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A tudományos probléma megfogalmazása 

 

A katonai beavatkozást igénylő konfliktusok kezelésében Magyarország 

feladatvállalásából adódóan az MH is szerepet kap, mely korszerű 

eszközparkot követel meg. Napjainkban aktuálissá vált Magyarország 

haderejének és az MH eszközeinek jelentős fejlesztése, mely igen összetett 

problémakört és több évig tartó folyamatot jelent. 

Minden katonai erő egyértelműen törekszik, hadműveleti és harcászati 

feladatok végrehajtásakor az állomány és az eszközök védelmére. Ez a 

védelem elengedhetetlen ahhoz, hogy az adott katonai szervezet a szükséges 

erőkkel és eszközökkel meg tudja kezdeni és el is tudja végezni a feladatát. A 

harcjárművekkel szállított csapatok védelme az eszköz védettségét 

meghatározó tulajdonságoktól függ. A védettség növeléséhez szükséges 

feltételrendszer biztosítása összetett, és sok esetben összefüggő kérdéseket vet 

fel. 

Az eszközfejlesztés olyan folyamat, amely lehetővé teszi a csapatok 

nagyobb védelmét, nagyobb védettséggel rendelkező eszközök 

alkalmazásával. Az eszközfejlesztés tervezésekor, illetve annak a 

folyamatában, a követelmények – például a haditechnikai eszközök esetében a 

Harcászati Műszaki Követelmények – meghatározásakor nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy az MH-nak olyan eszközökre, harcjárművekre van 

szüksége, mellyel több alkalmazási területen is eredményes. 

Az alkalmazási területek közül kettő jól megfogalmazható: 

- Magyarország területének védelme; 

- Missziós feladatok ellátása, jellemzően Magyarországtól távol. 

A területvédelmi feladatok esetében figyelemmel kell lenni a földrajzi 

sajátosságokra, a védelmi harcban fontos körülményekre, míg a missziós 



területtel kapcsolatban egyértelmű tapasztalat, hogy a támadások iránya, 

távolsága gyakorlatilag meghatározhatatlan. 

Az eszközfejlesztés eredményeként olyan harcjármű állománnyal kell 

rendelkezni, mely jól megfogalmazott szempontok alapján, mindkét 

alkalmazási terület igényei szerint kerül kiválasztásra. 

A tudományos problémák: 

- A harcjárművek fenyegetettsége az elmúlt évtizedekben 

megváltozott, a kerekes harcjárművek szerepe megnőtt. E változások 

következtében a kerekes harcjárművek védettségi igényének és azok 

technikai fejlődésének felmérése és feldolgozása szükséges. 

- Nem áll rendelkezésre olyan összefoglalás, amely alapján a jellemző 

támadó fegyverek tulajdonságait, azok hatását és azok ellen 

alkalmazott védőelemeket át lehetne tekinteni egy lehetséges 

harcjárműfejlesztés, vagy beszerzés irányának meghatározásához. 

- Nem áll rendelkezésre olyan adatbázis, amelyik alapján a kerekes 

harcjárművek Harcászati Műszaki Követelményeit meghatározó 

technikai jellemzők, tulajdonságok összehasonlíthatóak, 

elemezhetőek. 

- Nem áll rendelkezésre olyan komplex szempontrendszer, amely 

alapján a kerekes harcjárművek összehasonlíthatóak, 

rangsorolhatóak, amire alapozva lehetővé válik az adott feladatra 

történő kiválasztás. 

- Nem áll rendelkezésre olyan módszer, amelyik alapján a kerekes 

harcjárműveket az adott alkalmazási környezetben való 

megfelelőségük, hasonlóságuk alapján csoportosítani, illetve 

értékelni lehet. 

 

 



A disszertáció alapját jelentő kutatási célok 

 

A tudományos problémák alapján az alábbi kutatási célokat fogalmaztam meg: 

- Megismerni a kerekes harcjárművek védettségi igényének és a 

védelmi képességének változását, azokból következtetéseket levonni. 

- Célszerű megfogalmazni olyan védettségi szintet, amely adott 

alkalmazási környezetben ma már biztosan elégtelen, annak hiánya 

kritikus következményekkel járhat. 

- Az elmúlt évtizedekben alkalmazott, valamint a legújabb fejlesztésű 

kerekes harcjárművek bemutatásával és a védelmi képességet 

befolyásoló tulajdonságok összegyűjtésével olyan adatbázis 

létrehozása, amely alapján a Harcászati Műszaki Követelményeket 

meghatározó tulajdonságok összevethetőek. 

