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A kit őzött kutatási cél bemutatása 
 

Tiszti pályafutásom 1989-ben, húsz éve kezdıdött a Határırségnél, mint számítás-

technikai fıelıadó kerültem elsı tiszti beosztásba. Forradalmi idık voltak, nem csak 

a szó szoros értelmében (rendszerváltozás), hanem az un. PC kategóriás mikroszámí-

tógépek egyre meghatározóbb térhódítása miatt is. Végig követhettem a PC-k egyed-

uralomra törekvését a karakteres operációs rendszerektıl, a multimédiás grafikus 

alkalmazásokig. 

 

Elıször tíz év után az egyetemen gondoltam, ideje volna visszatekinteni és összegez-

ni, könnyebben járjuk a jövıbe vezetı utat. Aztán a doktori iskolában kíváncsiságom 

tudományos érdeklıdéssé érett. Meggyızıdésemmé vált, hogy meghatározhatóak a 

Határırség informatikai fejlıdésének szakaszai, és jellemezhetıek az elkülönített 

szakaszok és a rájuk ható környezet is. Feltételeztem azt is, hogy a tapasztalatok 

alapján prognosztizálható egy megvizsgált másik szervezet fejlıdése is. Ha meghatá-

rozható a fejlettségi szint, akkor meghatározható a következı fejlıdési szakasz is. Sıt 

az addig vezetı út is, mindazokkal a jellemzıkkel, amelyek fejlesztési célként jelen-

nek majd meg a fejlıdés során. Kutatásom ezen az alapvetésen nyugszik, ennek a 

hipotézisnek igazolására született. 

Kutatási célok: 
 

• A Határırség informatikai fejlıdésének kronológiai sorrendje alapján meghatá-

rozni az egymástól elkülöníthetı fejlıdési szakaszokat (stáció) és jellemezni azo-

kat. 

• Meghatározni az egyes szakaszok közötti átmenet ok-okozati összefüggéseit, a 

változást befolyásoló (elısegítı, hátráltató vagy gátló) környezeti tulajdonságo-

kat (determináns) és jellemezni azokat. 

• Rámutatni az informatikai rendszer egyes elemeinek (hardver, szoftver, orgver9) 

egymásra utaltságára, azonosítva a szükségszerőségeket, amelyek rendszerezésé-

vel meghatározható egy informatikai rendszer állapota, fejlettségi szintje, és 

prognosztizálhatóvá válik a fejlıdési irány és a fejlıdés következı szakasza(i). 
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• Meghatározni a büntetés-végrehajtási szervezet informatikai fejlıdés jelen szaka-

szát (a kidolgozott módszer alapján) meghatározni a következı fejlıdési szakaszt 

• A fejlıdési szakaszhoz tartozó meghatározottságok szerint olyan javaslatot ki-

dolgozni, amely elısegíti a fejlıdést kedvezıen befolyásoló környezeti hatások 

érvényesülését, a hátráltató vagy gátló tényezık hatásainak csökkentését. 

• Módszert adni egyes meghatározó környezeti hatás-ellenhatás kezelésére, a fejlı-

dést hátráltató, vagy gátló hatásokkal szemben. 

A téma kidolgozása során alkalmazott módszerek: 
 

Tapasztalati úton, konkrét, specifikus megfigyeléssel induktív módszert alkalmazva 

általános elvek meghatározására törekedtem a rendvédelmi szervezet informatikai 

fejlıdésére vonatkozó szakaszok (stációk) és azokat meghatározó környezeti hatások 

(determinánsok) esetében. Több rendvédelmi szervezet informatikai mőködésében és 

fejlıdésében az általam meghatározott premisszák analógiáját alkalmaztam, heurisz-

tikus okoskodással összefüggéseket, törvényszerőségeket kerestem. A különös kuta-

tási módszerek közül hipotéziseket állítottam fel, majd predikciót alkalmaztam a 

büntetés-végrehajtási szervezet informatikai fejlıdésének prognózisára. Deduktív 

módszerrel ellenıriztem és igazoltam a konklúziót, és szintetizáltam az eredménye-

ket. Kutatásomat, mint primer kutatást az új ismeret alkotásának szándékával végez-

tem, külsı ismeretalkotás a megismerés, ismeret feltárás eszközeivel. 

