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A tudományos probléma megfogalmazása 

A nemzetközi műveletek sikereinek biztosítása érdekében a Magyar Honvédségben 

folyamatosan zajló átszervezések jelentős befolyást gyakorolnak a híradó és informatikai 

eszközök mennyiségére, minőségbeli jellemzőire, és ezáltal a szervezési-, tervezési 

eljárásokra, valamint a személyi állományra egyaránt. Az új képességek és kihívások, vezetői 

igények, amelyeknek meg kell felelnünk, meghatározzák azokat az irányvonalakat, amelyek 

mentén végre kell hajtani a folyamatos korszerűsítéseket. Mindezek hatására a korszerű 

híradó- és informatikai rendszerek megszervezése és megtervezése új elveken és 

eljárásmódokon kell, hogy alapuljon. 

A missziós tevékenységek során jelenleg is alkalmazott tábori hírrendszer egészében, 

de technikai eszközeinek is csak kisebb részeiben alkalmas a vezetés- és irányítás korszerű 

támogatására, mivel azok elavultak, és nem biztosítják az új képességeknek való megfelelést. 

Az egyedi megoldások, amelyeket a katonai felső vezetés a missziós tevékenységek során 

alkalmaz, nem biztosítják a korszerű elvek szerint megszervezett és üzemeltetett, a 

válságreagáló műveleteket teljes spektrumában támogató, egységes és komplex híradó- és 

informatikai rendszer létrehozását. Ennek megvalósítása érdekében meg kell vizsgálni 

mindazon képességet, tényezőt és szervezési eljárást, amely biztosítja a Magyar Honvédség 

számára a modern hadviselési elveknek megfelelő híradó- és informatikai rendszer 

kialakítását, telepítését és üzemeltetését. 

Kutatási célok 

1. elemezni és megvizsgálni a NATO válságreagáló műveletek alapelveit, tevékenységi 

rendszerét; 

2. meghatározni az általános hadműveleti kihívásokat, képességeket, amelyek 

determinálják az MH fejlesztési irányait, különös tekintettel a híradó- és informatikai 

rendszerek területén; 

3. megfogalmazni a válságreagáló műveletek híradó és informatikai támogatását; 

4. bemutatni és elemezni a Magyar Honvédség nemzetközi műveleteinek híradó és 

informatikai támogatását; 

5. behatárolni azokat a képességeket, követelményeket, és tényezőket, amelyek 

befolyásolják többnemzeti válságreagáló műveleteket támogató korszerű híradó- és 

informatikai rendszer megszervezését; 
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6. javaslatot tenni a híradó- és informatikai rendszer megtervezésének egy lehetséges 

elvi folyamatára. 

Kutatási módszerek 

1. irodalomtanulmányozást és irodalomkutatást hajtottam végre a témához kapcsolódó 

szakirodalom területén; 

2. tanulmányoztam a Magyar Honvédség különböző válságreagáló műveleteihez 

kapcsolódó törvényeket, határozatokat és intézkedéseket; 

3. konzultációt folytattam a válságreagáló műveletekben feladatot teljesítő szakbeosztású 

személyekkel; 

4. nemzetközi szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalataimat figyelembe véve 

vizsgáltam a szervezési elveket; 

5. elemeztem és részkövetkeztetéseket vontam le a jelenlegi híradó- és informatikai 

rendszer képességeiről, szervezési eljárásmódjairól; 

6. a rendszerezett ismeretek, a részkövetkeztetések és a feltárt összefüggések, valamint a 

híradó- és informatikai rendszer megszervezését befolyásoló tényezők és képességek 

alapján meghatároztam egy lehetséges szervezési elvet. 

Az értekezés felépítése 

Az első fejezetben elemeztem a többnemzeti válságreagáló műveletek alapelveit, és a 

NATO csúcsértekezletek tükrében megvizsgáltam a műveletekben résztvevő erők általános 

hadműveleti képességeit és követelményeit. A meghatározottak alapján egzamináltam a 

képességeket biztosító nemzeti fejlesztéseket és az MH feladatrendszerét. Az eredményeknek 

megfelelően definiáltam a válságreagáló műveleteket támogató híradó- és informatikai 

rendszert. 

A második fejezetben a Magyar Honvédség NATO válságreagáló műveleteiben való 

részvételének bemutatása során tanulmányoztam annak politikai- és jogi hátterét, az erők 

összetételét és feladatrendszerét. Megvizsgáltam a híradó és informatikai támogatás 

struktúráját, az alkalmazott eszközöket, összeköttetéseket. A híradó- és informatikai rendszer 

elemzését az információs kapcsolatrendszer kialakításának elve szerint abszolváltam. 

A harmadik fejezetben az értekezés első két fejezete alapján meghatároztam azokat a 

szakmai követelményeket és befolyásoló tényezőket, amelyek hatást gyakorolnak az 

infokommunikációs rendszer megszervezésének folyamatára. Az összegzett 
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részkövetkeztetések alapján a válságreagáló műveletet teljes keresztmetszetében támogatni 

képes komplex rendszer kialakításának mechanizmusát mutattam be. 

A befejező rész tartalmazza az általam fontosnak ítélt ajánlásokat, megfontolásokat és 

a levonható végkövetkeztetéseket, tudományos eredményeket. 

