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A tudományos probléma megfogalmazása 
 
A kétpólusú világrend felbomlásával, az újabb biztonsági 
kihívások, kockázatok és fenyegetések megjelenésével az 
információs hadviselés, az aszimmetrikus műveletek, a 
hagyományos és a nem hagyományos hadviselés kevert 
formáinak (hibrid) alkalmazása a katonai tevékenységek 
mindennapi részévé váltak. Az Észak-atlanti Szövetség 
(NATO1) és az Európai Unió (EU2) nemzetei felismerték 
a különleges műveleti képességfejlesztés időszerűségét és 
fontosságát. 
 Hazánk jelentős kihívásokkal áll szemben külön-
leges műveleti képességének fejlesztésekor. A különleges 
műveleti erők szervezésére vonatkozó nemzetközi példák 
és ajánlások nem ültethetőek át teljes mértékben az új 
nemzeti különleges műveleti rendszer fejlesztése során, 
hazánknak önállóan kell meghatározni és továbbfejlesz-
teni a működőképes stratégiát. 
 Tudományos kutatómunkám célja, hogy a vonat-
kozó doktrinális hátteret és a nemzetközi mintákat anali-
zálva olyan nemzeti képességfejlesztési modellt alkossak, 
továbbá annak híradó és informatikai támogatási rendsze-
rét és egyes elemei műszaki megvalósítási lehetőségeit 
határozzam meg, amely eredményesebben támogatja a 
NATO és az EU által a nemzeti és nemzetközi jogsza-
bályokban és doktrínákban meghatározott védelmi célok 
elérését hazánkban és a nemzetközi alkalmazások folya-
mán egyaránt. 

                                                             
1 NATO – North Atlantic Treaty Organization 
2 EU – European Union 
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Kutatási hipotéziseim 
 
Értekezésemben a primer és szekunder kutatásokon ke-
resztül képet alkotok a nemzeti különleges műveleti ké-
pesség fejlesztésének lehetőségeiről, valamint megfo-
galmazom a perspektivikus vezetési és irányítási rendszer 
kialakításának alapvető követelményeit, a híradó és in-
formatikai támogatás rendszerének műszaki lehetőségeit. 
Ennek érdekében hipotéziseimet az alábbiak szerint fo-
galmazom meg. 
 

1. A hagyományos erők vezetési és irányítási rend-
szerébe integrált különleges műveleti vezetési és 
irányítási rendszer fejlesztésével, új különleges 
műveleti struktúra kialakításával magasabb szin-
ten valósulhat meg a védelempoliti-
kai/katonapolitikai szinten hozott döntések támo-
gatása, végrehajtása. 

2. Végrehajtói szinten a különleges műveleti képes-
ségelemek nemzeti szintű összpontosítására van 
szükség. Ez a képességmodulok egységbe rende-
zésével, új különleges műveleti katonai szervezet 
felállításával valósítható meg a leghatékonyab-
ban. 

3. A különleges műveleti egység vezetésének és irá-
nyításának híradó és informatikai megvalósítható 
a jelenleg a NATO hagyományos erői által is al-
kalmazott elvek, eszközök és eljárások újszerű al-
kalmazásával. 

4. A különleges műveleti erők híradó és informati-
kai támogató rendszere megvalósítható a jelenlegi 
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híradó és informatikai technikai eszközpark bázi-
sán. 

5. A különleges műveleti erők informatikai hálóza-
tának tervezése során a hálózatelemek és a kap-
csolódó adatcsatornák rendszerében egyaránt al-
kalmazhatunk vezetékes és rádióhálózati, elsősor-
ban adatátviteli módokat. Az internet protokol 
(IP) alapú komplex hálózat kiépítése folyamán a 
hálózatelemek címzése, adatelérése és adatfor-
galmazása kiterjeszthető a jelenleg üzemeltetett 
digitális rádióeszközökre és informatikai eszköz-
park bázisaira. 

6. A polgári infokommunikációs hálózatokban meg-
valósított fejlesztések kis késleltetéssel megjelen-
nek a katonai híradó és informatikai rendszer al-
kalmazásaiban is, ennek megfelelően lehetséges – 
híradási szempontból is – kitekintést nyújtani, 
előre feltérképezni a katonai híradó és informati-
kai rendszerek fejlődésének irányait. 

 

Kutatási célkitűzéseim 

 
Kiterjedt elméleti kutatásaim és gyakorlati tapasztalataim 
alapján az alábbi célkitűzéseket fogalmazom meg. 
 