- Olyan szempontrendszer összeállítása, amely lehetővé teszi a kerekes 

harcjárművek összehasonlítását, rangsorolását, kiválasztását. 

- Olyan módszer beazonosítása és alkalmazása, amellyel a kerekes 

harcjárműveket az adott alkalmazási környezetben való 

megfelelőségük alapján csoportosítani, illetve értékelni lehet. 

 

Kutatási hipotézisek megfogalmazása 

 

A kutatási téma feldolgozása során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

- Feltételezem, hogy az elmúlt évtizedekben, a harcjárművek 

alkalmazási területein jelentkező védelmi hiányosságok védelmi 

igényként jelentek meg, mely technikai fejlődést generált, és ez a 

folyamat összefoglalható. 



- Feltételezem, hogy támadó eszközöknek, azok hatásának és a 

harcjárművek fejlesztése során alkalmazott védőelemeknek 

összefoglalásával, hatásadatok mérésével, a szakirodalom 

feldolgozásával következtetéseket lehet levonni az eszközök 

védettségének tekintetében. 

- Feltételezem, hogy az alkalmazott, páncélvédelemmel ellátott 

kerekes harcjárművek fejlődése adatokkal jellemezhető és az 

összegyűjtött információkból adatbázis állítható össze, melynek 

segítségével a korszerű kerekes harcjárművek védelmi tulajdonságai 

összefoglalhatóak, összevethetőek. 

- Feltételezem, hogy a védelmet meghatározó tulajdonságok 

összefoglalásával felállítható egy olyan szempontrendszer, mellyel az 

eszközök összehasonlítása matematikai módszerekkel lehetséges 

egynél több döntési környezetben is. 

- Feltételezem, hogy beazonosítható egy jól alkalmazható matematikai 

módszer, amellyel a kerekes harcjárműveket az alkalmazásokra 

jellemző szempontok teljesítésének minősége alapján csoportosítani, 

illetve értékelni lehet. 

 

Kutatási módszerek 

 

A kitűzött célok elérése érdekében az alábbi kutatási módszereket 

alkalmaztam: 

- felkutattam a témát érintő szakirodalmakat, publikációkat, 

rendszereztem az azokban fellelt információkat, adatokat, amelyek 

alapján feltáró dokumentumelemzést végeztem; 

- beavatkozásmentes kvalitatív kutatási módszert alkalmazva 

tartalomelemzést végeztem a fellelt irodalmak alapján; 



- a kutatási témához szorosan kapcsolódó több lőkísérletben, azok 

kidolgozásában és végrehajtásában vettem részt, amelyek adatait, 

eredményeit és tapasztalatait a dolgozat készítéséhez felhasználtam; 

- történelmi áttekintést és elemzést végeztem a kerekes harcjárművek 

fejlődése és fejlesztése témájában; 

- feldolgozó kutatási módszerrel minőségi elemzést végeztem el, mely 

során induktív következtetéseket vontam le; 

- az általam összegyűjtött, a kerekes harcjárművek védettségét 

befolyásoló tulajdonságok és adatok segítségével egy, az eszközök 

összehasonlítására alkalmas szempontrendszert állítottam össze; 

- matematikai modell segítségével összehasonlítottam az eszközöket, 

következtetéseket vontam le az elemzés során kinyert adatokból. 

 

Az értekezés felépítése 

 

A disszertációban négy fő fejezetben bemutattam a kerekes harcjárművek 

védettségét befolyásoló tulajdonságoknak az időrendi, változását, 10 

fejlesztési vonalat, 32 harcjárműtípus alapján és egy kiválasztott matematikai 

modellel a bemutatott kerekes harcjárműtípusokat összehasonlítottam. 

Az I. fejezetben a kerekes harcjárművek védelmi képességeinek 

vizsgálatával összefüggésben felkutattam és szakirodalmi adatok alapján 

megállapítottam, hogy az APC és IFV járművek
1
 harcászati műszaki jellemzői 

közül a legfontosabbként a védettség, a szállító kapacitás, a mozgékonyság és 

a tűzerő nevesíthető.
2
  

                                                 
1 A dolgozatban az APC (Armored Personnel Carrier) és IFV (Infantry Fighting Vehicle) 
rövidítéseket alkalmaztam, melyek magyar megfelelői valójában a PSZH, azaz páncélozott szállító 

harcjármű és a GYHJ, azaz Gyalogsági harcjármű. 
2 Ezeket a tulajdonságokat az eszközök összehasonlításánál, mint szempontokat alkalmaztam. 



