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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

 
Kutatási  témám  a  Magyar  Honvédség  híradó  és  informatikai  hálózatának  a  stacioner  
(polgári megnevezésében  gerinchálózati)  rétegére  vonatkozik,  ezen  belül  els�sorban  a  
stacioner  hálózat forgalmi  viszonyaival,  valamint  az  egységes  IP/MPLS  (Internet  
Protokoll  –  Többprotokollos címkekapcsolás) hálózati technológia által nyújtott technológiai 
el�nyöket kívánom vizsgálni. A  Magyar  Honvédség  stacioner hálózata  a  Magyar  
Honvédség  transzport  célú  adatátviteli  hálózata, amely  a  Magyar  Honvédség  telephelyeit  
köti  össze  id�multiplex  átviteltechnikai  hálózatokon keresztül. A stacioner hálózatot 
mikrohullámú hálózati eszközök alkotják, ezen mikrohullámú hálózati eszközök felújítása 
2000-es évek elején történt meg. A stacioner hálózat jelenlegi felépítésével Fekete Károly  
disszertációja  foglalkozik  mélyebben,  kutatásomat  részben  az  ott  szerepl� kutatási 
eredményekre építettem.  A fentiek  mellett  a  polgári  távközlés  technológiai  oldalán  
végbement  változások  (az  egységes  IP (Internet  Protokoll)  alapú  hálózatra  való  áttérés),  
a  nagy-rendelkezésre  állású  IP  alapú  eszközök megjelenése, valamint azok polgári 
szolgáltatói gerinchálózatokban történ� szélesebb kör� elterjedése az, ami téma kutatására 
ösztönözött.  
A  szakirodalom  tanulmányozása,  a  dokumentumok,  a  magyar  és  a  külföldi  tudományos  
igény� publikációk kutatása, feldolgozása és rendszerezése során  a következ�  hipotézist 
állítottam  fel:  
•    szükséges     az     informatikai     hálózatok     forgalmának     a     távközlési     hálózatok 
forgalomelemzéséhez hasonló mélység� vizsgálata  
•    A  Magyar  Honvédség  stacioner  hálózatában  szükséges  ilyen  forgalomelemzési  
módszerek használata  
•    A  stacioner  hálózat  forgalmi  viszonyai  az   elvárt  hálózati  kép,  és  hálózati  viszony 
számítógéppel szoftveres úton modellezhet�   
•    A forgalmi modell eredménye alapján, ill. a forgalmi modellezés módszerének 
használatával hosszabb távra meghatározható az elvárt hálózati technológia  
 
 

2. KUTATÁSI CÉLOK 
Alapvet�  kutatási  célként  t�ztem  ki,  hogy  a  fentiek  alapján  tanulmányozva  a  polgári  
távközlésben használt  technológiákat,  azokat  adoptálva  a  speciális  hálózati  környezetre,  
ajánlást  adjak  a  jöv�beli stacioner hálózat elemeire.   
A kutatási cél eléréséhez az alábbi részcélokat fogalmaztam meg: 
 •    megvizsgálni  a  speciális  katonai  híradó  és  informatikai  követelményeket,  amelyeket  
a stacioner hálózatnak teljesítenie kell 
•    Meghatározni olyan módszereket, amelyek segítségével a forgalmi viszonyok 
modellezhet�ek  
•    Meghatározni a jelenlegi és a várható jöv�beni forgalmi igényeket  
•    megvizsgálni    egy    egységes    Ethernet/IP/MPLS    alapú    hálózati    technológia    
modell használatának lehet�ségét a Magyar Honvédség stacioner hálózatban  
•    Javaslatokat tenni a Magyar Honvédség stacioner hálózat fizikai és logikai kialakítására  
•    Meghatározni a javasolt hálózati szint� technológiai paramétereket  
•    Meghatározni egy migrációs utat a jelenlegi hálózati infrastruktúráról a kialakítandó 
hálózati struktúrára 