 

Részeredményeimet a „Famasec” és a „Kommunikáció 200x” nemzetközi szakmai 

konferenciákon, valamint tudományos diákköri dolgozat formájában, egyéb publiká-

ciókkal tettem közzé. 

 

Az értekezés szerkezete: 
 

Az értekezés szerkezete a kitőzött célokat követi, három részre tagolódik. Az egyes 

részek egymásra épülnek a konkrét, speciális ismeretektıl az analógián át az általá-

nos ismeretek szintetizálása felé haladva.  

 

Az elsı fejezet a Határırség 1989-2007. közötti informatika fejlıdésének jellemzı 

szakaszait veszi számba, leírva az adott stáció jellemzı tulajdonságait. A jellemzés 
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során külön hangsúlyt kapnak azok a körülmények – általánosan újonnan megjelenı 

kielégítetlen felhasználói igények –, amelyek az új szolgáltatási minıség, vagy funk-

cionalitás megjelenését motiválják. 

 

A második fejezet az informatikai fejlıdést befolyásoló (lassító vagy gyorsító) meg-

határozó környezeti tényezıket sorolja fel. Az egyes determinánsok meghatározása 

során azok jellemzı tulajdonságainak leírása is megtörténik. A fejezet bemutatja 

ezen túlmenıen az egyes determinánsok káros hatásai ellen lehetséges intézkedések 

és/vagy módszerek rendszerét. 

 

A harmadik fejezet a Rendırség és a Büntetés-végrehajtás informatikai fejlıdésében 

mutat rá, a Határırségnél felismert stációkkal és determinánsokkal analóg fejlıdési 

folyamatokra és jellemzıkre. Ezt követıen a büntetés-végrehajtási szervezet infor-

matikai fejlıdésére vonatkoztatva bemutatja a kutatási eredményként kidolgozott 

módszer alkalmazásával a fejlettségi szintnek megfelelı besorolást. Ebben a fejezet-

ben kerül bemutatásra a heurisztikus okoskodással (indukcióval) megalkotott általá-

nos módszer, a rendvédelmi szervezet informatikai fejlettségének meghatározásához 

szükséges mátrix bemutatása. A büntetés-végrehajtási szervezet informatikai fejlett-

ségi szintjének megfelelı besorolást követıen prognosztizálja a következı lehetséges 

fejlettségi szint jellemzı tulajdonságait, ajánlást tesz az EKOP-1.1.6 fejlesztési pro-

jekt követelmény rendszerére, megvalósítási koncepciójára. 

 

VÉGKÖVETKEZTETÉSEK 
 

Összegzés 
 

Értekezésemben olyan témakör tudományos igényő feldolgozását kíséreltem meg, 

amellyel kapcsolatos kutatható forrásanyag kvantitatív és kvalitatív mutatói alacso-

nyak, ugyanakkor közérdeklıdésre tarthat számot. Kutatásom során alapvetı tám-

pontot jelentett az informatikai mőködésben eltöltött több mint húsz éves fejlesztési, 

üzemeltetési és fenntartási tapasztalatom, a több rendvédelmi szervezet informatikai 

rendszerére kiterjedı, karrier utamból következı ismeretem. 
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Értekezésemben három fejezetben mutattam be a rendvédelmi szervek informatikai 

rendszerének fejlıdésébıl következı fejlıdési szakaszokat (stációk) és a fejlıdést 

alapvetıen befolyásoló meghatározó környezeti hatásokat (determináns).  