A harcjárművek védelmi képességeinek vizsgálatával összefüggésben 

felkutattam és ebben a fejezetben bemutattam a kerekes harcjárművek: 

- védettségét befolyásoló négy legfontosabb tulajdonságot; 

- elterjedésének okait; 

- csoportosításának lehetőségét az általam, elsőként összegyűjtött 

megnevezések alapján; 

- fenyegetettségét az elmúlt évtizedekben és a katonai alkalmazás során 

jelentkező veszélyeket; 

- ellen alkalmazott támadófegyvereket és támadó módszereket; 

- védelmi igényeinek változását. 

A 90-es évek katonai tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy az állományt 

szállító harcjárművek védettsége, mely a vietnámi háborúban még elfogadott 

volt, addigra elégtelenné vált és ez a kerekes harcjárművek védelmi 

képességeinek fejlesztését indikálta. 

A II. fejezetben a felkutatott, kísérleti úton kapott és összegyűjtött adatok, 

információk alapján bemutattam: 

- az elmúlt évtizedekben a kerekes harcjárművekre veszélyt jelentő, 

nem csak a konvencionális, összfegyvernemi harcban alkalmazott 

támadófegyvereket; 

- a fegyverek által okozott káros hatásokat (roncsolást, pusztítást, 

rombolást); 

- a védőelemek és harcjárművek védelmi képességeit leíró szabványok 

közül a STANAG 4569 dokumentumot részletesen; 

- a fegyverek káros hatásai elleni védekezés lehetőségeit, az 

alkalmazott anyagokat és védőelemeket. 

A III. fejezetben az összegyűjtött információk és adatok alapján 

bemutattam 10 harcjármű fejlesztési vonalat, melyek alapján 

következtetéseket vonatam le a Harcaszati Műszaki Követelmények 



változásának tekintetében. A dolgozat mellékletében jelentettem meg a 

technikai adatokat tartalmazó táblázatokat, melyek információtartalmát a 

negyedik fejezet alapjaként használtam fel. 

A IV. fejezetben, az összegyűjtött technikai adatok alapján felállítottam 

egy szempontrendszert, amely alkalmas a bemutatott kerekes harcjárművek 

összehasonlítására. A szempontrendszer segítségével többszempontú döntési 

modellel felállítottam a bemutatott kerekes harcjárművek rangsorát két 

különböző környezetben, mely eredményeképpen a vizsgálatnál alkalmazott 

szempontok alapján bizonyítottam a homogén acélpáncéllal rendelkező 

eszközök védettségbeli hátrányát a modernizált, vagy új fejlesztésű 

harcjárművekkel szemben. 

Ezt az összehasonlítást, a PROMETHEE módszerrel a VPS szoftver 

segítségével, két különböző alkalmazási környezet általam megállapított 

követelményei szerint végeztem el. 

A GAIA módszer alkalmazásával elkülönítettem a bemutatott kerekes 

harcjárművek hasonló védettséggel rendelkező csoportjait, így a 

PROMETHEE teljes rangsor által kapott információkat kiegészítettem. 

 

Következtetések 

 

Az első fejezetben megvizsgáltam az elmúlt évtizedek jelentős katonai 

műveleteit, kiemelt figyelmet fordítva azokra az adatokra, melyek a védett 

csapatszállító eszközök fenyegetettségére vonatkoznak.  

A felkutatott irodalmak feldolgozása és tartalomelemzése során arra a 

következtetésre jutottam, hogy a védettséget meghatározó tulajdonságok közül 

a védettségre jellemző a legnagyobb változás.  

A 90-es évek katonai tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy az állományt 

szállító harcjárművek védettsége, mely a vietnámi háborúban még elfogadott 



volt, addigra elégtelenné vált és ez a kerekes harcjárművek védelmi 

képességeinek fejlesztését indikálta. 

A második fejezetben a kerekes harcjárművek védettségének vizsgálata 

céljából bemutattam az elmúlt évtizedekben alkalmazott támadófegyvereket, 

és azok káros hatásait. 

A feldolgozott irodalmak alapján megállapítottam, hogy a kerekes 

harcjárművek védelmi képességének javítása és fejlesztése során a nemfémes 

anyagok kiemelt fontosságot kaptak, a ballisztikai, a robbanás elleni és a 

repeszek elleni védelemben. 