Nem tekintettem kutatásom témájának az egyes IP útválasztók technikai paramétereinek 
általános vizsgálatát, (csak olyan mértékben amely a stacioner hálózat kialakításában elfoglalt 
helyükhöz szükségesek, ezek a paraméterek NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
STANAG (Standardization Agreement) és IETF (Internet Engineering Task Force), IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc) szabványokban meghatározottak). Az  
Ethernet  /  IP  /MPLS  technológia  alapvet�  bemutatását  (civil  és  katonai  hálózatokban 
egyaránt  szélesebb  körben  használt  technológia),  a  technológia  ismertetése  több  helyen 
megjelent már a szakirodalomban. A javasolt technikai elképzeléseknek a Magyar Honvédség 
esetleges szervezeti vonatkozásait. Az értekezésben javasolt elvi megoldások konkrét 
gazdasági feltételeit, anyagi vonzatát, valamint az értekezésben javasolt elvi megoldások 
humán er�forrás igényét. A témával kapcsolatos dokumentumok kutatását, az adatok és 
információk gy�jtését, rendszerezését 2009. december végén fejeztem be.   

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 
A kit�zött célok megvalósítása érdekében,  tanulmányoztam  a  Zrínyi  Miklós  
Nemzetvédelmi  Egyetem  tudományos,  tájékoztató  és dokumentációs  könyvtárában  
fellelhet�,  a témához  kapcsolódó  szabályzatokat,    kandidátusi, egyetemi  doktori  és  PhD  
értekezéseket, szakkönyveket, kiadványokat, cikkeket. Áttekintettem  a  IP/MPLS 
technológiára  vonatkozó  polgári,  és  a  katonai kommunikációra vonatkozó  katonai  
szabványosító  intézetek  fontosabb szabványait és ajánlásait.  Felkutattam  és  feldolgoztam  
a  témához  kapcsolódó  (többségében  külföldi)  tudományos közleményeket, szakcikkeket. 
Konzultációkat folytattam a kutatási területemhez tartozó rendszereket üzemeltet� polgári és 
katonai  szakemberekkel,  így  a  stacioner  hálózatot  üzemeltet�  személyzettel,  valamint  a 
különböz� polgári hálózatokat üzemeltet� személyzettel.  Hazai   és   nemzetközi   
konferenciákon   vettem   részt,   ahol   egyrészt   a   kutatási   témám részeredményeit  
publikáltam  el�adások  formájában,  másrészt  mélyebben  megismertem  a világban kialakult 
hálózati trendeket.   Felhasználtam   tapasztalataimat   az   IP/MPLS   gerinchálózat   
tervezésében/fejlesztésében   (Magyar Villamos M�vek Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Telenor 
Zrt., Émász Kft.)  
 
A kutatási módszereim mind szekunder, mind primer kutatásokra épülnek. Az alábbi kutatási 
módszereket használtam: 
•    Felkutattam és feldolgoztam a témához kapcsolódó szakirodalmat, tudományos 
dolgozatokat,  kandidátusi,  egyetemi  doktori  és  PhD  értekezéseket.   
•    Elemeztem  és  rendszereztem  a  IP/MPLS  hálózatok  fejl�dését  az  els�  generációs  
hálózati fejlesztésekt�l a mai második-harmadik generációs IP hálózatok fejl�déséig.  
•    Tanulmányoztam  a  jelenleg  IP/MPLS  hálózatokban  használt  hálózati  szolgáltatásokat,  
ill. annak a m�ködési viszonyait.  
•    Tanulmányoztam  els�dlegesen  az  Egyesült  Államok,  Nagy  Britannia,  Franciaország  
és Németország civil és stacioner gerinchálózati technológiáit.  
•    következtetéseket   vontam   le   a   vizsgált   IP/MPLS   gerinchálózatok,   stacioner   
hálózatok jellemz�ir�l, alkalmazási sajátosságaiból.   
•    Primer hálózattechnológiai kutatásokat és tervezési feladatokat végeztem különböz� 
polgári hálózatokon (Magyar Villamos M�vek, Magyar Telekom Nyrt. és Telenor Zrt, Émász 
Kft.) a tapasztalatokat a Magyar Honvédség stacioner hálózatának kialakításakor figyelembe 
vettem.   
•    A   forgalmi   eseteket   számítástechnikai   eszközökkel   modelleztem   és   ahol   lehetett 
automatizáltam.  
 



4. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 
Az   els�   fejezetben   arra   kerestem   a   választ,   hogy   az   Összhader�nemi   Doktrína   
milyen követelményeket,  milyen  elvárásokat  támaszt  a  sz�kebb  kutatási  területem  -  
Magyar  Honvédség híradó  és  informatikai  rendszerével  kapcsolatban.  Azt  is  vizsgáltam,  
hogy  a  Magyar  Honvédség stacioner  hálózata  mennyire  felel  meg  ezeknek  a  
követelményeknek  és  mennyiben  tartalmazza  a választ azon kihívásokra, amelyet az els� 
fejezetben megfogalmaztam.   

A  fejezetben  kiemeltem,  hogy  az  Összhader�nemi  doktrína  a  Magyar  Honvédség  híradó  
és informatikai  rendszerét  mint  egy  harci  támogató  rendszert  fogalmazza  meg  és  új  
megközelítés lehet�ségét vetettem fel a támogató-támogatott viszonyt illet�en – mellyel 
részletesebben a következ� fejezetben foglalkoztam. Meghatároztam a f�bb irányvonalakat 
(rendszerintegrációs, katonai m�szaki,  és  biztonsági,  információvédelmi)  irányvonalakat  
amelynek  mentén  a  híradó  és  informatikai  rendszerrel  szemben  elvárt  követelményeket  
meghatározták.  Az  Összhader�nemi  Doktrína  alapján meghatároztam azon irányelveket, 
amelyek mentén a híradó és informatikai rendszert ki kell, ki kellett alakítani.    Felhívtam  a  
figyelmet,  hogy  a  doktrína  az  információs  m�veleteket  is  a  híradó  és informatikai 
rendszer feladataként jellemzi.  Az Összhader�nemi doktrína meghatározta azon irányelveket, 
amelyek mentén a Magyar Honvédség híradó  és  informatikai  rendszerét  tervezni,  
kivitelezni  és  üzemeltetni  szükséges.  Ezen  irányelvek lehet�vé   teszik   polgári   életben   
használt   nagy   rendelkezésre   állású   hálózatok   tervezéséhez, kivitelezéséhez és 
üzemeltetéséhez használt módszerek és eszközök használatát amennyiben a katonai 
alkalmazásból adódó speciális követelményeket figyelembe vesszük.  

A  fejezetben  kiemeltem,  hogy  az  Összhader�nemi  doktrína  a  Magyar  Honvédség  híradó  
és informatikai  rendszerét,  mint  egy  harci  támogató  rendszert  fogalmazza  meg  és  új  
megközelítés lehet�ségét vetettem fel a támogató-támogatott viszonyt illet�en – mellyel 
részletesebben a következ� fejezetben foglalkoztam. Meghatároztam a f�bb irányvonalakat 
(rendszerintegrációs, katonai m�szaki és  biztonsági,  információvédelmi)  irányvonalakat  
amelynek  mentén  a  híradó  és  informatikai rendszerrel  szemben  elvárt  követelményeket  
meghatározták.  Az  Összhader�nemi  Doktrína  alapján meghatároztam azon irányelveket, 
amelyek mentén a híradó és informatikai rendszert ki kell, kellett alakítani.  Felhívtam  a  
figyelmet,  hogy  a  doktrína  az  információs  m�veleteket  is  a  híradó  és  informatikai 
rendszer feladataként jellemzi.   

A  fejezeti  további  része  az  aktuális  fejlesztési  tervvel  foglalkozik,  amely  pusztán  
irányvonalak meghatározását tartalmazza, semmilyen rendszerfejlesztést nem tartalmaz, ill. 
definiálja a hírrendszer, a híradó és informatikai rendszert. A doktrína alapján meghatározom 
a híradó és informatikai rendszerrel szemben elvárt  követelményeket.  A  fejezet  második  
alfejezete  a Magyar  Honvédség  híradó  és  informatikai  rendszerének  sajátosságaival  
foglalkozik,  elemzi  a kihívások,  elvárások  tükrében,  feltárja  a  problémákat.  
Problémaként  jelöltem  meg, hogy  a  Magyar Honvédség híradó és informatikai rendszere 
nem egységes egész, azt, hogy hiányzik a szolgáltatásalapú megközelítés (ill. több ezzel 
összefügg� problémát) ill. hiányoznak a tudományos tervezési módszerek. Kiemeltem, hogy 
ezen módszerek  hiánya  hátráltatja  a  tervezési  munkát  –  amely  költségvonzattal  is  jár.  A  
fejezet  utolsó alfejezetében megoldási javaslatot, migrációs utat vetítek elöz� problémák 
orvoslására. Az  els�  fejezetben  meghatároztam  a  jelenlegi  stacioner  hálózat  felépítését,  
sajátosságait  valamint megfogalmazom  az  állandó  hírrendszer  strukturális  és  szolgáltatási  