 

Az elsı fejezetben kronológiai sorrendben megvizsgáltam a Határırség in-

formatikai fejlıdésének történetiségét és meghatároztam az egymástól jól elkülönít-

hetı fejlıdési szakaszokat. Az egyes fejlıdési szakaszokat (stáció) jellemzı tulajdon-

ságokkal leírtam azzal a céllal, hogy más, a késıbbiekben vizsgált informatikai fejlı-

dési szakaszok jellemzése során analógiát lehessen állítani, így meghatározva az 

újonnan vizsgált fejlıdés adott fejlettségi szintjét. Megállapítottam, hogy léteznek jól 

elkülöníthetı fejlıdési lépcsık, és ezek megfelelı módon leírhatóak. Az egyes stáci-

ók irreverzibilis módon követik egymást. Rendszerbe foglaltam a Határırség infor-

matikai fejlıdési folyamatát, jellemzı tulajdonságait, meghatároztam a fejlıdés jól 

elkülöníthetı tizenhárom stációját. Bizonyítottam, hogy az egyes stációk között ok-

okozati összefüggés van, a felhasználói (alkalmazói) igények és az erre adott rend-

szertechnológiai fejlesztési válaszok alapján egyre bıvülı szolgáltatás rendszerek 

alakulnak ki.  

 

A korábbi egyedi, helyi kiscsoportos rendszereket, összekapcsolt központosított in-

formatikai rendszer váltja, amelyben szükségszerően érvényesül a homogenitás, egy-

ségesítés, szabványosítás. Konszolidált mőködés kizárólag homogén és központosí-

tott informatikai rendszerben valósulhat meg, amely jellemzı tulajdonsága a szerep-

kör alapján delegált feladatmegosztás a hozzá illeszkedı differenciált hozzáférési 

rendszerrel. A szerepkör alapú delegálás és a hozzá illeszkedı jogosultsági rendszer 

kizárólag megfelelıen szabályozott és dokumentált informatikai rendszerben képzel-

hetı el. 

 

A második fejezetben részletekbe menıen analizáltam a Stációk jellemzı tu-

lajdonságait, kiemeltem az egyes fejlıdési lépcsık között meghatározó módon meg-

jelenı informatikai környezeti hatásokat (determinánsok). Meghatároztam a környe-

zeti hatások jellemzı tulajdonságait és leírtam azzal a céllal, hogy más, a késıbbiek-

ben vizsgált informatikai fejlıdési szakaszok elemzése során analógiát lehessen állí-

tani, így meghatározva az újonnan vizsgált fejlıdés adott fejlettségi szintjét. Megál-

lapítottam, hogy léteznek jól elkülöníthetıen azonosítható környezeti hatások, ame-
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lyek hol lassítják, hol gyorsítják a fejlıdést. Egyes determinánsok esetében ajánláso-

kat tettem a determináns hatásainak érvényesülésére vonatkozóan (licenszelt kontra 

nyílt forráskódú rendszerek; superuser ellenırizhetısége; konszolidált Intranet kiala-

kításának koncepciója stb.). Mások esetében, összevetettem a stációk által prognosz-

tizálható igény, és a determináns által biztosítható környezet hatásait, és alternatív 

fejlıdési utakat rögzítettem. Bizonyítottam, hogy az egyes determinánsok alapvetıen 

befolyásolják az egyes stációk közötti fejlıdést, de nem predesztinálnak végletesen. 

A determinánsok hatásának befolyásolásával a fejlıdési folyamat iránya és üteme is 

megváltoztatható. 

 

 A harmadik fejezetben jellemeztem a Rendırség és a Büntetés-végrehajtás 

informatikai rendszerét azzal a céllal, hogy a tulajdonságokat összevethessem a ha-

tárırségi stációk és determinánsok jellemzıivel. Az analógia eredményeként megha-

tároztam mindkét rendvédelmi szerv informatikai rendszerének fejlettségi szintjét, 

bizonyítottam, hogy a megalkotott absztrakcióval lehetséges a besorolás. Korábbi 

eredményeim felhasználásával mindkét rendvédelmi szervezet esetében meghatároz-

tam a fejlıdés irányát és a következı fejlıdési stációk tulajdonságai ismeretében, 