1. A nyílt forrásokból kutatható NATO és hazai 
doktrínák áttekintésén keresztül értékelni és iga-
zolni a nemzeti különleges műveleti erők alkal-
mazásnak létjogosultságát, szervezési elvei fej-
lesztésének időszerűségét. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2016.15



2. Meghatározni a nemzeti különleges műveleti ké-
pesség átalakításának és fejlesztésének lépéseit, 
kidolgozni a nemzeti különleges műveleti erők 
vezetési és irányítási modelljét. 

3. Kidolgozni a nemzeti különleges műveleti erők 
vezetési és irányítási rendszerének támogatására 
alkalmas technikai alrendszerrel szemben támasz-
tott követelményeket, megalkotni a híradó és in-
formatikai támogatás rendszerét, továbbá az el-
várt képességek és rendelkezésre álló erőforrások 
alapján meghatározni annak elemeit, egyes mű-
szaki megoldási lehetőségeit. 

4. Megvizsgálni a rövidhullámú rádióforgalmi rend-
szerek alkalmazási lehetőségeit elsősorban az 
adatátviteli, különösen az IP-alapú hálózatok 
adatátvitelében. Meghatározni azokat a jelenlegi 
és perspektivikus műszaki megoldásokat, üzem-
módokat, amelyek lehetővé teszik a nemzeti kü-
lönleges műveleti erők doktrinális szakfeladatai-
nak híradó és informatikai támogatását. 

5. Megalkotni a különleges műveleti egység infor-
matikai hálózatát, kidolgozni a hálózatelemek he-
lyét és szerepét e rendszerben. 

 
Kutatási módszereim 
 
Kutatásaim során primer és szekunder módszerek egya-
ránt felhasználásra kerülnek. 
 

1. A NATO és nemzeti doktrína alapján értékelem a 
nemzetközi és a nemzeti haderő különleges mű-
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veleti feladatrendszerét és a vezetési és irányítási 
rendszer kialakításának lehetőségeit. 

2. Megvizsgálom a NATO egyes nemzetei különle-
ges műveleti vezetési és irányítási rendszereinek 
kialakítását. 

3. Meghatározom a nemzeti különleges műveleti 
erők vezetési és irányítási rendszerének, képes-
ségfejlesztésének elemeit. 

4. Elvégzem a rendelkezésre álló híradó és informa-
tikai eszközpark kapcsolatfelvételi eljárásainak 
vizsgálatát. Elemzem az ezekből felépülő rend-
szer elvárt tulajdonságait, kidolgozom a híradó és 
informatikai rendszer tervezésének és szervezésé-
nek eljárásrendjét, valamint kialakításának, üze-
meltetésének egyes műszaki megoldásait. 

5. Feldolgozom a rendelkezésre álló műszaki szak-
irodalmat a rövidhullámú rádiófrekvenciás tarto-
mány felületi- és térhullámú terjedésére vonatkoz-
tatva, illetve azt vizsgálom, az adatátviteli, inter-
net protokoll alapú hálózatokban hogyan valósít-
ható meg az elektronikus adatátvitel. 

6. Áttekintem a rendelkezésre álló szakirodalmat az 
közepes- és nagy kiterjedésű3 informatikai háló-
zatok tervezése területén, meghatározom az aktív 
hálózati elemek szerepét, megtervezem a nemzeti 
különleges műveleti erők informatikai hálózata 
egyes alrendszereinek kialakítási lehetőségét. 

                                                             
3 MAN - Medium Area Network, WAN - Wide Area Network 
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Az elvégzett vizsgálatok rövid leírása fejezetenként és 
az azokból levont következtetések 
 
A tudományos kutatómunkám során megalkotott doktori 
értekezésem négy fejezetből áll. 
 
 Az első fejezetben feldolgoztam a NATO vezető 
különleges műveleti irányító szervezetének iránymutatá-
sait, összefoglaltam a különböző vezetési és irányítási 
rendszermodellek lényegi elemeit. Bemutattam és értel-
meztem a nemzetközi és a nemzeti különleges műveleti 
doktrínák iránymutatásait a különleges erők szervezésére, 
feladatrendszerére, a képességelemek koncentrációjára, 
meghatároztam a két doktrína különbözőségeit. Értékel-
tem az élenjáró szövetségi államok különleges műveleti 
vezetési és irányítási struktúráit, az erők és eszközök 
csoportosítását, bemutattam a nemzeti különleges műve-
leti képesség vezetési és irányítási rendszerét, feltártam 
és összefoglaltam a jelenlegi struktúra hiányosságait. 
 