hibáit,  azt  hogy  inhomogén hálózati  elemekb�l  és  technológiákból  épül  fel,    a  hálózati  
er�források  nincsenek  megfelel�en kihasználva,     az   adatátviteli  sebességek   alacsony  
voltát,  ill.  egyes  LAN-ok  elszigeteltségét, szolgáltatásmin�ségi  és  védelmi  problémákat,  
ill.  a  hálózati  szint�  mérés  hiányát.  A  harmadik fejezetben  részletes  javaslatot  teszek  
arra,  hogy  az  egyes  hibákat  hogyan  lehet,  az  IP/MPLS hálózattal kiküszöbölni. A fejezet 
további részében fejlesztési irányvonalat javaslok, amelyet több lépcs�re bontok. Az egyes 
lépcs�k célja:   
1.   az elszigeteltség megszüntetése, egységes hálózat kialakítása  
2.   kapacitásproblémák megoldása  
3.   Hálózat  egységes  QoS  képessé  tétele,  hívásirányítás  IP  alapúvá  tétele,  fokozatosan  a  
VoIP elterjesztése  
4.   Az MPLS széleskör� bevezetésével a rendelkezésreállás, kihasználtság valamint 
szolgáltatás paramétereinek javítása 

 A  második  fejezetben  arra  kerestem  a  választ, hogy  a  katonai informatikai alkalmazások  
milyen elvárásokat támasztanak  a  Magyar Honvédség híradó és informatikai rendszerével 
kapcsolatban, ill. mennyire   felel   meg és mennyire   tartalmazza   a   választ   azon   
kihívásokra   amelyet   az   els�   fejezetben megfogalmaztam.   Itt   kiemelten   három   
forgalmi   esetet   tekintve   vizsgáltam,   hogy   a   hálózat jöv�állóságát,  ill.  a  jelenlegi  
katonai  informatikai  alkalmazások  által  generált  forgalomnak  való megfelel�ségét. A  
három  forgalmi  eset  szimulálja  a  infokommunikációs,  ill.  katonai  informatikai  
rendszerek  három fejl�dési szakaszát. Az els� szakasz megfelel a második forgalmi esetben 
leírtaknak, gyakorlatilag a 90-es  évek  els�  felének  infokommunikációs  technológiai  
színvonalát  képviseli  a  civil  szférában,  a hangforgalmak átvitelére alkalmas a csomópontok 
között. Megállapítható, hogy a stacioner hálózat az ilyen jelleg� forgalom kielégítésére teljes 
mértékben alkalmas. 

 A második fejl�dési szakasz, az adathálózatok kialakulásának a szakasza, ez a civil szférában 
a 1998-2004-es  id�szak,  amikor  az  els�  adathálózatok  megjelentek,  és  az  IP  szélesebb  
teret  nyert.  Ezt  az id�szakot  vegyes  hang  és  adatforgalmú  alkalmazások  jelzik,  és  
központosított  jelleg.  A  fejezetben megállapítom, hogy a hálózat az ilyen jelleg� forgalmak 
kielégítésére korlátozásokkal alkalmas.  

A  harmadik  fejl�dési  szakasz,  a  nagy  sávszélesség�  adathálózatok  kialakulásának  
szakasza.  Ez  a szakasz az er�sen elosztott, és hálózati alkalmazások széleskör� elterjedése 
jellemzi, a civil szférában ez  kb.  2003-4  –t�l  folyamatosan  történik  meg.  Megjelennek  a  
valósidej�  képátviteli  forgalmak,  az üzenetküld� rendszerek, a forgalom pedig ma már 
kizárólag adat, amelynek a jellege lehet valósidej� hang  vagy  egyéb  adat.  A  fenti  
fejezetben  megállapítom,  hogy  a  stacioner  hálózat  az  ilyen  jelleg� forgalmak  
kielégítésére   alkalmatlan,  nem  rendelkezik  a  megfelel�  technológiai  és  kapacitási 
viszonyokkal. Az  is  egyértelm�en  megállapítható,  hogy  miután  a  katonai  informatikai  
alkalmazások  használata  a Magyar Honvédség alapvet� érdeke, ezért a stacioner hálózat 
fejlesztése szükséges.   