meghatároztam az adott szervezet eredményes és hatékony továbbfejlesztéséhez 

szükséges koncepciókat. Megállapítottam, hogy az informatikai rendszer egyes ele-

mei (hardver, szoftver, orgver) koherens módon összetartozó elemek. Kölcsönös 

figyelembe vételük nélkül elemenként nem lehetséges eredményes, hatékony fejlesz-

tést végrehajtani, kizárólag, ha egységes egészként, mint informatikai rendszer, tár-

gyai a fejlesztési folyamatnak. Bemutattam egy, a rendvédelmi szervek informatikai 

rendszerének besorolását segítı un. Fejlettségi mátrixot, amelyben feldolgoztam a 

Határırség, majd a Büntetés-végrehajtás informatikai rendszerére vonatkozó tulaj-

donságokat. Bizonyítottam (a harmadik fejezettel azonos eredmény alapján), hogy a 

fejlettségi mátrix alkalmas a fejlettségi szint megállapítására ugyanolyan hatékony-

sággal és eredménnyel, mint a szöveges jellemzés értékelése. Igazoltam, hogy a tu-

dományos eredményként bemutatott kiértékelési rendszer, függetlenül a kiértékelés 

módszerétıl és eszközétıl, azonos eredményre képes. A korábban meghatározott 

fejlettségi szintnek megfelelıen összegeztem a büntetés-végrehajtási szervezet in-

formatikai rendszerelemeinek prognosztizálható fejlıdését. A tudományos eredmé-

nyeim gyakorlati hasznosíthatóságának bemutatására fiktív fejlesztési tervet (köve-

telmény rendszert) készítettem az EKOP-1.1.6 kiemelt informatikai fejlesztés témá-
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ban. Bizonyítottam, hogy a meghatározott stáció jellemzıi és a fejlesztési prognózis 

alkalmas a következı fejlıdési szakasz eléréséhez szükséges koncepció egyes rend-

szerelemekre vonatkozó tételes kidolgozására. A fiktív követelmény rendszer megal-

kotásával módszertani segédletet (sablont) állítottam össze a további fejlesztési ter-

vek elkészítéséhez. 

 

Tézisek, új tudományos eredmények 
 

1. A Határırség informatikai fejlıdésének kronológiai sorrendje alapján meghatá-

roztam az egymástól jól elkülöníthetı fejlıdési szakaszokat (stáció) és jellemez-

tem azokat. 

 

A Határırség informatikai rendszerének fejlıdését 13 stációra bontottam: 

1. Felhalmozás 

2. Automatikus őrlap 

3. Irodai alkalmazások 

4. Helyi hálózat (LAN) 

5. Periféria „dömping” 

6. Távoli hálózatok, táv-adatátvitel (WAN) 

7. Amortizációs csapdahelyzet 

8. Szoftver „éhség”, alkalmazás technológiai válság 

9. Multimédia „ırület” 

10. Internet 

11. Konszolidált Intranet 

12. Szolgáltatás központú „egy kapus” informatika 

13. Szerep alapú funkcionalitás (infrastruktúra, célalkalmazás rendszergazda) 

 

2. Meghatároztam az egyes szakaszok közötti átmenet ok-okozati összefüggéseit, a 

változást befolyásoló (elısegítı, hátráltató vagy gátló) környezeti tulajdonságo-

kat (determináns) és jellemeztem azokat.  

 

A Határırség informatikai rendszere fejlıdésének vizsgálata során hat releváns 

környezeti hatást, determinánst azonosítottam és jellemeztem: 
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1. Infrastruktúra és szolgáltatás rendszer 

2. Képzés-képzettség 

3. Szerepek-feladatrendszer-szervezet összhangja, a belsı munkamegosztás 

4. Kivételezettség-pótolhatatlanság, azaz a szervezet kiszolgáltatottsága 

5. Dokumentáltság és a szabályzói környezet 

6. Homogenitás és a koncepcionális fejlesztés 

 

3. Bizonyítottam, hogy az informatikai rendszer egyes elemei (hardver, szoftver, 

orgver) koherens egészet alkotnak, amely egymásra utaltság alapvetıen meghatá-

rozza a fejlıdés lehetséges lépéseit, a fejlıdés idejét és ütemét. Igazoltam, hogy 

az absztrakcióval képzett minısítési rendszer alkalmas a rendvédelmi szervek in-

formatikai rendszerének fejlettségi besorolására. 