 Következtetések: 

1. A vonatkozó, nyílt forrásokból kutatható NATO 
és a nemzeti doktrína feladatrendszerében eltérés 
tapasztalható. 

2. Hazánk különleges műveleti struktúrája nem il-
leszkedik a NATO Különleges Műveleti Pa-
rancsnokság modelljeibe, sem a környező orszá-
gok mintáiba. 

3. A hazai különleges műveleti vezetési és irányítá-
si rendszer mindhárom szintjén (harcásza-
ti/hadműveleti/stratégiai) további átalakítások 
szükségesek. Elsősorban a harcászati és hadmű-
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veleti szinten indokolt a képességelemek átstruk-
turálása. 

 
 A második fejezetben a nyitott rendszerek elmé-
lete, a kongruencia modell feldolgozásával megalkottam 
a nemzeti különleges műveleti képességelemek rendsze-
rét, meghatároztam annak integrálhatóságát a hagyomá-
nyos erők vezetési és irányítási rendszerébe. Kialakítot-
tam a különleges műveleti harcászati-hadműveleti egység 
szervezeti rendszerét. Megalkottam a nemzeti különleges 
műveleti vezetési és irányítási rendszer háromszintű mo-
delljét. Megalkottam a nemzeti harctámogató (ISR) 
alegység szervezeti keretét és elemeinek rendszerét. 
Meghatároztam a nemzeti különleges műveleti erők ve-
zetési és irányítási rendszerét az Alaptörvény szerinti 
különleges jogrend rendszabályainak kihirdetése esetén. 
és a szövetségi keretekben tervezett műveletek végrehaj-
tásakor. 
 
 Következtetések: 

1. Az országvédelem feladatainak és a nemzetközi 
szerepvállalással összefüggő ambíciószinteknek 
kell alárendelni a nemzeti különleges műveleti 
képességfejlesztés állomásainak kidolgozását, a 
megfelelő időrend összeállítását. 

2. A különleges műveleti erők és eszközök ésszerű 
csoportosítása mindhárom vezetési szinten a ma-
gas hatékonysággal működni képes parancsnoki 
rendszer letéteményese, amely indikátora lehet a 
nemzeti képességfejlesztés pozitív folyamatainak. 

3. A különleges műveleti vezetés és irányítás átszer-
vezése, azonos parancsnokság alá szervezése le-
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hetővé teszi a hatékonyabb információáramlást, a 
döntéshozói és a végrehajtói szintek eredménye-
sebb együttműködését, közös feladat-
végrehajtását. 

 
 A harmadik fejezetben megterveztem a nemzeti 
különleges műveleti erők híradó és informatikai rendsze-
rét, meghatároztam azok feladatait mind a nemzeti ki-
képzési rendezvények és gyakorlatok, mind az Alaptör-
vényben meghatározott a különleges jogrend rendszabá-
lyainak bevezetése, valamint a nemzetközi kiképzési ren-
dezvények és gyakorlatok, a nemzetközi feladat-
végrehajtás folyamán. Összességében tehát megalkottam 
a nemzeti különleges műveleti híradó és informatikai 
rendszer minimális katonai követelményeit. 
 
 Következtetések: 

1. A híradó és informatikai erőkhöz és eszközökhöz, 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó minimális katonai 
követelmények meghatározásának igénye integ-
ráltan jelentkezik a hagyományos és a különleges 
műveleti erők híradó és informatikai rendszerei-
nek illesztésére, összekapcsolására hozott szerve-
zési intézkedések kialakítása, valamint a technikai 
eszközpark biztosítása során. 

2. A különleges műveleti erők szempontjából alap-
vető a modern rádiófrekvenciás kapcsolati módok 
alkalmazása, a műveleti helyzetkép, a pontos cél-
kiválasztás érdekében pedig a saját erők követése 
rendszer teljes körű üzemeltetése. 

3. A technikai alrendszernek integráltan kell tartal-
maznia a felderítő/hírszerző, valamint a különle-
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ges műveleti tevékenységek vezetését és irányítá-
sát lehetővé tévő eszközöket és szolgáltatásokat. 

4. Különleges jogrend bevezetésekor, valamint a 
nemzetközi kiképzési rendezvények és műveletek 
esetén jelentkező feladatok függvényében biztosí-
tani kell a hírrendszer átalakíthatóságát a rendel-
kezésre álló erők és eszközök redundáns tervezé-
sével. 