Következtetések 

1.) A nemzetközi- és hazai missziós tapasztalatok alapján megállapítottam, hogy 

kisméretű, többfunkciós képességekkel rendelkező, korszerű haditechnikai eszközökkel 

felszerelt katonai erőket (civil képességek kiegészítésével) kell létrehozni, amelyek a komplex 

hadműveleti elvárásoknak és vezetői igényeknek megfelelnek. A kor követelményeinek 

megfelelően és az elvárásokhoz igazítva viszonylag kis anyagi ráfordítással 

továbbfejleszthetők, valamint a jellegükből adódóan képesek a konfliktusok felszámolására és 

hazai alkalmazásra egyaránt. 

2.) Az általános hadműveleti képességek és igények alapján konstatáltam, hogy az MH 

által jelenleg alkalmazott híradó- és informatikai rendszer definíció nem tartalmazza azokat az 

összetett jellemvonásokat (a jelenleg rendszerbe állított technikai eszközök és azok 

képességei következtében), amelyeket a válságreagáló műveletek infokommunikációs 

rendszere ölel fel. 

3.) A megvizsgált és bemutatott MH többnemzeti missziós tevékenységei híradó és 

informatikai támogatásának elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy a rendszer 

megtervezése és megszervezése szerteágazó, összetett folyamatot foglal magába, amelynek 

figyelembe kell vennie a mindenkori, az adott térségre, az együttműködők összetételére és a 

speciális feladatokra jellemző tényezőket. 

4.) A parancsnoki vezetés támogatása érdekében biztosítani kell az optimális 

mennyiségű, minden területre és részfeladatra kiterjedő információkkal történő ellátását, a 

megszerzett információk feldolgozását és azok továbbítását. Ennek érdekében kiemeltem 

mindazon követelményeket, képességeket és egyéb hatást gyakorló tényezőket, amelyek 

specifikusan jelennek meg a nemzetközi műveleti területen. 

5.) A részeredmények alapján sikerült megfogalmaznom és kialakítanom azt a 

struktúrát, amely alapján az információk feldolgozása és cseréje érdekében létrehozott 

komplex, NATO követelményeknek megfelelő, többnemzeti együttműködésre alkalmas 

híradó- és informatikai rendszer megszervezhető. A tervezést a hadműveleti igények, a 

rendszerkövetelmények és a technikai megvalósítás lehetősége alapján kell meghatározni. 
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Ezen hármas tényező minden esetben a folyamatos ellenőrzés és visszacsatolás alapelve 

szerint jelenik meg a munkasorrend, munkafolyamat során. 

6.) A tapasztalataim és az értekezésben leírtak alapján a jelenlegi tábori hírrendszer 

nem alkot egységes rendszert és nem felel meg a modern hadműveleti kihívásoknak, ezért 

javaslom egy olyan korszerű és komplex tábori CIS rendszer alkalmazását (megvásárlását), 

amely egyaránt támogatja a hagyományos- és a válságreagáló műveletek vezetését. A 

missziós műveletek hadműveleti híradásának biztosítására nem tartom célszerűnek 

felhasználni a (teljes) csomóponti hírrendszert, mivel a tábori alaphírközpontok védelme 

megkövetelné a műveletet végrehajtó erők létszámának, technikai eszközeinek, logisztikai 

biztosításának növekedését. Hasonló elvek alapján a bázisállomások telepítését igénylő EDR 

rendszer alkalmazását sem látom megfelelőnek. A hadműveleti feladatok ellátását kiválóan (a 

tapasztalatok alapján) támogató Harris PRC-117/F típusú rádiókészülékek rendszerbe állítását 

jelentős képességnövekedésnek tartanám, mivel biztonságos, műholdas összeköttetés 

létesítésére is alkalmas, hang- és adatátvitelt biztosító, a katonai szabványoknak eleget tevő 

rádiókészülékek. 

Tudományos eredmények 

1. Az értekezés témájához kapcsolódó dokumentumok (jogszabályok, normák, 

doktrínák) elemezésével és értékelésével meghatároztam a válságreagáló műveletek híradó- és 

informatikai támogatásának képességeit és követelményeit, valamint vezetés-irányítását 

támogató híradó- és informatikai rendszer újszerű definícióját. 

2. Összevetve a nemzetközi szerepvállalásból szerzett tapasztalatokat és a 

hadműveleti-harcászati képességeket meghatároztam a válságreagáló műveleteket támogató 

híradó- és informatikai rendszerrel szembeni követelményeket, valamint a híradó- és 

informatikai rendszerek szervezését, tervezését befolyásoló tényezőket. 

3. Meghatároztam az egységes és komplex támogatási igényeket kiszolgáló, mind a 

hagyományos, mind a válságreagáló műveletek vezetés-irányításának elemeként működtetett 

tábori híradó- és informatikai rendszer (CIS) elemeit. 

Ajánlások és javaslatok az értekezés gyakorlati felhasználására 

Megítélésem szerint jelen értekezésemben összefoglalt kutatási eredményeim 

egyrészről a válságreagáló műveletek híradó- és informatikai támogatásának megszervezése 
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során válhat hasznosíthatóvá, másrészről integrálhatók a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar szakmaspecifikus BSc és MSc, valamint szakmai 

továbbképzések oktatási tananyagaiba. 

Az anyagban leírt és meghatározott szervezési elvek jó alapot nyújthatnak a téma 

további, speciális területeinek (információvédelem; technikai eszközök; informatika; hálózat 

nyújtotta képesség) vizsgálatához és új PhD értekezések megírásához. 
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