gépesítésével (elektronizálásával) a rendszeralkalmazás hatékonysága 
növelhetı. Behatárolta 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 – meghatározta a legmegfelelıbb programnyelvet, és 
továbbfejleszthetı célszoftvert alkotott meg a harci okmányrendszer egyes területeit 
illetıen. 
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