Az első fejezetben tárgyalt, új védelmi igények által indikált technikai 

fejlesztés az aktív tűzfegyverek, azon belül a lövészfegyverek elleni 

(ballisztikai) védelmet és a reaktív fegyverek, azaz aknák, IED-k és formázott 

töltetek elleni védelmet javította jelentősen, a védőelemek fajlagos sűrűségét 

végig szem előtt tartva. 

A dolgozatban az elmúlt évtizedek katonai műveleteinek tapasztalatait 

megvizsgálva beazonosítottam, összefoglaltam és grafikus módon ábrázoltam 

a kerekes harcjárművek fenyegetettségét és védettségét érintő legfontosabb 

változásokat. 

Összegyűjtött, kísérleti eredményekkel alátámasztott adatok alapján 

megállapítottam, hogy a homogén acél páncéllal rendelkező kerekes 

harcjárművek ballisztikai védettsége nem elégséges. 

Az elvégzett lőkísérletek adatai alapján, illetve a fellelhető irodalmak 

adatai alapján kijelenthető, hogy létezik 5,56 mm és 7,62 mm űrméretű 

karabély lőszertípus, mely 15 m lőtávolságon a STANAG 4569 LEVEL 3 

vizsgálati lőszerénél nagyobb átütési képességgel bír. Ebből kifolyólag a 

STANAG 4569 2 és 3 védelmi szintek említését a vizsgálati lőszer típusának 

említése nélkül nem tartom elégségesnek egy adott védőelem, vagy jármű 

védettségének meghatározásakor. 



A harmadik fejezetben bemutatott eszköztípusok fejlődésének 

feldolgozásával megállapítottam, hogy a védelmi képességeket és a 

mozgékonyságot, a szállítási kapacitást és a tűzerőt tekintve a kerekes 

harcjárművek gyökeres változáson mentek keresztül az elmúlt 40 évben. A 

védelmi képességeket érintő változás az utolsó 20–22 évben történt meg, a 

délszláv válság és a közel-keleti tapasztalatok hatása egyértelmű.  

A bevezetésben megfogalmazott harmadik probléma, hogy nem áll 

rendelkezésre olyan adatbázis, amelyik alapján a kerekes harcjárművek 

Harcászati Műszaki Követelményeit meghatározó technikai jellemzők, 

tulajdonságok összehasonlíthatóak, elemezhetőek.  

Nagy számú kerekes harcjármű technikai adatainak összegyűjtésével, 

analízisével induktív következtetéseket vontam le, mellyel a Harcászati 

Műszaki Követelmények meghatározásának alapul szolgáló adatbázist 

állítottam össze a védettség, mozgékonyság, szállítási kapacitás és tűzerő 

tekintetében.  

Az általam összeállított komplex szempontrendszer segítségével 

többszempontú döntési modellel (PROMETHEE módszerrel) felállítottam a 

bemutatott kerekes harcjárművek rangsorát két különböző környezetben, mely 

eredményeképpen a vizsgálatnál alkalmazott szempontok alapján 

bizonyítottam a homogén acélpáncéllal rendelkező eszközök védettségbeli 

hátrányát a modernizált, vagy új fejlesztésű harcjárművekkel szemben. 

A PROMETHEE módszerrel kapott eredmény alátámasztja a kerekes 

harcjárművek technikai fejlődését, illetve a csak homogén acélpáncéllal 

rendelkező eszközök hátrányát. (1. ábra) 

Végeredményként egy többszempontú döntési modell segítségével a 

bemutatott kerekes harcjárművek csoportján belül az egyes alkalmazásokra 

jellemző szempontok teljesítésének minősége alapján alcsoportokat 

különítettem el. (2. és 3. ábra) 



 

1. ábra, Az eszközök összehasonlításának eredménye: a 

PROMETHEE II teljes rangsorok a TV és MT környezetben.  

 



 

2. ábra, Az alternatívák és szempontok ábrázolása a GAIA síkon a 

TV környezetben 

 

 

3. ábra, Az alternatívák és szempontok ábrázolása a GAIA síkon a 

MT környezetben 



Tudományos eredmények 

1. 

Az elmúlt évtizedek katonai műveleteinek tapasztalatait megvizsgálva 

beazonosítottam, összefoglaltam és grafikus módon ábrázoltam a kerekes 

harcjárművek fenyegetettségét és védettségét érintő legfontosabb 

változásokat. 