 
 A negyedik fejezetben meghatároztam a rádió-
forgalmi rendszerek legfontosabb műszaki követelmé-
nyeit. Alátámasztottam a rövidhullámú adatátviteli 
üzemmódok jelentőségét, valamint a katonai híradó és 
informatikai hálózatokban alternatív nagytávolságú digi-
tális csatorna biztosítására való alkalmazásuk lehetősé-
gét. Meghatároztam az automatikus kapcsolatfelvételi 
üzemmód és a vertikálisan kisugárzott rövidhullámú ösz-
szeköttetés üzemmódok adatkapcsolatokra, benne az IP-
alapú hálózat kialakításra vonatkozó különleges műveleti 
alkalmazásainak lényegi elemeit. Megfogalmaztam a 
kognitív rádiók katonai alkalmazásának, az ortogonális 
frekvenciaosztású többszörös hozzáférési (OFDM4) tech-
nológia, valamint az adaptív antennarendszerek alkalma-
zásának különleges műveleti lehetőségét. Kijelöltem a 
perspektivikus nemzeti fejlesztések egy lehetséges irá-
nyát a stacioner vezetékes hálózatok, a VSAT5 rendsze-
rek, a harcászati műholdas rendszerek és a rövidhullámú 
rádióforgalmi rendszerek elemei egységes elvek alapján 
történő összekapcsolásával, illetve ennek hálózati igénye-
it kiszolgáló IPv4 és IPv6 címzési rendszer kidolgozásá-
                                                             
4 OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
5 VSAT – Very Small Aperture Terminal 
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val, valamint megalkottam a nemzeti különleges műveleti 
erők minősített informatikai hálózatának alapstruktúráját. 
 
 Következtetések: 

1. A polgári hírközlő rendszerekben alkalmazott 
adaptív eljárások katonai adaptációja esetén vizs-
gálni kell az érvényben lévő NATO és egyéb 
nemzetek szabványrendszereit a homogén, kohe-
rens rádióforgalmi rendszerek tervezése érdeké-
ben. 

2. A katonai híradó és informatikai hálózatok vegyes 
(stacioner és a kapcsolódó tábori) kialakítása a 
polgári hálózatelemek és szabványok átvételét, 
meghonosítását, a katonai informatikai rendszer 
kialakításának innovatív megközelítését igényli. 

3. A rövidhullámú üzemmódok alternatív kommuni-
kációs megoldásokat biztosítanak a műholdas 
rendszerek egyes szolgáltatásainak kiváltására, 
helyettesítésére, pótlására. 

4. A polgári vezeték nélküli (pl. mobiltelefon) átvi-
teltechnikában évek óta alkalmazott paralel hang- 
és adatátviteli eljárások a katonai célú IP-alapú 
rádióforgalmi rendszerekben is hatékonyan al-
kalmazhatóak. 

5. A polgári stacioner informatikai hálózatok mintá-
jára a katonai informatikai rendszerek is megter-
vezhetőek. Az IPv4 címtartomány elegendő a 
nemzeti hagyományos és a különleges műveleti 
erők informatikai rendszerelemeinek azonosításá-
ra és az adatátvitel hatékony megszervezésére. 
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Az értekezés összegzett következtetései 
 