A  harmadik  fejezetben  az  állandó/stacioner  jelleg�  híradó  és  informatikai  rendszerrel  
javasolt kiépítésével  foglalkozik,  a  fent  említett  fejlesztéssel  foglalkozik.  A  fejezet  során  
meghatároztam  a Magyar  Honvédség  stacioner  hálózatában  javasolt  hálózati  



technológiákat.  Ethernet  mikrohullámú eszközöket javaslok használni a hálózat meglév� 
PDH mikrohullámú eszközei helyére, mert ezek : 
•    csomagkapcsolt forgalomra méretezettek  
•    nagy sávszélességet biztosítanak (nx100 Mbps-et a jelenlegi nx2Mbit/s-k) helyett  
•    nem visznek az adatforgalom számára plusz keretezési terhelést.  

A javasolt Ethernet mikrohullámú eszközökkel szemben támasztott követelményeket a fejezet 
során meghatároztam.   Az   Ethernet   mikrohullámú   eszközök   mellett   IP/MPLS   
útválasztó   eszközök használatát  javaslom  a  hálózaton.  Ezek  a  hálózati  eszközök    
egységes,  megbízható  platformot biztosítanak  a szolgáltatások  nyújtására.  A  második  
generációs  IP/MPLS  hálózati  eszközök  99,99% rendelkezésre  állással  bírnak.  Az  
eszközök  lehet�vé  teszik  MPLS  alapú  VPN  szolgáltatások biztosítását,  így  a  második  és  
harmadik  rétegbeli  többprotokollos  címkekapcsolás  feletti  virtuális magánhálózatok   
létrehozását.   Ezekkel   a   virtuális   magánhálózatokkal   a   szervezeti   egységeket 
különíthetjük  el,ill.  a  különböz�  típusú  katonai  informatikai  alkalmazások  számára  a  
különböz� szolgáltatásszintet biztosíthatunk. A szolgáltatásszinteket a hálózaton útvonalak, 
(LSP-k) kijelölésével biztosíthatjuk.  Az  LSP-ket  jelölhetjük ki  automatikusan,  vagy  
kiemelt  utak  esetén  kézzel.  Az  egyes végpontokon  olyan  hálózati  végpontokat  
alkalmazhatunk  amelyek  képesek  a  különböz�  típusú forgalom    biztosítására.    A    
javasolt    IP/MPLS    hálózati    útválasztó    eszközökkel    szembeni követelményeket 
meghatároztam a fejezet során. A  hálózati  szint�  IP/MPLS  paramétereket  részletesen  
meghatároztam  olyan  mélységi  szinten  amely megfelel   a   hálózat   rendszertervének.   A   
jöv�ben   kialakítandó   hálózaton   ezeket   a   paraméter beállításokat  javaslom  figyelembe  
venni.  Felhívtam  a  figyelmet,  hogy  a  hálózati  szolgáltatások célszer�en biztosíthatóak 
küls� IP/MPLS szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével. A fejezet során megvizsgáltam 
azt is , hogy milyen migrációs úton juthatunk el a jelenlegi hálózatról egy  modern,  második  
generációs  stacioner  hálózatig,  valamint  javasoltam  egy  migrációs  utat  a jelenlegi  
hálózatról  egy  jöv�állóbb  hálózat  felé.  Ennek  a  migrációs  útnak  a  során  fokozatosan, 
lépcs�zetesen haladva az egyes hálózati rétegeket egy magasabb min�ségi szinten 
újraalkotjuk.   

A mellékletekben azokat a témához  kapcsolódó  anyagokat  csatoltam  az  értekezéshez,  
melyek  a katonai  híradás  általam  vizsgált  területéhez  köt�dnek.  Itt  olyan  részterületek  
kerültek  ismertetésre, amelyeket  az  értekés  egyes  információinak  precíz  értékeléséhez  
célszer�nek  ítéltem  meg  (így a tesztek és az egyes  eszközparaméter  beállítások  amelyeket  
a  primer  alkalmazott  kutatás  során használtam).    

5. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 
A  kutatási  céljaim  eléréséhez  az  értekezést  három  fejezetre  tagoltam.  Az  els�   
fejezetben  az Összhader�nemi  Doktrína alapján  meghatároztam  a  követelményeket,  
valamint  a  stacioner hálózat  jelenlegi  kialakítása  alapján  meghatároztam  a  stacioner  
hálózat  alkalmazásával  szembeni követelményeket.  A második fejezetben modelleztem a 
stacioner hálózat viselkedését három forgalmi modell alkalmazásával,  szoftveres  úton  
kialakítottam  a  hálózat  modelljét. Ebben a fejezetben azt vizsgáltam, hogy a Magyar 
Honvédség stacioner hálózata mennyire felel meg azoknak  a  sávszélesség  
követelményeknek  amiket  a  modern  katonai  informatikai  alkalmazások támasztanak.  A   
követelmények   vizsgálatához   a   fejezet   els�   felében   egy   mintaalkalmazás,   egy   
katonai háromdimenziós  radar  sávszélesség  igényszámítását  végeztem  el.  Ilyen  



háromdimenziós  katonai radart  több telephelyen használnak  Magyarországon.  A  fejezet  
második  felében  azt  elemzem,  hogy három  forgalmi  esetben  a  stacioner  hálózaton    
hogyan  alakulnak  a  forgalmi  viszonyok.  A fejezetben tudományos módszert alkalmazok 
arra, hogy:  
•    az   adatkapcsolt   hálózaton a kapacitásviszonyok hogyan alakulnak különböz�   végponti   
forgalmi   eseteket   figyelembe   véve,   
•    az adatkapcsolt hálózaton, hogyan modellezhet� egy forgalmi helyzet  
•    egy hálózati modellen milyen torlódási és túlterhelési problémák jelentkeznek 
•    ezek a túlterhelési problémák mit eredményeznek a valós hálózatban 
•    a stacioner hálózat hogyan reagál az alkalmazás réteg által megnövelt hálózati forgalomra 

 A harmadik  fejezetben  konkrét javaslatokat dolgoztam ki az új stacioner és informatikai 
hálózat kialakítására, a technológia meghatározásától a stacioner hálózaton alkalmazandó 
eszköztípusok valamint hálózati szint� paraméterek és szolgáltatások meghatározásáig és elvi 
ajánlásokat adtam a technológia alkalmazására a Magyar Honvédség stacioner hálózatában. 
Ebben a fejezetben a fenti problémák megoldására teszek javaslatot. Meghatározom, hogy  a 
stacioner hálózatot milyen technológia alapokra szükséges helyezni, a  stacioner  hálózat  
rendszerbeállításai  hogyan  kell,  hogy  kinézzenek  ezen  technológia alapokon ill. hogy erre 
az ideális hálózatra milyen módon lehetséges a migráció. A  fejezetben  a  Magyar  
Honvédség  stacioner  hálózatának  javasolt  modernizációs  útját  fogom szerepeltetni,  olyan  
mélységben,  amely  egy  rendszerterv  kialakításához  szükséges.  Az  itt  szerepl� fejezetben 
a jelenlegi problémákra keresem a választ, és az új technológiák által nyitott lehet�ségeket 
nem  szerepeltetem.  A  kialakítást  az  elvi  hálózati  síkokkal  fogom  kezdeni,  majd  egy-
egy  tipikus gerinchálózat telephelyen használt hálózati eszközöket fogom meghatározni. Az 
én értelmezésemben a klasszikus  átviteltechnikai  hálózatot  és  az  IP  alapú  átviteltechnikai  
hálózatot  egységes  egészként fogom kezelni, ahol az átviteltechnikai hálózat pont-pont 
összeköttetéseket biztosítja optikai szálon, hullámhosszokon  vagy  mikrohullámú  
összeköttetésen  keresztül.  A  stacioner  hálózat  kapcsolóelemei pedig IP alapú útválasztó 
eszközök. A hálózat szolgáltatásrétegét (webszerverek, katonai informatikai alkalmazások, 
beszédcélú átvitel) nem tekintem a kutatásom tárgyának. 