 

4. Újonnan kialakított fejlettségi mátrix eszköz segítségével meghatároztam a bün-

tetés-végrehajtási szervezet informatikai fejlıdés aktuális állapotát, amely során 

bizonyítottam, hogy az új tudományos eredményként bemutatott kiértékelési 

rendszer, függetlenül a kiértékelés módszerétıl és eszközétıl, azonos eredményt 

produkál. 

 

5. A stációk és determinánsok definiálásával és jellemzésével kidolgoztam egy 

olyan módszert, amellyel nem csak prognosztizálható a fejlıdés, de elısegíti a 

fejlıdést kedvezıen befolyásoló környezeti hatások érvényesülését, a hátráltató 

vagy gátló tényezık hatásainak csökkentését. Ha ismert a cél irányában bejáran-

dó lehetséges út, akkor programozhatóvá válik milyen lépésekkel, milyen irány-

ban kell haladni, és mennyi idı kell a cél eléréséhez.  

 

6. Minta fejlesztési terv (követelmény rendszer) bemutatásával módszertani segéd-

letet (sablont) állítottam össze a fejlesztési prognózis elkészítéséhez. 

 

Gyakorlati hasznosíthatóság 
 

A meghatározott stációk és determinánsok, jellemzı tulajdonságaik sablonszerően 

biztosítják bármely rendvédelmi szervezet informatikai rendszerének fejlettségi beso-
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rolását. A besorolás az informatikai rendszer releváns elemeinek jellemzésével és a 

határırségi informatikai rendszer egyes stációkban meghatározott tulajdonságaival 

való összevetésével elvégezhetı. Mivel ismert a meghatározott és az azt követı fej-

lettségi szint, így megfelelı pontossággal prognosztizálható a fejlesztés és kijelölhe-

tıek az eredményes és hatékony lépések a fejlıdés érdekében. 

 

A módszer segítségével került megfogalmazásra a büntetés-végrehajtási szervezet 

„Felelısen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban” kiemelt informatikai fejlesztési 

projekt (EKOP-1.1.6) megvalósíthatósági tanulmánya. A tanulmány kitér a „konszo-

lidált Intranet” stáció, mint fejlesztési cél eléréséhez szükséges fejlesztési feladatokra 

az informatikai rendszer egyes releváns elemeire és környezeti tényezıire lebontva. 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

A számítástechnikával még a gimnáziumban kezdtem el foglalkozni 1982-ben. Ek-

kor kezdıdött meg a középiskolák számítástechnikai eszközökkel való ellátása, így 

dolgozhattam HT-1080/Z, ABC-80 számítógépekkel, majd az egyre inkább elterjedı 

egyéb un. Basic Interpreteres számítógépekkel is (Primo, C20, Enterprise, Sinclear). 

 

A Kossuth Lajos Katonai fıiskolán 1986-ban kezdtem meg tanulmányaimat, ekkor 

még nem volt szervezett számítástechnikai képzés. Megkerestem a lehetıségét, hogy 

a képzési követelmények mellett számítógépezhessek. Több versenyen, pályázaton 

vettem részt, majd harmadéves hallgatóként megismerkedtem meg a PC kategóriás 

számítógépekkel (gwbasic). Természetesen a szakdolgozatomat is számítógépes té-

mában írtam. 

 

Az elsı tiszti beosztásom a Szombathelyi Határır Kerültparancsnokságon volt, szá-

mítástechnikai fıelıadó lettem 1989-ben. Ebben az évben indult el a határforgalom 

ellenırzés számítógépes támogatása, így a kezdetektıl részesésévé váltam a számí-

tástechnikai fejlıdésnek. 