2. 

Szakirodalmi forrásokból összegyűjtött, illetve saját kísérleti eredményekkel 

alátámasztott adatok alapján megállapítottam, hogy az 5,56 mm, illetve 7,62 

mm űrméretű páncéltörő karabély és puskalőszerek páncélátütő képessége 

miatt, 90°-os becsapódási szög esetén a homogén acél páncéllal rendelkező 

kerekes harcjárművek ballisztikai védettsége nem elégséges. 

3. 

Elemeztem az elmúlt fél évszázadban alkalmazott tíz kerekes harcjármű 

fejlesztési vonal típusváltozatait, melyek technikai adati és jellemzői alapján 

beazonosítottam a Harcászati Műszaki Követelményekben, a védettség, 

szállítási kapacitás, mozgékonyság és tűzerő terén bekövetkezett változásokat. 

4. 

Többszempontú döntési modellel felállítottam a bemutatott kerekes 

harcjárművek rangsorát két különböző alkalmazói környezetben, mely 

eredményeképpen a vizsgálatnál alkalmazott szempontrendszer alapján 

bizonyítottam a homogén acélpáncéllal rendelkező eszközök védettségbeli 

hátrányát a modernizált, vagy új fejlesztésű harcjárművekkel szemben. 

5. 

Beazonosítottam és alkalmaztam egy olyan többszempontú döntési modellt, 

mely segítségével a bemutatott kerekes harcjárművek csoportján belül az egyes 

alkalmazási környezetre jellemző szempontok és azok teljesítésének minősége 

alapján alcsoportokat különítettem el. 
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kezdte meg oktatói pályafutását, illetve 2010-től a Bolyai autósiskola NKH 

regisztrált oktatójaként is oktatta a honvéd tisztjelölteket. 

2011-ben felvételt nyert a jogelőd intézmény biztonságtechnika Msc 

képzésre, majd 2012-ben a NKE-n Biztonságtechnikai mérnök mesterképzési 

szakon Biztonságvédelmi rendszerszervező specializáción okleveles 

biztonságtechnikai mérnök szakképzettséget szerzett. Diplomamunkáját a 

tömegoszlató pajzsok vizsgálatából írta, melynek alapja önállóan kidolgozott, 

gyorskamerás tesztekkel végzett méréssorozat volt. A mérések anyagát a 

Készenléti Rendőrség szakemberei is elismerték. 

2013-ban felvételt nyert a Katonai Műszaki Doktori Iskola szervezett 

részidős (levelező) képzésére. Az abszolutóriumot 2015-ben kapta meg. 

Oktatói munkája és tanulmányai mellett folyamatosan részt vett 

kutatásokban és más katonai feladatokban. 

Tudományos Diákköri Konferencia pályamunkák konzulenseként a diákjai 

rendszeresen az első három helyen végeztek a szekciókban. 



2013-tól az NKE Haditechnikai kutatóműhely tagjaként roncsolt 

páncéllemezek anyagminőség változását vizsgálta, együttműködésben a 

gödöllői Szent István Egyetem oktatóival. 

2016-ban a páncéllemezek átütésekor keletkező repeszek mozgását kutatta 

az akkori HM VGH Lőkísérleti állomásán. 

2017-ben Új Nemzeti Kiválóság Program pályázaton ösztöndíjat nyert, 

melynek keretében a Katonai járművek közszolgálati alkalmazását kutatta. 

2012-től 2016-ig Hadtudományi és Honvédtisztképző kar Kari Tanács 

tagjaként segítette a kar vezetésének munkáját. 

2016-ban az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladatban is részt vett, majd a 

Slovak Shield 2016 négynemzeti nagyláthatósági gyakorlaton képviselte az 

HHK-t. 

2018-ban Erasmus programon vett részt a Brno-i Nemzetvédelmi 

Egyetemen Csehországban. 

A jelölt tudományos munkájának minőségét mutatja, hogy a 

fokozatszerzési eljárás megkezdéséig összesen 34 idéző és 3-as Hirsch index 

jellemzi a nevéhez köthető összesen 23 publikációt, melyek között található 

nemzetközileg lektorált, és külföldön megjelent tudományos cikk is. Ennek 

eredményeként publikációs pontjainak száma 30,7, amellyel lényegesen 

túllépte a Doktori Iskola által minimálisan elvárt követelményeket. 