6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
Javaslatot adtam a stacioner hálózat kialakításának módjára, matematikai módszerrel 
elemezve a kapacitásproblémákat a hálózatban   Forgalmi elemzést végeztem a hálózaton, a 
teljes stacioner hálózat forgalmi viszonyai meghatároztam a múlt, a jelen és a jöv� forgalmi 
eseteinek figyelembe vételével. Meghatároztam  a  kapacitásproblémák  helyeit,  és  a  
kapacitásproblémák  technológiai okait, ill. eszközszinten  határoztam  meg  egy  kialakítandó  
hálózat  képét,  a  javasolt  hálózati eszközökkel szembeni követelményeket. Hálózatszinten 
határoztam meg a gerinchálózati eszközök beállítási paramétereit,  a javasolt szolgáltatásokat 
szimuláltam teszthálózaton.  

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYNEK TARTOM:   
1.   A  Magyar  Honvédség  stacioner  hálózatában  lév�   hiányosságok  meghatározását,  

mind technológiai, mind szervezeti, mind hálózati kapacitásviszonyokat figyelembe véve. 
Annak az egyértelm�  megállapítását,  hogy  a  jelenlegi  technológia  színvonalon,  az  



els�  fejezetben említett  okok  miatt,  a  hálózat  nem  jöv�álló,  és  nincs  felkészülve  a  
katonai  informatikai alkalmazások  –  így  pl.  a  3  dimenziós  radarképek  –  
adatátvitelére.  A  hálózat  egy  elavult hálózatfejlesztési koncepciót képvisel, amelynek a 
felülvizsgálata szükséges.  

2.   Primer alkalmazott kutatási eredménynek tartom a stacioner hálózat forgalmi modelljének 
meghatározását  három  forgalmi  esetet  figyelembe  véve.  Primer  alkalmazott  kutatási 
eredménynek  tartom,  a  hálózat  forgalmi  modelljének  kialakítását,  a  forgalmi  modell 
reprodukálhatóvá  tételét,  ezzel  meghatározva  az  utat  ez  és  más  hasonló  célú  
hálózatok részletesebb   forgalmi   vizsgálatának.   Mind   a   forgalmi   elemzés   leírt   és   
alkalmazott módszerét,   mind   a   forgalmi   elemzés   eredményét   primer   alkalmazott   
kutatási eredménynek tartom  

3.   Primer  és  szekunder  kutatási  eredménynek  tartom  a  Magyar  Honvédség  jöv�beni 
stacioner  hálózatának  a  tervét,  ill.  az  elkészített  deszkamodelljét,  a  paraméterek, 
beállítások részletes meghatározását, ill. a felvázolt migrációs utat. Szekunder   kutatási   
eredménynek   tartom   a   polgári   célú,   országos   gerinchálózati szolgáltatói  
infrastruktúra  vizsgálatát,  annak  lehetséges  használhatóságát  a  Magyar Honvédség  
stacioner  hálózatának  kialakítására,  ill.  a  figyelem  felhívását  a  kritikus információs 
infrastruktúra védelmének fontosságára.  

4.   A primer kutatási eredménynek tartom a hálózat szolgáltatásalapú megközelítésre történ� 
kialakítását,  ennek  a  technológia  oldali  kidolgozását,  ahol  az  egyes  réteget  
(szolgáltatás, hálózat, átviteltechnikai) közötti kapcsolat SLA szerz�désekben 
meghatározott. 

7. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 
Az értekezés gyakorlatban hasznosítható a Magyar  Honvédség  stacioner  hálózatának  
technikai  kialakítása  során  a  fejlesztési stratégia kialakításakor, valamint a Magyar 
Honvédség  hálózatának  forgalmi  tervezésekor,  kapacitásviszonyok  újragondolásakor  a 
használt módszereket javasolt felhasználni. A Magyar Honvédség stacioner hálózatának 
fejlesztésekor kialakítás szerint a fejlesztéskor figyelembe venni. 

8. AJÁNLÁSOK 
A  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  Hadtudományi  és  Katonai  M�szaki    Doktori 
Iskolákban,  valamint  az  egyetemi  alap  és  kiegészít�  képzésekben a szakirányú tárgyak 
oktatása során ajánlott irodalomként felhasználni.  A  Magyar Honvédség  stacioner  
hálózatának  további  vizsgálatai  során  tanulmányok,  pályázatok  és  egyetemi jegyzetek 
elkészítéséhez felhasználni. 
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