 

Részt vettem több alkalmazás üzembeállításában (MTERV, HFR, Szenyor stb.), a 

gazdasági helyi hálózat kiépítésében (Novell 3.11/SALDO – KESZLET, TARGYI, 

FOKONY, PENZUGY, IZISZ), illetve programfejlesztési feladatokban is (HS, 

Alien). 

 

Az 1990-es évek elején egyre több alkalmazás jelent meg az adatfeldolgozás az adat-

kezelıkhöz került, így a munkám a rendszergazdai feladatok lettek. 

 

A több gép, a több munka nagyobb informatikai létszámot is eredményezett, elıször 

informatikai alosztály, majd informatikai osztály jött létre. 1993-ban üzemeltetési 

központvezetı lettem, a 24 órában mőködı telefonközpontot és a számítógép köz-

pont irányítottam. (2*6 fı operátor és 2*6 fı telefonközpontos) 
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Feladatom volt egyéb vezetıi feladat is, így a költségvetés tervezése, felhasználása, 

rejtjelzés felügyelete, szolgálatszervezés, szabályzatok készítése, döntés elıkészítı 

munka stb. 

Részt vettem a határforgalom ellenırzést támogató program több generációjának 

telepítésében így a mikroszámítógépes rendszernél, az amerikai kormány által támo-

gatott Határırségi Automatizált Adatfeldolgozó Rendszernél (HAAR), majd a 

Solarium-2i rendszernél is. 

 

Az idegenrendészeti feladatok támogatására 1994-ben programot írtam és közremő-

ködtem országos bevezetésében. A program bevezetésének legnagyobb eredménye, 

hogy 1994-tıl PC-t használnak a végrehajtó feladatokban. 

 

1996. június 01-én kerültem a Határırség Országos Parancsnokságára a gazdasági 

rendszerek rendszergazdájának. 1997-ben részt vettem a Személyzeti és Bérszámfej-

tı rendszer (SZEMSZAM) kialakításában, bevezetésében. 

 

1998-2001. között elıször intenzív angol nyelvtanfolyamon, majd egyetemi alapkép-

zésen vettem részt. 2001. szeptember 01-el az Informatikai Fıosztályra kerültem, 

mint határregisztrációs szakreferens. Szakfeladatom mellett beüzemeltem és bevezet-

tem a Határırség Internet és e-mail szolgáltatását, üzembe állítottam az elsı központi 

FTP és WEB kiszolgálót. Részt vettem a Határırség elektronikus ügykezelı rendsze-

rének megvalósításában  

 

2005-ben az Informatikai Fıosztály, Rendszerfejlesztési és –Támogató Osztály veze-

tıje, majd fıosztályvezetı-helyettes lettem. Részt vettem a Schengen Alap informa-

tikai infrastruktúra fejlesztésében, pályázati és közbeszerzési feladatokban. 

 

Szakértı tagja voltam a Határırség és Rendırség integrációját elıkészítı bizottság-

nak. Megterveztem a határır alrendszerek további mőködtetésével kapcsolatos fel-

adatokat. Az integrációt követıen az Országos Rendır-fıkapitányság Hálózat- és 

Rejtjelfelügyeleti Osztályvezetıje lettem. Megalkottam a Rendırség rövid távú háló-

zati- és rejtjelzési koncepcióját. 
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Jelenleg, 2009. március 15-tıl a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság In-

formáció-technológiai Fıosztályát vezetem. A Kormányzat Elektronikus Közigazga-

tás Operatív Program kiemelt projektjeként (EKOP-1.1.6), irányítom a büntetés-

végrehajtás informatikai rendszerének megújítását (alap infrastruktúra, rendszertech-

nológia, alkalmazás rendszerek). Tudományos kutatói tevékenységemet, több mint 

húsz éves szakmai tapasztalatomat a büntetés-végrehajtás informatikai rendszerének 

megújítása során tervezem felhasználni. 

 