A meglévő doktrínális háttér lehetővé teszi a szövetségi 
szabályzók további fejlesztését, amelyek jogi értelemben 
is megalapozzák a terrorizmus elleni közös különleges 
műveleti fellépést, illetve a kapcsolódó feladatokhoz spe-
ciálisan felkészített katonai támogató erők készenléti 
szervezését, az azonnali reagálás képességének biztosítá-
sa érdekében. 
 A nemzeti különleges műveleti képességfejlesztés 
folyamatában mérföldkő lehet a vezetési és irányítási 
rendszer általam kidolgozott javaslatok szerinti átalakítá-
sa. 
 Kutatásaimon alapuló álláspontom szerint a ké-
pességfejlesztés folyamatát fel kell gyorsítani a 
többnemzeti közös kiképzések, a közös missziós feladat-
vállalások irányába. 
 A nemzeti különleges műveleti képesség híradó 
és informatikai támogatása alapvetően épít a hagyomá-
nyos erők támogatási rendszerére, de jellegéből adódóan 
(gyorsabb műveleti tempó, azonnal rendelkezésre állás, 
stb.) el is tér azok támogatási elveitől. Alapvető követel-
mény a hitelesség - időbeliség - rejtettség hármas köve-
telményrendszerének való szigorúbb megfelelés, amely 
új műszaki eljárások, technikai támogatási eszközök ma-
gas szintű alkalmazásával, a vezetési rendszerek azonna-
li, többszintű rendelkezésre állásával és szintenként egy-
másra épülő, jelentős rendszer-redundanciával érhető el. 
 Magas szintű híradásszervezéssel, a műveleti re-
dundancia mindenkori biztosításával, a hadszíntéri erők 
és eszközök hálózatos kialakításával biztosítható a nem-
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zeti különleges műveleti alegységek vezetési és irányítási 
rendszerének hiteles működése. 
 A rövidhullámú adatkapcsolati rendszerek terve-
zésekor előtérbe kell helyezni az IP-alapú hálózatok. 
 Modern modulációs eljárások alkalmazásával 
lehetséges a rendelkezésre álló adatcsatorna sávszélessé-
gének optimalizálása. 
 A polgári informatikai hálózatoknál megfigyelhe-
tő fejlesztési folyamatok alkalmazhatóak a katonai rend-
szerek esetében is. 
 
Új tudományos eredmények 
 

1. Meghatároztam a nemzeti különleges műveleti 
erőkkel szemben támasztott követelményeket, és 
megalkottam az ezeknek megfelelni képes kü-
lönleges műveleti vezetési és irányítási rendszer 
modelljét. 

 
2. A modell alapján meghatároztam a nemzeti kü-

lönleges műveleti képességfejlesztés lépéseit. 
Megalkottam a különleges műveleti ezred struk-
túráját. 

 
3. Meghatároztam a különleges műveleti erők hír-

adó és informatikai támogatását hatékonyan biz-
tosító rendszerrel szemben támasztott katonai kö-
vetelményeket, valamint az ezeknek megfelelni 
képes alhálózati rendszereket és azok elemeit. 

 
4. Meghatároztam a különleges műveleti híradó és 

informatikai rendszer egyes elemeinek műszaki 
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megvalósítási lehetőségeit, kiemelten a rádióhír-
adás rendszerében alkalmazott rövidhullámú rá-
dióforgalmi rendszerek adatátviteli megoldásaira. 

 
5. Meghatároztam a különleges műveleti erők in-

ternet protokol alapú adatátviteli rendszerének ki-
alakítási lehetőségét. Igazoltam az ortogonális 
frekvenciaosztásos többszörös hozzáférés műsza-
ki eljárás különleges műveleti rádióforgalmi rend-
szerekben történő alkalmazhatóságát. 

 
6. Meghatároztam a közeljövő híradó és informati-

kai fejlesztési irányait a katonai hálózatelemek 
címzése és az adatátviteli rendszerek tekintetében. 
Megterveztem a nemzeti különleges műveleti 
erők informatikai alhálózatának elemeihez illesz-
kedő IPv4 és IPv6 címkiosztás hatékonyan alkal-
mazható változatát. 

 
Ajánlások 
 

1. A különleges műveleti erők támogató technikai 
alrendszere általam kialakított modelljét javaslom 
híradó és informatikai rendszergyakorlatok kere-
tében tovább vizsgálni, a gyakorlati tapasztalato-
kat integrálni a folyamatosan átalakuló, változó 
híradó támogatási rendszerbe. 

2. A különleges műveleti erők híradó és informati-
kai támogatásában alkalmazott és alkalmazandó 
műszaki megoldások vizsgálatát javaslom további 
kutatási alapként kezelni. Értekezésem alapként 
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szolgálhat további, a különleges műveleti hírrend-
szert érintő innovatív kutatásokhoz. 

 
A kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatósága 
 
Kutatási eredményeim felhasználhatóak: 
 

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar szakirányú BSc, MSc és 
PhD képzéseiben, kutatások forrásmunkájaként. 

2. A vezetés- és szervezéstudományokban alkalma-
zott hálózatszervezési modellek katonai interpre-
tációjának vizsgálatához. 

3. A híradó és informatikai támogatás rendszerszin-
tű, átfogó fejlesztéséhez a harcászati, a hadműve-
leti és a stratégiai vezetési szintjein egyaránt. 

4. A katonai és katasztrófavédelmi rövidhullámú rá-
dióforgalmi rendszerek eljárásainak, üzemmódja-
inak perspektivikus tervezéséhez, a rendszerek 
modellezéséhez és kialakításához. 
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